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Tarkistus 1
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
22. tammikuuta 2018 annetut neuvoston 
päätelmät yhdennetystä lähestymistavasta 
ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin,

Or. en

Tarkistus 2
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n merkittävien 
kansainvälisten ja alueellisten 
asiantuntijoiden ryhmän Jemenin 
ihmisoikeustilannetta heinäkuun 2019 ja 
kesäkuun 2020 välisenä ajanjaksona 
käsittelevän kolmannen raportin ”Yemen: 
A Pandemic of Impunity in a Tortured 
Land”,

Or. en

Tarkistus 3
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
turvallisuusagendan 2015–2020,
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Or. en

Tarkistus 4
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14 päivänä 
lokakuu 2019 annetut neuvoston 
päätelmät Koillis-Syyriasta,

Or. en

Tarkistus 5
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 
2019, 15. heinäkuuta 2019, 14. lokakuuta 
2019 ja 12. joulukuuta 2019 annetut 
neuvoston päätelmät, 15. toukokuuta 
2020 annetun EU:n ulkoministerien 
julkilausuman sekä 20. kesäkuuta 2020, 
17. lokakuuta 2019 ja 1. lokakuuta 2020 
annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
Turkin laittomasta toiminnasta itäisellä 
Välimerellä,

Or. en

Tarkistus 6
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
turvallisuusneuvoston antaman 
päätöslauselman 1325 naisista, rauhasta 
ja turvallisuudesta (Naiset, rauha ja 
turvallisuus - toimintaohjelma vuonna 
2000),

Or. en

Tarkistus 7
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
10. kesäkuuta 2020 annetun komission 
sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
yhteisen tiedonannon ”Covid-19-
disinfomaation torjunta – Faktat oikein” 
(JOIN(2020)0008),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 8
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
29. huhtikuuta 2020 annetun komission 
tiedonannon Länsi-Balkanin tukemisesta 
covid-19:n torjunnassa ja pandemian 
jälkeisessä elpymisessä – Komission 
panos 6. toukokuuta 2020 järjestettävään 
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EU:n ja Länsi-Balkanin johtajien 
kokoukseen (COM(2020)0315),

Or. en

Tarkistus 9
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart, Klemen Grošelj, 
Bernard Guetta, Malik Azmani, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 
2019 hyväksytyn Euroopan parlamentin 
suosituksen neuvostolle, komissiolle ja 
komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle EU:n 
erityisedustajien soveltamisalasta ja 
toimeksiannosta,

Or. en

Tarkistus 10
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 
2020 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa,

Or. en

Tarkistus 11
Željana Zovko
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 
2020 annetun Zagrebin julistuksen EU:n 
ja Länsi-Balkanin maista,

Or. en

Tarkistus 12
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että parlamentin 
velvollisuutena ja vastuulla on harjoittaa 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) sekä yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) demokraattista 
valvontaa ja sen olisi saatava käyttöönsä 
tarvittavat ja tehokkaat keinot tämän 
tehtävän suorittamiseen;

A. toteaa, että parlamentin 
velvollisuutena ja vastuulla on harjoittaa 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) sekä yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) demokraattista 
valvontaa ja sen olisi saatava käyttöönsä 
tarvittavat tiedot avoimesti ja oikea-
aikaisesti sekä tehokkaat keinot tämän 
tehtävän suorittamiseen;

Or. en

Tarkistus 13
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että parlamentin 
velvollisuutena ja vastuulla on harjoittaa 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) sekä yhteisen turvallisuus- ja 

A. toteaa, että parlamentin 
velvollisuutena ja vastuulla on harjoittaa 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) sekä yhteisen turvallisuus- ja 
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puolustuspolitiikan (YTPP) demokraattista 
valvontaa ja sen olisi saatava käyttöönsä 
tarvittavat ja tehokkaat keinot tämän 
tehtävän suorittamiseen;

puolustuspolitiikan (YTPP) demokraattista 
valvontaa ja sen olisi saatava käyttöönsä 
tarvittavat ja tehokkaat keinot tämän 
tehtävän suorittamiseen, myös kaikkien 
puolustusteollisten ohjelmien osalta;

Or. en

Tarkistus 14
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että maailmaa 
koettelee aggressiivinen geopoliittinen 
kilpailutilanne, joka edellyttää 
ulkopolitiikalta nopeita ja asianmukaisia 
toimintamekanismeja ja -valmiuksia;

