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3.6.2015 A8-0162/1 

Tarkistus  1 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. ottaa huomioon, että energia, joka on 

tärkeässä ja strategisessa asemassa EU:n ja 

Venäjän välisissä suhteissa, on Venäjän 

ulkopolitiikan keskeinen väline; ottaa 

huomioon, että ulkoisia paineita koskeva 

EU:n kestävyys voidaan saavuttaa 

monipuolistamalla energiatoimituksia ja 

vähentämällä riippuvuutta Venäjästä; 

katsoo, että EU:n on toimittava 

yksimielisesti ja osoitettava vahvaa sisäistä 

solidaarisuutta energiaturvallisuutta 

koskevissa kysymyksissä; 

P. ottaa huomioon, että energia, joka on 

tärkeässä ja strategisessa asemassa EU:n ja 

Venäjän välisissä suhteissa, on Venäjän 

ulkopolitiikan keskeinen väline; ottaa 

huomioon, että ulkoisia paineita koskeva 

EU:n kestävyys voidaan saavuttaa 

monipuolistamalla energiatoimituksia ja 

vähentämällä riippuvuutta Venäjästä ja 

muista itsevaltaisista hallinnoista sekä 

uusiutumattomista energialähteistä; 

katsoo, että EU:n on toimittava 

yksimielisesti ja osoitettava vahvaa sisäistä 

solidaarisuutta energiaturvallisuutta 

koskevissa kysymyksissä; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/2 

Tarkistus  2 

Tamás Meszerics, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. pitää valitettavana, että Venäjän 

viranomaiset ovat laatineet mustan listan, 

jolla on 89 eurooppalaista poliitikkoa ja 

virkamiestä, muun muassa lukuisia 

nykyisiä ja entisiä Euroopan parlamentin 

jäseniä, joiden pääsy Venäjälle evätään; 

korostaa, että listan laatimisen taustalla 

ovat selvästi poliittiset syyt ja että se 

rikkoo räikeästi demokraattisia 

perusperiaatteita, koska se perustuu 

salassa pidettyihin ja mielivaltaisiin 

kriteereihin ja on tarkoitettu hiljentämään 

Venäjän federaatiossa ne ihmiset, jotka 

ovat toimineet ihmisoikeuksien ja 

demokratian puolesta ja 

kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi 

Venäjällä ja jotka ovat tukeneet 

Ukrainaa; katsoo, että tällainen lista 

vaarantaa vakavasti Euroopan 

parlamentin ja duuman nykyisen ja 

tulevan yhteistyön, ja kehottaa 

arvioimaan nykyiset toimielinten suhteet 

uudelleen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/3 

Tarkistus  3 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. pitää tältä osin valitettavana, että 

Suomi ja Unkari päättivät laajentaa 

Venäjän kanssa tehtävää 

energiayhteistyötä, ottaen erityisesti 

huomioon äskettäin tehdyt 

ydinenergiasopimukset, joilla lisätään 

entisestään riippuvuutta Moskovasta; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/4 

Tarkistus  4 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. toistaa jälleen kerran, että itäisen 

kumppanuuden kehittäminen ei ole 

Venäjän vastainen toimi; painottaa tässä 

yhteydessä, että nykyisen tasoinen 

vastakkainasettelu EU:n ja Venäjän 

federaation välillä ei ole itäisten 

kumppanimaiden edun mukaista, ja 

kehottaa komissiota kehittämään keinoja 

löytää EU:n ja Euraasian talousunionin 

välisiä yhteistyö- ja yhteensopivuusaloja; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/5 

