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Tarkistus 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n 
Magnitski-säädös), joka sisältää 
viisumikiellot ja varojen jäädyttämisen; 
korostaa, että tällaisen pakotejärjestelmän 
olisi kohdistuttava myös korruptioon ja 
ihmiskauppaan sekä seksuaaliseen ja 
sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan 
liittyviin tekoihin; korostaa, että 
pakotejärjestelmään on sisällyttävä tehokas 
täytäntöönpanomekanismi, jolla 
varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot 
noudattavat sitä;

14. suhtautuu myönteisesti EU:n 
maailmanlaajuisen 
ihmisoikeuspakotejärjestelmän 
hyväksymiseen ja vaatii panemaan 
pikaisesti täytäntöön tämän 
pakotejärjestelmän, joka sisältää 
viisumikiellot ja varojen jäädyttämisen; 
korostaa, että tällaisen pakotejärjestelmän 
olisi kohdistuttava myös korruptioon ja 
ihmiskauppaan sekä seksuaaliseen ja 
sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan 
liittyviin tekoihin; korostaa, että 
pakotejärjestelmään on sisällyttävä tehokas 
täytäntöönpanomekanismi, jolla 
varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot 
noudattavat sitä;
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Tarkistus 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista etenkin niiden yhteisten 
periaatteiden ja arvojen sekä niiden 
maantieteellisen läheisyyden ja 
pitkäaikaisen strategisen yhteistyön vuoksi 
sopia yhteisistä toimista ulko-, turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi monenvälisyyden 
periaatteiden, vuoropuhelun ja diplomatian 
avulla tapahtuvan konfliktien ratkaisun 
sekä kansainvälisen oikeuden pohjalta 
ottaen huomioon, että useimmat 
kansainväliset uhkat vaikuttavat molempiin 
osapuoliin yhtä voimakkaasti; korostaa, 
että EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevista suhteista on 
tärkeää päästä hyvään sopimukseen, joka 
suojelee EU:n etuja;

38. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista etenkin niiden yhteisten 
periaatteiden ja arvojen sekä niiden 
maantieteellisen läheisyyden ja 
pitkäaikaisen strategisen yhteistyön vuoksi 
sopia yhteisistä toimista ulko-, turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi monenvälisyyden 
periaatteiden, vuoropuhelun ja diplomatian 
avulla tapahtuvan konfliktien ratkaisun 
sekä kansainvälisen oikeuden pohjalta 
ottaen huomioon, että useimmat 
kansainväliset uhkat vaikuttavat molempiin 
osapuoliin yhtä voimakkaasti;
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Tarkistus 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. tuomitsee erittäin jyrkästi 
hyökkäyksen, jossa presidentti Donald 
Trumpin lietsomien salaliittoteorioiden ja 
3. marraskuuta 2020 pidettyjen 
presidentinvaalien vääristelyä koskevien 
perusteettomien väitteiden 
riehaannuttama väkijoukko tunkeutui 
Yhdysvaltain kongressiin; luottaa siihen, 
että Yhdysvallat varmistaa 
rauhanomaisen vallanvaihdon 
presidentiksi valitulle Joseph Bidenille ja 
varapresidentiksi valitulle Kamala 
Harrisille; on huolissaan populismin ja 
ääriliikkeiden noususta Atlantin 
molemmin puolin ja korostaa, että 
demokratiaa, ihmisoikeuksia ja 
oikeusvaltioperiaatetta on kiireellisesti 
puolustettava maailmanlaajuisesti;

Or. en
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Tarkistus 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0266/2020
David McAllister
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano – vuosittainen kertomus 2020
(2020/2206(INI))