Or. es

Tarkistus 15
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että viime vuosina 
esiin on noussut uusia moniulotteisia 
haasteita, kuten joukkotuhoaseiden 
leviäminen, asesulkusopimusten 
kyseenalaistaminen, ihmisten 
pakkosiirtoja aiheuttaneiden paikallisten 
konfliktien paheneminen, kilpailu 
luonnonvaroista, energiariippuvuus, 
ilmastonmuutos, romahtaneiden 
valtioiden toimintakyvyttömyyden 
vakiintuminen, terrorismi, kansainvälinen 
järjestäytynyt rikollisuus, 
kyberhyökkäykset ja disinformaation 
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levittäminen;

Or. es

Tarkistus 16
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
kolmansien maiden 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja systeeminen 
kilpailu monenvälisen yhteistyön sijaan 
sääntöihin perustuvan kansainvälisen 
järjestyksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 17
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin yksipuolinen eristäytyminen ja 
kilpailu monenvälisen yhteistyön sijaan;

Or. en
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Tarkistus 18
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan, mikä 
heijastaa kansallisvaltion ensisijaisuutta;

Or. en

Tarkistus 19
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan, ovat 
korostuneet entisestään;

Or. en

Tarkistus 20
Fabio Massimo Castaldo
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja 
perusvapaudet ovat heikentyneet monissa 
osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

Or. en

Tarkistus 21
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian yhteydessä demokratia, 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
heikentyneet monissa osissa maailmaa ja 
disinformaatiokampanjat ja 
kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet, 
samoin eristäytyminen ja globalisaation 
vastaiset taipumukset ja kilpailu 
monenvälisen yhteistyön sijaan;

Or. en

Tarkistus 22
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)



PE659.001v01-00 12/259 AM\1215888FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että tarvitaan entistä 
vahvempaa, kunnianhimoisempaa, 
uskottavampaa ja yhtenäisempää yhteistä 
ulkopolitiikkaa, koska EU:lla on edessään 
useita geopoliittisia haasteita laajemmalla 
alueella, mikä vaikuttaa suoraan tai 
välillisesti kaikkiin jäsenvaltioihin ja 
niiden kansalaisiin;

Or. en

Tarkistus 23
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. toteaa, että EU:n yhteisellä ulko- 
ja turvallisuuspolitiikalla pyritään 
varmistamaan turvallisuus ja vakaus ja 
edistämään samalla eurooppalaisia 
vapauden, demokratian, tasa-arvon, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoja;

Or. en

Tarkistus 24
Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden 
uudelleen voimistuminen, liberaaliin 
demokratiaan ja monenvälisyyteen 
kohdistuvat hyökkäykset sekä 

Poistetaan.
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suurvaltojen välinen kilpailu, joka on 
muuttunut avoimeksi kilpailutilanteeksi 
erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, 
ovat todellinen uhka EU:n eduille ja 
vaikutusvallalle;

Or. fr

Tarkistus 25
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden 
uudelleen voimistuminen, liberaaliin 
demokratiaan ja monenvälisyyteen 
kohdistuvat hyökkäykset sekä 
suurvaltojen välinen kilpailu, joka on 
muuttunut avoimeksi kilpailutilanteeksi 
erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, 
ovat todellinen uhka EU:n eduille ja 
vaikutusvallalle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ovat 

C. katsoo, että haasteet, kuten 
uudelleen voimistuminen, demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset, jotka ovat lisääntyneet 
Yhdysvaltojen yksipuolisen toiminnan 
johdosta, ovat todellinen uhka EU:n 
eduille ja vaikutusvallalle;
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todellinen uhka EU:n eduille ja 
vaikutusvallalle;

Or. en

Tarkistus 27
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ovat 
todellinen uhka EU:n eduille ja 
vaikutusvallalle;

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä autokraattisista 
hallinnoista, kuten Venäjältä, Kiinasta, 
Iranista ja muista, nouseva yhä kasvava 
uhka edellyttävät EU:lta ja sen 
jäsenvaltioilta entistä tiiviimpää 
yhteistyötä transatlanttisten liittolaisten ja 
muiden samanmielisten demokraattisten 
kumppanien kanssa;