Tarkistus  5 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 

energiapolitiikalla on merkittävä osa EU:n 

ulkopolitiikassa; antaa siksi lujan tukensa 

vahvan Euroopan energiaunionin pikaiselle 

luomiselle ja erityisesti kansallisten 

energiaverkkojen yhteenliittämiselle, jotta 

voidaan vähentää yksittäisten 

jäsenvaltioiden huomattavaa riippuvuutta 

ulkoisista energiantoimittajista, erityisesti 

Venäjästä; on vakuuttunut siitä, että 

eurooppalaisen solidaarisuuden haasteet ja 

heikkoudet voidaan voittaa ja että 

yksittäisten jäsenvaltioiden ja 

ehdokasvaltioiden altistumista energian 

käyttämiselle poliittisen ja diplomaattisen 

painostuksen välineenä voidaan vastustaa 

tehokkaasti ainoastaan soveltamalla 

täysimääräisesti EU:n energialainsäädäntöä 

ja erityisesti panemalla täytäntöön kolmas 

energiapaketti ja saattamalla valmiiksi 

vapaat, avoimet, integroidut, synkronoidut, 

energiatehokkaat (asianmukainen osuus 

uusiutuvaa energiaa) ja kestävät unionin 

energian sisämarkkinat, joilla toimitukset 

ovat monipuolisia ja joilla 

kilpailulainsäädäntöä on sovellettava 

yksiselitteisesti; kehottaa EU:ta tarjoamaan 

riittävää tukea niille energiayhteisön 

sopimuspuolille, jotka ovat sitoutuneet 

EU:n energia-alan säännöstön 

täytäntöönpanoon, jotta voidaan parantaa 

9. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 

energiapolitiikalla on merkittävä osa EU:n 

ulkopolitiikassa; antaa siksi lujan tukensa 

vahvan Euroopan energiaunionin pikaiselle 

luomiselle ja erityisesti kansallisten 

energiaverkkojen yhteenliittämiselle, jotta 

voidaan vähentää yksittäisten 

jäsenvaltioiden huomattavaa riippuvuutta 

ulkoisista energiantoimittajista, erityisesti 

Venäjästä ja muista itsevaltaisista 

hallinnoista; on vakuuttunut siitä, että 

eurooppalaisen solidaarisuuden haasteet ja 

heikkoudet voidaan voittaa ja että 

yksittäisten jäsenvaltioiden ja 

ehdokasvaltioiden altistumista energian 

käyttämiselle poliittisen ja diplomaattisen 

painostuksen välineenä voidaan vastustaa 

tehokkaasti ainoastaan soveltamalla 

täysimääräisesti EU:n energialainsäädäntöä 

ja erityisesti panemalla täytäntöön kolmas 

energiapaketti ja saattamalla valmiiksi 

vapaat, avoimet, integroidut, synkronoidut, 

energiatehokkaat (asianmukainen osuus 

uusiutuvaa energiaa) ja kestävät unionin 

energian sisämarkkinat, joilla toimitukset 

ovat monipuolisia ja joilla 

kilpailulainsäädäntöä on sovellettava 

yksiselitteisesti; kehottaa EU:ta tarjoamaan 

riittävää tukea niille energiayhteisön 

sopimuspuolille, jotka ovat sitoutuneet 

EU:n energia-alan säännöstön 
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niiden neuvotteluasemaa ulkoisiin 

energiantoimittajiin nähden; 

täytäntöönpanoon, jotta voidaan parantaa 

niiden neuvotteluasemaa ulkoisiin 

energiantoimittajiin nähden; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/6 

Tarkistus  6 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toistaa kehotuksensa Venäjän 

propagandan analyysi- ja 

seurantavalmiuksien kehittämisestä ja 

parantamisesta erityisesti venäjän kielellä, 

jotta voidaan tunnistaa tarkoituksellisesti 

puolueellinen tiedottaminen EU:n eri 

kielillä sekä vastata siihen nopeasti ja 

asianmukaisesti; kehottaa komissiota 

varaamaan viipymättä riittävän rahoituksen 

konkreettisia hankkeita varten, joilla 

torjutaan Venäjän propagandaa ja väärää 

tietoa EU:n sisällä ja ulkopuolella ja 

tarjotaan objektiivista tietoa itäisten 

kumppanimaiden yleisölle, ja kehittämään 

asianmukaisia välineitä strategista 

viestintää varten; pitää tässä yhteydessä 

myönteisenä 20. maaliskuuta 2015 pidetyn 

Eurooppa-neuvoston päätelmiä 

toimintasuunnitelmasta Venäjän 

harhaanjohtavien tiedotuskampanjoiden 

torjumiseksi; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita suunnittelemaan myös 