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. kehottaa komissiota, neuvostoa ja 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan edelleen Kiinan 
kansantasavallalle, että EU ei siedä sen 
jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia 
Hongkongissa, Tiibetissä ja Xinjiangissa 
eikä vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden kohtelua, ja toimimaan 
ratkaisevassa asemassa kansainvälisellä 
näyttämöllä Hongkongin itsehallinnon 
turvaamiseksi; tuomitsee ”yksi maa, kaksi 
järjestelmää” -mallin rikkomisen Kiinan 
kansallisen turvallisuuslain hyväksymisen 
myötä, sillä laki heikentää vakavasti 
Hongkongin laajaa itsehallintoa ja sillä on 
haitallinen vaikutus oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen ja sananvapauteen 
Hongkongissa; on huolissaan Hongkongin 
kansallisen turvallisuuslain käyttöönoton 
vaikutuksista Kiinan ja Taiwanin 
suhteeseen; korostaa, että Kiinan 
harjoittama Hongkongin itsehallinnon 
jatkuva heikentäminen ei ole ainoastaan 
vastoin kahdenvälisten sopimusten ja 
kansainvälisen oikeuden mukaisia Kiinan 
velvoitteita vaan kyseenalaistaa myös 
Kiinan aseman uskottavana kumppanina; 
toteaa, että parlamentti ottaa huomioon 
Manner-Kiinan ja Hongkongin 
ihmisoikeusloukkaukset, kun sitä 
pyydetään hyväksymään kattava 
investointisopimus ja mahdollisia tulevia 

52. kehottaa komissiota, neuvostoa ja 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiedottamaan edelleen Kiinan 
kansantasavallalle, että EU ei siedä sen 
jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia 
Hongkongissa, Tiibetissä ja Xinjiangissa 
eikä vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden kohtelua, ja toimimaan 
ratkaisevassa asemassa kansainvälisellä 
näyttämöllä Hongkongin itsehallinnon 
turvaamiseksi; tuomitsee ”yksi maa, kaksi 
järjestelmää” -mallin rikkomisen Kiinan 
kansallisen turvallisuuslain hyväksymisen 
myötä, sillä laki heikentää vakavasti 
Hongkongin laajaa itsehallintoa ja sillä on 
haitallinen vaikutus oikeuslaitoksen 
riippumattomuuteen ja sananvapauteen 
Hongkongissa; on huolissaan Hongkongin 
kansallisen turvallisuuslain käyttöönoton 
vaikutuksista Kiinan ja Taiwanin 
suhteeseen; korostaa, että Kiinan 
harjoittama Hongkongin itsehallinnon 
jatkuva heikentäminen ei ole ainoastaan 
vastoin kahdenvälisten sopimusten ja 
kansainvälisen oikeuden mukaisia Kiinan 
velvoitteita vaan kyseenalaistaa myös 
Kiinan aseman uskottavana kumppanina; 
toteaa, että parlamentti ottaa huomioon 
Manner-Kiinan ja Hongkongin 
ihmisoikeusloukkaukset, kun sitä 
pyydetään hyväksymään kattava 
investointisopimus ja mahdollisia tulevia 
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kauppasopimuksia Kiinan kanssa; 
kannustaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ulkoasiainneuvoston 
28. heinäkuuta 2020 hyväksymän 
toimenpidepaketin sekä parlamentin 
19. kesäkuuta 2020 antaman 
päätöslauselman1; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita torjumaan aktiivisesti 
uiguurien raakaa vainoa Xinjiangissa sekä 
muiden etnisten ja uskonnollisten 
vähemmistöryhmien, erityisesti kristittyjen 
ja tiibetiläisten raakaa vainoa;

_______________________
1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0174.

kauppasopimuksia Kiinan kanssa; 
kannustaa jäsenvaltioita panemaan 
täytäntöön ulkoasiainneuvoston 
28. heinäkuuta 2020 hyväksymän 
toimenpidepaketin sekä parlamentin 
19. kesäkuuta 2020 antaman 
päätöslauselman1; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita torjumaan aktiivisesti 
uiguurien raakaa vainoa Xinjiangissa sekä 
muiden etnisten ja uskonnollisten 
vähemmistöryhmien, erityisesti kristittyjen 
ja tiibetiläisten raakaa vainoa; kehottaa 
jäsenvaltioita ja varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa hyväksymään EU:n 
maailmanlaajuisen 
ihmisoikeuspakotejärjestelmän mukaisia 
pakotteita niitä kiinalaisia virkamiehiä ja 
valtion johtamia yhteisöjä vastaan, jotka 
ovat vastuussa uiguurien 
joukkopidätyksiä ja pakkotyötä koskevan 
politiikan toteuttamisesta Kiinassa;

_______________________
1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0174.
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