Or. en

Tarkistus 28
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ovat 

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, kommunististen ja 
diktatoristen järjestelmien 
ihmisoikeusloukkausten raaistuminen, 
liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
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todellinen uhka EU:n eduille ja 
vaikutusvallalle;

kilpailu, ovat todellinen uhka EU:n eduille 
ja vaikutusvallalle;

Or. es

Tarkistus 29
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti Yhdysvaltojen 
ja Kiinan välillä, ovat todellinen uhka 
EU:n eduille ja vaikutusvallalle;

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden äkillinen 
kasvu, ihmisoikeuksiin, liberaaliin 
demokratiaan ja monenvälisyyteen 
kohdistuvat hyökkäykset sekä suurvaltojen 
välinen kilpailu, joka on muuttunut 
avoimeksi kilpailutilanteeksi, ovat 
todellinen uhka EU:n eduille ja 
vaikutusvallalle;

Or. en

Tarkistus 30
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti Yhdysvaltojen 
ja Kiinan välillä, ovat todellinen uhka EU:n 
eduille ja vaikutusvallalle;

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti Yhdysvaltojen 
ja Kiinan välillä, ovat todellinen uhka koko 
maailman turvallisuudelle ja EU:n eduille 
ja vaikutusvallalle, jotka ovat vaarassa 
jäädä syrjään päättäjien keskuudessa ja 
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kärsiä vakavasti tästä kilpailusta;

Or. es

Tarkistus 31
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti Yhdysvaltojen 
ja Kiinan välillä, ovat todellinen uhka EU:n 
eduille ja vaikutusvallalle;

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, kasvava haluttomuus 
noudattaa kansainvälistä oikeutta ja 
oikeusvaltioperiaatetta, liberaaliin 
demokratiaan ja monenvälisyyteen 
kohdistuvat hyökkäykset sekä suurvaltojen 
välinen kilpailu, joka on muuttunut 
avoimeksi kilpailutilanteeksi erityisesti 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ovat 
todellinen uhka EU:n arvoille, eduille ja 
vaikutusvallalle;

Or. en

Tarkistus 32
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti Yhdysvaltojen 
ja Kiinan välillä, ovat todellinen uhka 
EU:n eduille ja vaikutusvallalle;

C. katsoo, että haasteet, kuten 
populismin ja autoritaarisuuden uudelleen 
voimistuminen, liberaaliin demokratiaan ja 
monenvälisyyteen kohdistuvat 
hyökkäykset sekä suurvaltojen välinen 
kilpailu, joka on muuttunut avoimeksi 
kilpailutilanteeksi erityisesti Yhdysvaltojen 
ja Kiinan välillä, ovat todellinen haaste 
EU:n eduille ja vaikutusvallalle;
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Or. en

Tarkistus 33
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut selkeästi esiin Euroopan unionin 
haavoittuvuuden autoritaaristen 
järjestelmien edessä ja unionin tarpeen 
varmistaa perusarvojensa mukainen 
ulkopolitiikka;

Or. en

Tarkistus 34
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Klemen Grošelj, 
Javier Nart, Bernard Guetta, Malik Azmani, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että EU:sta ei ole 
vieläkään tullut geopoliittinen toimija, 
jonka olisi toimittava maailmanlaajuisella 
näyttämöllä, erityisesti 
lähiympäristössään Länsi-Balkanilla sekä 
itäisessä ja eteläisessä naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 35
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että covid-19-pandemia voi 
johtaa kansainvälisen 
turvallisuusympäristön heikkenemiseen; 
ottaa huomioon, että monet aiempina 
vuosina ilmenneistä uhkista, mukaan 
lukien kyberuhat ja pandemiat, ovat nyt 
toteutuneet;

D. toteaa, että covid-19-pandemia voi 
johtaa kansainvälisen 
turvallisuusympäristön heikkenemiseen; 
toteaa, että tämän pandemian vakavat 
taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset 
vaikuttavat vakavalla tavalla maailmassa 
nykyisin esiintyvään köyhyyteen ja 
eriarvoisuuteen ja voivat siten aiheuttaa 
syvää yhteiskunnallista levottomuutta ja 
vakavia mielenosoituksia, jotka ovat uusi 
epävakaustekijä monissa maissa, joissa 
tilanne on haavoittuva; ottaa huomioon, 
että monet aiempina vuosina ilmenneistä 
uhkista, mukaan lukien kyberuhat ja 
pandemiat, ovat nyt toteutuneet;

