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5.12.2018 A8-0392/11 

Tarkistus  11 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa EUH:ta kehittämään 

asiakohtaisia yhteenliittymiä 

samanmielisten maiden kanssa, tukemaan 

ja edistämään sääntöihin perustuvaa 

kansainvälistä järjestystä, 

monenvälisyyttä ja vapaata ja reilua 

kauppaa sekä etsimään 

yhteistyöratkaisuja maailmanlaajuisiin 

haasteisiin, esimerkiksi valtatasapainon 

muuttumiseen; kehottaa EUH:ta 

toimimaan yhdessä nousevien talouksien 

kanssa globaalien julkishyödykkeiden, 

kuten rauhan ja turvallisuuden, 

tarjoamisessa muun muassa tekemällä 

yhteistyötä, joka liittyy eri puolilla 

maailmaa toteutettaviin kriisien 

ennaltaehkäisy- ja 

kriisinhallintaoperaatioihin, 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, myös 

luonnonvarojen kestävään hoitoon, 

puhtaaseen ilmaan ja veteen ja 

pilaantumattomaan maahan, samoin kuin 

ihmisoikeuksien suojeluun ja 

edistämiseen sekä rahoitusjärjestelmän 

vakauteen; muistuttaa parlamenttien 

välisten suhteiden merkityksestä näiden 

tavoitteiden tukemisessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Tarkistus  12 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. tuomitsee sen, että Venäjä käyttää 

toistuvasti veto-oikeuttaan YK:n 

turvallisuusneuvostossa, ja katsoo, että 

Venäjä horjuttaa kansainvälisiä toimia 

rauhan saavuttamiseksi ja konfliktien 

ratkaisemiseksi; toteaa, että asioiden 

ajautuminen umpikujaan YK:n 

turvallisuusneuvostossa haittaa 

kansainvälisen yhteisön toimintaa ja estää 

kriisien ratkaisemista; kehottaa jälleen 

jäsenvaltioita tukemaan 

turvallisuusneuvoston kokoonpanon ja 

toiminnan uudistamista; korostaa, että EU 

on sitoutunut vahvistamaan YK:n 

kansainvälistä roolia; 

11. toteaa, että asioiden ajautuminen 

umpikujaan YK:n turvallisuusneuvostossa 

haittaa kansainvälisen yhteisön toimintaa ja 

estää kriisien ratkaisemista; kehottaa 

jälleen jäsenvaltioita tukemaan 

turvallisuusneuvoston kokoonpanon ja 

toiminnan uudistamista; korostaa, että EU 

on sitoutunut tekemään yhteistyötä YK:n 

kanssa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Tarkistus  13 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että unionilla on ollut 

merkittävä rooli ulkopoliittisten 

kriisien lieventämisessä ja 

ratkaisemisessa, kun tietyt 

jäsenvaltiot ovat ottaneet 

johtoaseman koko unionin 

suojeluksessa, ja toteaa, että 

Normandian kokoonpano ja EU3+3-

neuvottelut Iranin kanssa ovat 

esimerkkejä tästä; katsoo, että 

samalla kun pyritään lisäämään 

turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä 

pitkällä aikavälillä, tarvittaessa 

sellaisten jäsenvaltioiden tilapäisten 

yhteenliittymien perustaminen, jotka 

voisivat reagoida nopeasti 

kansainvälisiin kriiseihin, voisi 

tehdä EU:n ulkoisesta toiminnasta 

joustavampaa ja reagoivampaa 

lyhyellä aikavälillä ja mahdollistaisi 

vastaamisen muuttuviin tilanteisiin, 

kun paine päästä yksimielisyyteen 

kaikkien jäsenvaltioiden kesken 

vähenisi; 

 

12. toteaa, että unionilla on ollut 

merkittävä rooli ulkopoliittisten kriisien 

lieventämisessä ja ratkaisemisessa, kun 

tietyt jäsenvaltiot ovat ottaneet 

johtoaseman koko unionin suojeluksessa, 

ja toteaa, että Normandian kokoonpano ja 

EU3+3-neuvottelut Iranin kanssa ovat 

esimerkkejä tästä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Tarkistus  14 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on tietoinen siitä, että politiikan 