koordinoidun mekanismin, jolla kerätään, 

seurataan ja raportoidaan tietoja – taaten 

näiden toimien läpinäkyvyyden – Venäjän 

antamasta taloudellisesta, poliittisesta ja 

teknisestä tuesta poliittisille puolueille ja 

muille organisaatioille EU:n sisällä, jotta 

voidaan arvioida Venäjän sekaantumista ja 

vaikutusta poliittiseen elämään ja yleiseen 

mielipiteeseen EU:ssa ja itäisissä 

12. toistaa kehotuksensa Venäjän 

propagandan analyysi- ja 

seurantavalmiuksien kehittämisestä ja 

parantamisesta erityisesti venäjän kielellä, 

jotta voidaan tunnistaa tarkoituksellisesti 

puolueellinen tiedottaminen EU:n eri 

kielillä sekä vastata siihen nopeasti ja 

asianmukaisesti; kehottaa komissiota 

varaamaan viipymättä riittävän rahoituksen 

konkreettisia hankkeita varten, joilla 

reagoidaan Venäjän levittämään 

propagandaan ja väärään tietoon EU:n 

sisällä ja ulkopuolella ammattimaisella 

raportoinnilla, joka noudattaa 

journalismin etiikkaa, normeja ja hyviä 

käytäntöjä, ja tarjotaan objektiivista tietoa 

itäisten kumppanimaiden yleisölle, ja 

kehittämään asianmukaisia välineitä 

strategista viestintää varten; pitää tässä 

yhteydessä myönteisenä 20. maaliskuuta 

2015 pidetyn Eurooppa-neuvoston 

päätelmiä toimintasuunnitelmasta Venäjän 

harhaanjohtavien tiedotuskampanjoiden 

torjumiseksi; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita suunnittelemaan myös 

koordinoidun mekanismin, jolla kerätään, 

seurataan ja raportoidaan tietoja – taaten 

näiden toimien läpinäkyvyyden – Venäjän 

antamasta taloudellisesta, poliittisesta ja 

teknisestä tuesta poliittisille puolueille ja 

muille organisaatioille EU:n sisällä, jotta 
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kumppanimaissa, ja toteuttamaan 

asianmukaisia toimenpiteitä; 

voidaan arvioida Venäjän sekaantumista ja 

vaikutusta poliittiseen elämään ja yleiseen 

mielipiteeseen EU:ssa ja itäisissä 

kumppanimaissa, ja toteuttamaan 

asianmukaisia toimenpiteitä; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/7 

Tarkistus  7 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. korostaa tässä yhteydessä, että 

hiljattain hyväksytty laki ei-toivotuista 

ulkomaisista toimijoista on myös 

huolestuttava osoitus meneillään olevasta 

toiminnasta kansalaisyhteiskuntaa 

vastaan, koska se mahdollistaa sen, että 

viranomaiset estävät niiden 

kansainvälisten kansalaisjärjestöjen 

toiminnan, joiden katsotaan uhkaavan 

Venäjän puolustusvalmiuksia tai 

perustuslaillista perustaa; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/8 

Tarkistus  8 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. kritisoi presidentti Putinin päätöstä 

allekirjoittaa määräys, jonka mukaan 

tiedot Venäjän joukkojen menetyksistä 

luokitellaan rauhan aikana 

”erityisoperaatioiden ollessa käynnissä” 

valtionsalaisuuksiksi; korostaa, että 

Venäjän lainsäädännössä ei ole termiä 

”erityisoperaatio”, ja huomauttaa, että 

tällainen määräys mahdollistaisi sen, että 

viranomaiset asettavat syytteeseen niitä, 

jotka pyrkivät löytämään todisteita 

Venäjän armeijan osallisuudesta Itä-

Ukrainan tapahtumiin, ja sivuuttavat 

toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien 

tiedustelut kaatuneista tai haavoittuneista 

venäläisistä sotilaista;  

Or. en 



 

AM\1063913FI.doc  PE558.902v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

3.6.2015 A8-0162/9 

Tarkistus  9 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

EU:n ja Venäjän suhteiden tila 

2015/2001(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. kehottaa komissiota esittämään 

lainsäädäntöä, jolla kielletään unionin 

ulkopuolisia poliittisia tai taloudellisia 

toimijoita rahoittamasta poliittisia 

puolueita unionissa; 

21. kehottaa komissiota esittämään 

lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että 

poliittinen rahoitus ja unionin poliittisten 

puolueiden rahoitus toteutetaan täysin 

avoimesti Euroopan neuvoston 

suosituksen mukaisesti, etenkin mitä tulee 

unionin ulkopuolisiin poliittisiin tai 

taloudellisiin toimijoihin; 

Or. en 

 

 