Or. es

Tarkistus 36
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että covid-19-pandemia voi 
johtaa kansainvälisen 
turvallisuusympäristön heikkenemiseen; 
ottaa huomioon, että monet aiempina 
vuosina ilmenneistä uhkista, mukaan 
lukien kyberuhat ja pandemiat, ovat nyt 
toteutuneet;

D. toteaa, että epävakaus ja 
ennakoimattomuus unionin rajoilla ja sen 
lähinaapurustossa muodostavat suoran 
uhan unionin ja jäsenvaltioiden 
turvallisuudelle; toteaa, että covid-19-
pandemia voi lisätä kansainvälisen 
turvallisuusympäristön heikkenemistä; 
ottaa huomioon, että monet aiempina 
vuosina ilmenneistä uhkista, mukaan 
lukien kyberuhat ja pandemiat, ovat nyt 
toteutuneet;

Or. fr

Tarkistus 37
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että covid-19-pandemia voi 
johtaa kansainvälisen 
turvallisuusympäristön heikkenemiseen; 
ottaa huomioon, että monet aiempina 
vuosina ilmenneistä uhkista, mukaan 
lukien kyberuhat ja pandemiat, ovat nyt 
toteutuneet;

D. toteaa, että covid-19-pandemia voi 
johtaa kansainvälisen 
turvallisuusympäristön heikkenemiseen; 
ottaa huomioon, että monet aiempina 
vuosina ilmenneistä uhkista, mukaan 
lukien kyberuhat, ilmastonmuutos ja 
pandemiat, ovat nyt toteutuneet;

Or. en

Tarkistus 38
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on osoittanut EU:n perinteisten 
ulkoisten liittoutumien heikkouden, sillä 
ne eivät osoittaneet solidaarisuutta edes 
kriisin pahimmilla hetkillä; ottaa 
huomioon, että EU sai tukea kolmansilta 
mailta; katsoo tämän edellyttävän, että 
EU harkitsee uudelleen ulkosuhteitaan, 
jotta ne perustuisivat solidaarisuuden ja 
monenvälisyyden periaatteisiin;

Or. en

Tarkistus 39
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. toteaa, että on erittäin tärkeää 
hyödyntää maailmanlaajuisia merten 
tilannetta koskevia tietoja, jotta voidaan 
taata strateginen valvonta sekä 
mahdollistaa riskien analysointi ja 
varhainen varoittaminen EU:lle ja 
jäsenvaltioille sekä vahvistaa 
tiedonsaantia merellisiä sotilas- ja 
siviiliturvallisuusoperaatioita varten;

Or. fr

Tarkistus 40
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D c. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia ja sen laajat seuraukset 
vaikuttavat erityisen voimakkaasti 
kaikkein haavoittuvimpiin erityisesti 
alueilla, joilla terveydenhuolto- ja 
sosiaalijärjestelmät ovat heikommat;

Or. en

Tarkistus 41
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D d. toteaa, että terrorismin torjunta on 
ensisijainen tavoite Euroopan 
turvallisuusagendassa 2015–2020;

Or. en
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Tarkistus 42
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D e. toteaa, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa yhä vakavammin ihmiselämän 
eri osa-alueisiin sekä 
kehitysmahdollisuuksiin ja 
maailmanlaajuiseen geopoliittiseen 
järjestykseen ja maailmanlaajuiseen 
vakauteen; toteaa, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
koettelevat eniten niitä, joilla on 
vähemmän resursseja siihen 
mukautumiseen; katsoo, että EU:n 
ulkopolitiikassa on puututtava tähän 
samoin kuin EU:n yritysten aiheuttamiin 
ilmastovaikutuksiin kolmansissa maissa;

Or. en

Tarkistus 43
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D f. katsoo, että tärkeiden asevalvonta- 
ja aseistariisuntasopimusten kaatumisen 
ja samanaikaisesti uusien 
joukkotuhoaseiden, kyberteknologioiden 
ja autonomisten aseiden nopean 
kehityksen vuoksi aseistariisunnan 
valvonnasta ja asesulusta olisi tehtävä 
YUTP:n keskeinen painopiste sekä EU:n 
kansalaisten että kansainvälisen 
vakauden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 44
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D g kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D g. katsoo, että aseistariisunnasta ja 
asesulusta olisi tultava EU:n 
ulkopolitiikan keskeinen painopiste; 
katsoo, että yhteinen kanta 
2008/944/YUTP on saatettava ajan 
tasalle, jotta kriteerejä voidaan soveltaa 
tiukasti ja panna ne täytäntöön, ja että on 
perustettava seuraamusmekanismi,