painopisteet määräytyvät sen perusteella, 

miten lähellä uhat ovat; kehottaa kuitenkin 

kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan 

perussopimuksissa määrättyä 

yhteisvastuun periaatetta (Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

80 artikla) ja toteuttamaan tarvittavat 

toimet muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi 

yhdessä, samaan tapaan kuin kaikki 

jäsenvaltiot ovat toimineet solidaarisesti 

talous- ja turvallisuuspolitiikassa näkyvän 

roolin ottaneen Venäjän ja Kiinan 

asettamiin haasteisiin vastaamiseksi; 
katsoo lisäksi, että nykyiset kriisit ovat 

koetelleet jäsenvaltioiden halukkuutta 

tehdä tehokkaampaa yhteistyötä yhteisten 

haasteiden ratkaisemiseksi; kehottaa 

jatkamaan humanitaarisen avun 

toimittamista konfliktista kärsiville 

ihmisille; 

14. on tietoinen siitä, että politiikan 

painopisteet määräytyvät sen perusteella, 

miten lähellä uhat ovat; katsoo lisäksi, että 

nykyiset kriisit ovat koetelleet 

jäsenvaltioiden halukkuutta tehdä 

tehokkaampaa yhteistyötä yhteisten 

haasteiden ratkaisemiseksi; kehottaa 

jatkamaan humanitaarisen avun 

toimittamista konfliktista kärsiville 

ihmisille; 

Or. en 



 

AM\1171281FI.docx  PE631.559v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.12.2018 A8-0392/15 

Tarkistus  15 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. toteaa, että sisäinen ja ulkoinen 

turvallisuus liittyvät yhä enenevässä 

määrin toisiinsa; korostaa, että EU:n 

sisäistä kykyä sietää ulkopuolista häirintää 

on parannettava ja on laadittava yhteinen 

strategia kansainvälisten kumppaneiden 

kanssa sekä kriittisen infrastruktuurin että 

unionin demokratioiden 

perusinstituutioiden ja tunnuspiirteiden 

suojaamisen osalta; tukee komissiota ja 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 

kun tavoitteena on osana riskien 

vähentämistä koskevaa strategiaa parantaa 

edelleen EU:n kykyä sietää terrori-iskuja, 

erityisesti jihadistiterrorismia, joka on yksi 

suurimmista unionin kansalaisten 

turvallisuuteen nykyään kohdistuvista 

haasteista, radikalisoitumista, laitonta 

muuttoliikettä, kemiallisten aseiden 

toistuvaa käyttöä, propagandaa, 

kohdennettuja disinformaatiokampanjoita 

verkossa ja sen ulkopuolella, venäläisten 

yrityksiä tehdä kyberhyökkäyksiä ja 

sekaantua vaali- ja 

kansanäänestyskampanjoihin sekä muita 

hybridiuhkia, jotka kaikki edellyttävät 

nopeita, päättäväisiä ja koordinoituja 

toimia; korostaa, että olisi toteutettava 

kaikki mahdolliset toimet, jotta estetään 

mahdollinen sekaantuminen vuoden 2019 

eurovaaleihin; 

15. toteaa, että sisäinen ja ulkoinen 

turvallisuus liittyvät yhä enenevässä 

määrin toisiinsa; korostaa, että EU:n 

sisäistä kykyä sietää ulkopuolista häirintää 

on parannettava ja on laadittava yhteinen 

strategia kansainvälisten kumppaneiden 

kanssa sekä kriittisen infrastruktuurin että 

unionin demokratioiden 

perusinstituutioiden ja tunnuspiirteiden 

suojaamisen osalta; tukee komissiota ja 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 

kun tavoitteena on osana riskien 

vähentämistä koskevaa strategiaa parantaa 

edelleen EU:n kykyä sietää terrori-iskuja, 

erityisesti jihadistiterrorismia, joka on yksi 

suurimmista unionin kansalaisten 

turvallisuuteen nykyään kohdistuvista 

haasteista, radikalisoitumista, laitonta 

muuttoliikettä, kemiallisten aseiden 

toistuvaa käyttöä, propagandaa, 

kohdennettuja disinformaatiokampanjoita 

verkossa ja sen ulkopuolella, yrityksiä 

tehdä kyberhyökkäyksiä ja sekaantua vaali- 

ja kansanäänestyskampanjoihin sekä muita 

hybridiuhkia, jotka kaikki edellyttävät 

nopeita, päättäväisiä ja koordinoituja 

toimia; korostaa, että olisi toteutettava 

kaikki mahdolliset toimet, jotta estetään 

mahdollinen sekaantuminen vuoden 2019 

eurovaaleihin; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Tarkistus  16 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. korostaa, että transatlanttisella 

