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13.1.2021 A9-0266/11

Tarkistus 11
David McAllister
PPE-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. pitää myönteisenä EU:n uuden 
maailmanlaajuisen 
ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n 
Magnitski-säädös) hyväksymistä, sillä sen 
avulla EU voi asettaa kohdennettuja 
pakotteita kaikkialla maailmassa niille, 
jotka ovat syyllistyneet vakaviin 
ihmisoikeusloukkauksiin ja 
-rikkomuksiin; suosittaa, että 
pakotejärjestelmän soveltamisalaa 
laajennetaan tulvaisuudessa niin, että se 
sisältää myös korruption;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/12

Tarkistus 12
David McAllister
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa EU:ta tunnustamaan 
kunkin eteläisen Välimeren maan 
erityispiirteet alueellisessa politiikassaan; 
kehottaa EU:ta lujittamaan yhteistyötä 
alueellisten toimijoiden, kuten Arabiliiton, 
Afrikan unionin ja Välimeren unionin, 
kanssa ja tukemaan aktiivisesti eteläisen 
naapuruston maiden välistä alueensisäistä 
yhteistyötä välttämättömänä turvallisuuden 
ja kestävän taloudellisen kehityksen 
välineenä; korostaa tarvetta vahvistaa 
unionin ja Pohjois-Afrikan maiden välisiä 
suhteita; pitää valitettavana, että 25 vuotta 
niin kutsutun Barcelonan prosessin 
käynnistämisen jälkeen yhteisen 
vaurauden, vakauden ja vapauden alueen 
luomista Välimeren maiden ja eteläisen 
naapuruston maiden kanssa ei ole vielä 
saatu päätökseen; antaa täyden tukensa 
Berliinin prosessille ja suhtautuu 
myönteisesti kaikkiin YK:n aloitteisiin, 
joilla pyritään löytämään Libyan kriisiin 
kattava poliittinen ratkaisu; 

25. pitää tervetulleena komission ja 
korkean edustajan tulevaa yhteistä 
tiedonantoa uudistetusta 
kumppanuudesta eteläisen naapuruston 
kanssa; kehottaa EU:ta tunnustamaan 
kunkin eteläisen Välimeren maan 
erityispiirteet alueellisessa politiikassaan; 
kehottaa EU:ta lujittamaan yhteistyötä 
alueellisten toimijoiden, kuten Arabiliiton, 
Afrikan unionin ja Välimeren unionin, 
kanssa ja tukemaan aktiivisesti eteläisen 
naapuruston maiden välistä alueensisäistä 
yhteistyötä välttämättömänä turvallisuuden 
ja kestävän taloudellisen kehityksen 
välineenä; korostaa tarvetta vahvistaa 
unionin ja Pohjois-Afrikan maiden välisiä 
suhteita; pitää valitettavana, että 25 vuotta 
niin kutsutun Barcelonan prosessin 
käynnistämisen jälkeen yhteisen 
vaurauden, vakauden ja vapauden alueen 
luomista Välimeren maiden ja eteläisen 
naapuruston maiden kanssa ei ole vielä 
saatu päätökseen; antaa täyden tukensa 
Berliinin prosessille ja suhtautuu 
myönteisesti kaikkiin YK:n aloitteisiin, 
joilla pyritään löytämään Libyan kriisiin 
kattava poliittinen ratkaisu; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/13