Or. en

Tarkistus 45
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
1 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

katsoo, että yksikään EU:n jäsenvaltio ei 
pysty yksin vastaamaan mihinkään 
Euroopan nykyisistä maailmanlaajuisista 
haasteista; katsoo, että kunnianhimoista 
ja tehokasta yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa on tuettava 
riittävillä varoilla ja parannetulla 
päätöksentekomekanismilla;

Or. en

Tarkistus 46
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia
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Päätöslauselmaesitys
1 b alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla EU ei hyödynnä mahdollisuuksiaan 
jäsenvaltioidensa yhtenäisyyden puutteen 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 47
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
1 c alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottaa huomioon, että Euroopan 
naapuruuspolitiikka (ENP) on keskeinen 
väline EU:n itäisten ja eteläisten 
naapurimaiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 48
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että 
tarvitaan vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on korostanut valtion 
itsemääräämisoikeuden merkitystä;
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Or. en

Tarkistus 49
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että 
Euroopan unionin on luovuttava 
pakonomaisesta tarpeestaan puuttua 
asioihin, jotka kuuluvat toissijaisuuden 
mukaisesti jäsenvaltioille, jotta unioni 
kykenee tällä tavoin omaksumaan näkyvän 
aseman kansainvälisellä näyttämöllä ja 
edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

Or. es

Tarkistus 50
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta Eurooppa 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

Or. en
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Tarkistus 51
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman sääntöihin perustuvan 
monenvälisen maailmanjärjestyksen 
puolustamisessa, edistämisessä ja 
kehittämisessä ja edistämään SEU-
sopimuksen 21 artiklassa vahvistettuja 
arvojaan ja etujaan päättäväisemmin koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 52
Dragoş Tudorache, Malik Azmani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unionista 
tulee näkyvä johtaja kansainvälisellä 
näyttämöllä ja jotta sen arvoja ja etuja 
voidaan edistää päättäväisemmin 
maailmanlaajuisesti;

Or. en
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Tarkistus 53
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, riippumattomampaa, 
yhtenäisempää ja vakuuttavampaa EU:n 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

Or. fr

Tarkistus 54
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa; 
korostaa, että tätä varten EU:n on ensin 
avustettava onnistuneesti kumppaneitaan 
välittömässä naapurustossaan;

Or. en



AM\1215888FI.docx 27/259 PE659.001v01-00

FI

Tarkistus 55
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa; 
kehottaa muuttamaan EU:n ulkosuhdetta 
tällä alalla ja siirtymään kohti 
solidaarisuuteen ja monenvälisyyteen 
perustuvaa ulkopolitiikkaa; korostaa 
tarvetta tarkastella uudelleen EU:n 
ulkoisia liittoutumia, kun otetaan 
huomioon, miten eri maailmanmahdit 
ovat toimineet koko pandemian ajan; 
korostaa, että EU voi edistää merkittävää 
muutosta kohti kansainvälistä järjestystä, 
jolla taataan monenvälisyys, 
kansainvälinen oikeus, demokratia ja 
ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 56
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 

1. korostaa, että covid-19-pandemia 
on varoittava esimerkki siitä, että tarvitaan 
vahvempaa, yhtenäisempää ja 
vakuuttavampaa EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta unioni 
kykenee omaksumaan näkyvän 
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johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa;

johtoaseman kansainvälisellä näyttämöllä 
ja edistämään arvojaan ja etujaan 
päättäväisemmin koko maailmassa; 
suhtautuu myönteisesti Team Europe -
lähestymistavan käyttöönottoon, jolla EU 
tukee kumppanimaita 
koronaviruspandemian ja sen 
seurauksien torjunnassa pyrittäessä 
lieventämään yhteiskuntiin ja talouksiin 
kohdistuvia laajempia vaikutuksia ja 
auttamaan vähentämään horjuttamisen 
riskiä;