kumppanuudella on lyhyellä aikavälillä 

edessään huomattava määrä haasteita ja 

häiriöitä, mutta se on edelleen ratkaisevan 

tärkeä ja välttämätön turvallisuuden ja 

vaurauden takaamiseksi Atlantin 

molemmin puolin; pitää valitettavana, että 

Yhdysvallat on asteittain vetäytymässä 

monenvälisestä sääntöihin perustuvasta 

maailmanjärjestyksestä, ja toteaa sen 

vetäytyneen Pariisin sopimuksesta, 

yhteisestä kattavasta 

toimintasuunnitelmasta ja Tyynenmeren 

kumppanuussopimuksesta ja YK:n 

ihmisoikeusneuvostosta, ja pitää 

valitettavana, että se on leikannut Lähi-

idässä olevien palestiinalaispakolaisten 

avustus- ja työelimen (UNRWA) sekä 

monien muiden YK:n toimistojen ja 

monenvälisten foorumeiden ja 

rauhanturvaoperaatioiden rahoitusta ja 

hyökännyt Kansainvälistä 

rikostuomioistuinta (ICC) vastaan; 

kehottaa unionia osoittamaan 

yhtenäisyyttä, lujuutta ja 

oikeasuhteisuutta vastineissaan kyseisiin 

päätöksiin ja kehottaa sitä vahvistamaan 
täyden tukensa yhteiselle kattavalle 

toimintasuunnitelmalle, varmistamaan, että 

Iranin kanssa saadaan aikaan konkreettisia 

taloudellisia tuloksia, ja suojaamaan Iraniin 

16. korostaa, että transatlanttisella 

kumppanuudella on lyhyellä aikavälillä 

edessään huomattava määrä haasteita ja 

häiriöitä, mutta se on edelleen ratkaisevan 

tärkeä ja välttämätön turvallisuuden ja 

vaurauden takaamiseksi Atlantin 

molemmin puolin; toteaa, että EU 

vahvistaa täyden tukensa yhteiselle 

kattavalle toimintasuunnitelmalle, 

varmistamaan, että Iranin kanssa saadaan 

aikaan konkreettisia taloudellisia tuloksia, 

ja suojaamaan Iraniin investoivia 

eurooppalaisia yrityksiä Yhdysvaltojen 

pakotteilta; 
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investoivia eurooppalaisia yrityksiä 

Yhdysvaltojen pakotteilta; kehottaa EU:ta 

lisäämään toimiaan ilmastodiplomatian 

alalla ja sisällyttämään Pariisin 

sopimuksen noudattamisen kaikkiin 

kauppa- ja investointisopimuksiin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Tarkistus  17 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. toistaa, että EU tukee kumppaninsa 

itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja 

alueellista koskemattomuutta, painottaa, 

että kaikkiin jäätyneisiin konflikteihin on 

puututtava kansainvälisen oikeuden 

mukaisesti, on tuettava enemmän 

konflikteista kärsiviä asukkaita, maan 

sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä ja 

pakolaisia ja torjuttava kolmansien maiden, 

erityisesti Venäjän, yrityksiä horjuttaa 

vakautta; tuomitsee jälleen Krimin 

laittoman liittämisen Venäjään ja 

sotilaallisen väliintulon Itä-Ukrainassa; 
kehottaa jatkamaan toimia, jotta 

helpotetaan Minskin sopimusten 

täytäntöönpanoa, ja kehottaa EU:ta 

jatkamaan Venäjään kohdistuvia 

pakotteita, kunnes Venäjä on täyttänyt 

Minskin sopimusten vaatimukset; 

tuomitsee edelleen Georgian hallussa 

olevien Abhasian alueiden ja Etelä-

Ossetian Tšinvalin alueen jatkuvan 

militarisoinnin ja turvallisuus- ja 

humanitaarisen tilanteen heikkenemisen 

ja kehottaa Venäjää täyttämään EU:n 

välityksellä vuonna 2008 tehtyyn 

tulitaukosopimukseen perustuvat 

velvoitteensa; 