Tarkistus 13
David McAllister
PPE-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; pitää 
myönteisenä EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välisen kauppa- ja 
yhteistyösopimuksen tekemistä, sillä 
sopimus tarjoaa selkeyttä ja varmuutta 
kummankin osapuolen kansalaisille ja 
yrityksille; korostaa tarkastelevansa 
parhaillaan sopimusta ja aikoo seurata 
tiiviisti EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välisen sopimuksen 
täytäntöönpanoa kaikilta osin;
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Tarkistus 14
David McAllister
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. vaatii tässä yhteydessä tekemään 
kyseisen alueen kanssa kohdennettua 
monitahoista yhteistyötä, jota tuetaan EU:n 
yhteisellä narratiivilla, jolla edistetään 
strategioita, jotka auttavat vastaamaan 
yhdessä yhteisiin haasteisiin, kuten rauhan, 
turvallisuuden ja vaurauden edistämiseen, 
samalla kun varmistetaan yhteinen rintama 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien 
edessä; korostaa Latinalaisen Amerikan 
merkitystä EU:lle ja kehottaa pitämään tätä 
aluetta jatkossakin YUTP:n kannalta 
geostrategisesti erittäin merkittävänä 
osallistumalla demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseen alueella ja 
avustamalla sen taloudellisessa 
kehityksessä; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja 
vakaa poliittinen ja oikeudellinen kehys, 
mukaan lukien korruption ja 
rankaisemattomuuden torjunta, sekä 
edistyminen demokratian toteuttamisessa ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisessa sekä 
perusvapauksien edistämisessä ovat 
kulmakiviä yhdentymisen ja yhteistyön 
syventämisessä Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen maiden kanssa; korostaa, 
että on tärkeää edetä Chilen ja Meksikon 
kanssa tehtyjen kattavien sopimusten sekä 
EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimuksen 
tarkistamisessa ja saattaa ne päätökseen, ja 
korostaa, että nämä maat ovat EU:n 

47. vaatii tässä yhteydessä tekemään 
kyseisen alueen kanssa kohdennettua 
monitahoista yhteistyötä, jota tuetaan EU:n 
yhteisellä narratiivilla, jolla edistetään 
strategioita, jotka auttavat vastaamaan 
yhdessä yhteisiin haasteisiin, kuten rauhan, 
turvallisuuden ja vaurauden edistämiseen, 
samalla kun varmistetaan yhteinen rintama 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien 
edessä; korostaa Latinalaisen Amerikan 
merkitystä EU:lle ja kehottaa pitämään tätä 
aluetta jatkossakin YUTP:n kannalta 
geostrategisesti erittäin merkittävänä 
osallistumalla demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseen alueella ja 
avustamalla sen taloudellisessa 
kehityksessä; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja 
vakaa poliittinen ja oikeudellinen kehys, 
mukaan lukien korruption ja 
rankaisemattomuuden torjunta, sekä 
edistyminen demokratian toteuttamisessa ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisessa sekä 
perusvapauksien edistämisessä ovat 
kulmakiviä yhdentymisen ja yhteistyön 
syventämisessä Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen maiden kanssa; korostaa, 
että on tärkeää edetä Chilen ja Meksikon 
kanssa tehtyjen kattavien sopimusten sekä 
EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimuksen 
tarkistamisessa ja ratifioinnissa sekä 
saattaa ne päätökseen, ja korostaa, että 
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keskeisiä liittolaisia ja kumppaneita; 
ilmaisee vakavan huolensa demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen puutteellisesta 
kunnioittamisesta ja hyökkäyksistä 
demokraattisesti valittuja oppositiojohtajia, 
toimittajia, opiskelijoita ja ihmisoikeuksien 
puolustajia vastaan, erityisesti 
ympäristökysymysten parissa 
työskenteleviä henkilöitä ja heidän 
asianajajiaan vastaan; 

nämä maat ovat EU:n keskeisiä liittolaisia 
ja kumppaneita; ilmaisee vakavan huolensa 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 
puutteellisesta kunnioittamisesta ja 
hyökkäyksistä demokraattisesti valittuja 
oppositiojohtajia, toimittajia, opiskelijoita 
ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan, 
erityisesti ympäristökysymysten parissa 
työskenteleviä henkilöitä ja heidän 
asianajajiaan vastaan; 

Or. en
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Tarkistus 15
David McAllister
PPE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. pitää valitettavana, että komissio ei 
sisällyttänyt arktista aluetta vuoden 2020 
työohjelmaansa; toteaa kuitenkin, että se 
on käynnistänyt julkisen kuulemisen, 
jossa pyritään vaikuttamaan nykyisen 
politiikan vahvuuksiin ja puutteisiin ja 
mahdollisesti valmistelemaan ajantasaista 
toimintatapaa; pitää välttämättömänä, että 
EU:lla on arktinen strategia;

56. pitää myönteisenä, että arktista 
ulottuvuutta koskeva yhteinen tiedonanto 
on sisällytetty komission vuoden 2021 
työohjelmaan; pitää välttämättömänä, että 
EU:lla on arktinen strategia;

Or. en