Or. en

Tarkistus 57
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia 
luotettavana kumppanina koko 
maailmassa, kolmansien osapuolten 
suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. muistuttaa, että kansainvälisen 
rauhan ja vakauden varmistaminen ei 
kuulu EU:n toimivaltaan, vaan että maat 
ovat antaneet tämän toimeksiannon 
YK:lle YK:n peruskirjan mukaisesti; 
katsoo, että ei ole oikeusperustaa, jonka 
pohjalta voidaan lisätä EU:n 
vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti tai 
edistää sen positiivista vallankäytön mallia 
koko maailmassa;

Or. en
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Tarkistus 58
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia 
luotettavana kumppanina koko 
maailmassa, kolmansien osapuolten 
suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. kannustaa Euroopan unionia 
toimimaan uskottavana 
maailmanlaajuisena toimijana, joka lisää 
johtajuuttaan kansainvälisellä tasolla, on 
valmis toimimaan itsenäisesti tarvittaessa 
ja puolustaa omia etujaan ja arvojaan 
edistäen samalla monenvälisyyttä ja 
sääntöihin perustuvaa järjestystä;

Or. en

Tarkistus 59
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, joka on 
valmis toimimaan sen muodostavien 
jäsenvaltioiden etujen puolustamiseksi 
sekä kansainvälisen rauhan ja vakauden 
edistämiseksi Schumanin julistuksen 
periaatteiden ja arvojen pohjalta; katsoo, 
että tarvitaan luovia tapoja lisätä EU:n 
vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja 
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toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

edistää sen perusperiaatteita ja -arvoja 
maailmanlaajuisesti;

Or. es

Tarkistus 60
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että EU:n on osoitettava, 
että se ottaa vastuun oman 
turvallisuutensa varmistamisesta, lisättävä 
EU:n vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja 
edistettävä sen positiivista vallankäytön 
mallia koko maailmassa;

Or. fr

Tarkistus 61
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
vastuullista roolia globaalissa 
hallinnossa;

Or. en

Tarkistus 62
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 

2. edistää EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa päättäväisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
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vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 63
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
omaksumaan strategisen vastuunsa EU:n 
naapurustossa ja toimimaan tarvittaessa 
itsenäisesti EU:n etujen sekä 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
puolustamiseksi YK:n peruskirjan 
periaatteiden ja arvojen pohjalta; katsoo, 
että tarvitaan luovia tapoja lisätä EU:n 
vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja 
edistää sen positiivista vallankäytön mallia 
koko maailmassa;

Or. en

Tarkistus 64
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja, ennakoivampaa asennetta sekä 
lisää yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta 
jäsenvaltioiden keskuudessa, jotta 
voidaan lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 65
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
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peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta ja sellaisina kuin ne on 
vahvistettu kansainvälisessä oikeudessa; 
katsoo, että tarvitaan luovia tapoja sekä 
jäsenvaltioiden sitoutumista ja resursseja, 
jotta voidaan lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 66
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta ja kansainvälistä 
oikeusjärjestystä kunnioittaen; katsoo, että 
tarvitaan luovia tapoja lisätä EU:n 
vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja 
edistää sen positiivista vallankäytön mallia 
ja arvojärjestelmää koko maailmassa;

Or. en

Tarkistus 67
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana konfliktien 
ratkaisemisessa ja sovittelussa, kestävän 
kehityksen johtavana kannattajana ja 
monenvälisen kehyksen tärkeimpänä 
edistäjänä, joka on valmis toimimaan 
tarvittaessa itsenäisesti EU:n etujen sekä 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
puolustamiseksi YK:n peruskirjan 
periaatteiden ja arvojen pohjalta; katsoo, 
että tarvitaan luovia tapoja lisätä EU:n 
vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja 
edistää sen positiivista vallankäytön mallia 
koko maailmassa;

Or. en

Tarkistus 68
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
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pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n ja jäsenvaltioiden 
vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja 
edistää sen positiivista vallankäytön mallia 
koko maailmassa;

Or. en

Tarkistus 69
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. edistää ja puolustaa EU:n roolia 
luotettavana kumppanina koko 
maailmassa, kolmansien osapuolten 
suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
omien etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 70
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
arvojen, etujen sekä kansainvälisen rauhan 
ja vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 71
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja rehellisenä välittäjänä, 
toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 