19. toistaa, että EU tukee kumppaninsa 

itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja 

alueellista koskemattomuutta, painottaa, 

että kaikkiin jäätyneisiin konflikteihin on 

puututtava kansainvälisen oikeuden 

mukaisesti, on tuettava enemmän 

konflikteista kärsiviä asukkaita, maan 

sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä ja 

pakolaisia ja torjuttava kolmansien maiden 

yrityksiä horjuttaa vakautta; kehottaa 

jatkamaan toimia, jotta helpotetaan 

Minskin sopimusten täytäntöönpanoa, ja 

kehottaa EU:ta vakauttamaan 

diplomaattiset ja taloudelliset suhteensa 

Venäjään lopettamalla pakotteet; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Tarkistus  18 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että EU:n on omaksuttava 

johtava asema Lähi-idässä ja 

Persianlahdella käyttämällä päättäväisesti 

pehmeää voimaa ja panemalla 

täysimittaisesti täytäntöön kaikki nykyiset 

assosiaatiosopimukset; pitää erittäin 

valitettavana Yhdysvaltain hallituksen 

päätöstä siirtää Yhdysvaltain 

suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin; 

kehottaa EU:ta edistämään aidon 

rauhanprosessin jatkamista Lähi-idässä 
kahden valtion ratkaisua silmällä pitäen; 

pitää YK:n johtamaa Geneven prosessia 

ensisijaisena Syyrian konfliktin 

ratkaisemiseksi tavalla, joka vastaa YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 

2254; tuomitsee Venäjän ja Iranin tuen 

Assadin hallinnolle ja hallinnon 

sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan 

ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin 

Syyrian kansaan kohdistuvien rikosten ja 

ennen kaikkea kemiallisten aseiden käytön 

lopettamiseksi; 

21. korostaa, että EU:n on omaksuttava 

johtava asema Lähi-idässä ja 

Persianlahdella käyttämällä päättäväisesti 

pehmeää voimaa ja panemalla 

täysimittaisesti täytäntöön kaikki nykyiset 

assosiaatiosopimukset; toteaa, että EU:n 

tavoitteena on kahden valtion ratkaisu; 

pitää YK:n johtamaa Geneven prosessia 

ensisijaisena Syyrian konfliktin 

ratkaisemiseksi tavalla, joka vastaa YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 

2254; tuomitsee kaiken tuen Syyrian 

johtaville sotiville ryhmittymille ja niiden 

sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan 

ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin 

Syyrian kansaan kohdistuvien rikosten ja 

ennen kaikkea kemiallisten aseiden käytön 

lopettamiseksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Tarkistus  19 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. muistuttaa alueella äskettäin 

pidettyjen presidentin- ja 

parlamenttivaalien jälkeen olevansa 

sitoutunut ajamaan vahvoja suhteita 

Latinalaisen Amerikan kanssa ja 

edistämään demokratian, oikeusvaltion ja 

ihmisoikeuksien puolustamista, sillä nämä 

ovat yhdentymisen ja yhteistyön 

syventämisen kulmakiviä; on erittäin 

huolissaan demokratian, ihmisoikeuksien 

ja oikeusvaltion puutteellisesta 

kunnioittamisesta Kuubassa, Nicaraguassa 

ja Venezuelassa; panee huolestuneena 

merkille Brasilian vaalitapahtumat ja 

toivoo, että uusi hallitus jatkaa 

demokratian ja oikeusvaltion 

periaatteiden noudattamista; antaa kiitosta 

kaikkien Kolumbian rauhanprosessissa 

mukana olevien osapuolten ponnisteluille; 

toistaa antavansa täyden tukensa 

rauhanprosessille ja sen tehokkaalle 

täytäntöönpanolle; 

23. muistuttaa alueella äskettäin 

pidettyjen presidentin- ja 

parlamenttivaalien jälkeen olevansa 

sitoutunut ajamaan vahvoja suhteita 

Latinalaisen Amerikan kanssa ja 

edistämään demokratian, oikeusvaltion ja 

ihmisoikeuksien puolustamista, sillä nämä 

ovat yhdentymisen ja yhteistyön 

syventämisen kulmakiviä; on erittäin 

huolissaan demokratian, ihmisoikeuksien 

ja oikeusvaltion puutteellisesta 

kunnioittamisesta Kuubassa, Nicaraguassa 

ja Venezuelassa; panee merkille Brasilian 

vaalitapahtumat; antaa kiitosta kaikkien 

Kolumbian rauhanprosessissa mukana 

olevien osapuolten ponnisteluille; toistaa 

antavansa täyden tukensa rauhanprosessille 

ja sen tehokkaalle täytäntöönpanolle; 

Or. en 

 

 