2. puolustaa EU:n roolia luotettavana 
kumppanina koko maailmassa, kolmansien 
osapuolten suosimana ”varteenotettavana 
kumppanina”, periaatteellisena, muttei 
dogmaattisena, ja toimijana ja sovittelijana 
konfliktinratkaisussa, monenvälisen 
kehyksen johtavana kannattajana ja 
tärkeimpänä edistäjänä, joka on valmis 
toimimaan tarvittaessa itsenäisesti EU:n 
etujen sekä kansainvälisen rauhan ja 
vakauden puolustamiseksi YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja arvojen 
pohjalta; katsoo, että tarvitaan luovia 
tapoja lisätä EU:n vaikutusvaltaa 
maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
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maailmanlaajuisesti ja edistää sen 
positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

positiivista vallankäytön mallia koko 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 72
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. muistuttaa, että yhä epävakaammassa 
moninapaisessa maailmassa, jossa 
kansallismieliset, muukalaisvihamieliset 
ja demokraattisten perusperiaatteiden 
vastaiset poliittiset voimat lisääntyvät, on 
vahvistettava Euroopan unionin asemaa 
vaikutusvaltaisena maailmanlaajuisena 
toimijana, joka panostaa konfliktien 
ehkäisemiseen ja sovitteluun ennen 
sotilaallisten vaihtoehtojen harkitsemista 
edistämällä diplomatiaa ja vuoropuhelua 
ensisijaisena keinona, jonka avulla se voi 
toimia rakentavassa roolissa maailman 
konflikteissa, ja näyttämällä esimerkkiä 
rauhan edistämisessä ja toteuttamisessa 
kansainvälisellä tasolla;

Or. es

Tarkistus 73
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nicolae Ştefănuță, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa kansainvälisen 
rikostuomioistuimen (ICC) merkitystä 
ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten 
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tutkinnassa ja uhrien puolustamisessa; 
pitää ICC:hen kohdistuvia hyökkäyksiä 
erittäin valitettavina ja korostaa, että 
EU:n on suojeltava ICC:n 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
hyökkäyksiltä, joilla pyritään estämään 
sen työtä;

Or. en

Tarkistus 74
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen ja terveyteen liittyvien 
riskien, nousun olisi johdettava siihen, että 
EU perustaa strategisia suhteita 
kolmansien maiden kanssa luottamuksen 
ja molemminpuolisen hyödyn pohjalta;

Or. en

Tarkistus 75
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, Kiinan, 
Iranin, Venäjän ja Turkin kaltaisten 
maiden ekspansionismin ja strategisen 
aggressiivisuuden, totalitaaristen 
valtioiden, ihmisoikeuksia 
järjestelmällisesti rikkovien järjestelmien 
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tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

lisääntymisen, ilmastonmuutoksen, 
terveyteen liittyvien riskien ja 
kyberhyökkäysten nousun olisi johdettava 
siihen, että EU perustaa strategisempia 
liittoumia samanmielisten demokratioiden 
kanssa ja muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden 
oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavien 
valtioiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 76
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja monitahoisten 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
jatkuvien ja joissakin tapauksissa 
uudelleen alkaneiden aseellisten 
konfliktien, suurvaltojen uudelleen 
käynnistyneen kilpailun, yksipuolisen 
toiminnan ja kansainvälisen oikeuden 
laiminlyönnin, ilmastonmuutoksen, 
terveyteen liittyvien riskien ja 
kyberhyökkäysten muiden muassa, nousun 
olisi johdettava siihen, että EU kehittää 
strategista riippumattomuuttaan, perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 77
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU toteuttaa 
strategisempaa yhteistyötä samanmielisten 
demokratioiden kanssa, eteläisen 
pallonpuoliskon maat mukaan luettuina, 
tavoitellakseen aktiivisempaa ja 
johdonmukaisempaa ulkopolitiikkaa ja 
muodostaakseen tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden samanmielisten 
kumppaneiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 78
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
terrorismin, epävakauden ja konfliktien, 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU lujittaa 
yhteistyötä liittolaistensa kanssa, perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 79
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, kuten 
Turkin kaltaisten maiden lietsomien 
aseellisten konfliktien, terveyteen 
liittyvien riskien ja kyberhyökkäysten, 
nousun olisi johdettava siihen, että EU:n 
jäsenvaltiot perustavat strategisempia 
liittoumia samanmielisten demokratioiden 
kanssa ja muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 80
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
Euroopan itä- ja etelärajalla esiintyvien 
aseellisten konfliktien, jihadistisen 
terrorismin, hallitsemattoman 
muuttoliikkeen, luonnonvaroihin 
kohdistuvien kasvavien uhkien, 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;
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Or. fr

Tarkistus 81
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja vastakkainasettelun, 
moninapaisuuden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten terrori-
iskujen uhan, nousun olisi johdettava 
siihen, että EU perustaa strategisempia 
liittoumia samanmielisten demokratioiden 
kanssa ja muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;

Or. es

Tarkistus 82
Raffaele Fitto

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
muuttoliikkeeseen, terrorismin 
torjuntaan, ilmastonmuutoksen, terveyteen 
liittyvien riskien ja kyberhyökkäysten, 
nousun olisi johdettava siihen, että EU 
perustaa strategisempia liittoumia 
samanmielisten demokratioiden kanssa ja 
muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;
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Or. it

Tarkistus 83
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
terrorismin, laittoman laajamittaisen 
muuttoliikkeen, ilmastonmuutoksen, 
terveyteen liittyvien riskien ja 
kyberhyökkäysten, nousun olisi johdettava 
siihen, että EU perustaa strategisempia 
liittoumia samanmielisten demokratioiden 
kanssa ja muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 84
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terrorismin, 
terveyteen liittyvien riskien ja 
kyberhyökkäysten, nousun olisi johdettava 
siihen, että EU perustaa strategisempia 
liittoumia samanmielisten demokratioiden 
kanssa ja muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;
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Or. en

Tarkistus 85
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien, monenvälisyyden vähenemisen ja 
kyberhyökkäysten, nousun olisi johdettava 
siihen, että EU perustaa strategisempia 
liittoumia samanmielisten demokratioiden 
kanssa ja muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 86
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten ja 
rajoillamme tapahtuvien konfliktien, 
nousun olisi johdettava siihen, että EU 
perustaa strategisempia liittoumia 
samanmielisten demokratioiden kanssa ja 
muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;
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Or. en

Tarkistus 87
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien, hybridiuhkien ja 
kyberhyökkäysten, nousun olisi johdettava 
siihen, että EU perustaa strategisempia 
liittoumia samanmielisten demokratioiden 
kanssa ja muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 88
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja hybridi- ja kyberhyökkäysten, 
nousun olisi johdettava siihen, että EU 
perustaa strategisempia liittoumia 
samanmielisten demokratioiden kanssa ja 
muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa;
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Or. en

Tarkistus 89
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Javier Nart, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien ja kyberhyökkäysten, nousun olisi 
johdettava siihen, että EU perustaa 
strategisempia liittoumia samanmielisten 
demokratioiden kanssa ja muodostaa 
tarvittaessa tilapäisiä yhteenliittymiä 
muiden kumppaneiden kanssa;

3. korostaa, että maailman kasvavan 
epävakauden ja ennennäkemättömien 
maailmanlaajuisten haasteiden, erityisesti 
ilmastonmuutoksen, terveyteen liittyvien 
riskien tai hybridiuhkien, kuten 
disinformaatiokampanjoiden, aktiivisten 
toimenpiteiden ja kyberhyökkäysten, 
nousun olisi johdettava siihen, että EU 
perustaa strategisempia liittoumia 
samanmielisten demokratioiden kanssa ja 
muodostaa tarvittaessa tilapäisiä 
yhteenliittymiä muiden kumppaneiden 
kanssa; kehottaa EU:ta toimimaan tältä 
osin edelläkävijänä pyrittäessä 
edistämään kollektiivista itsepuolustusta 
ja vastatoimia koskevaa yhteistyökehystä 
hybridiuhkien torjumiseksi, lopulta 
liberaalien demokratioiden 
maailmanlaajuisen koalition kanssa, kun 
yhden demokraattisen valtion vastatoimi 
on riittämätön mutta kollektiiviseen 
sotilaalliseen itsepuolustukseen 
vetoaminen olisi liian kauaskantoinen;

Or. en

Tarkistus 90
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nicolae Ştefănuță, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää lisätä 
komission ja jäsenvaltioiden ponnisteluja 
hybridi- ja kyberuhkien torjumiseksi; 
suhtautuu tältä osin myönteisesti unionia 
tai sen jäsenvaltioita uhkaavien 
kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista 
toimenpiteistä annetun neuvoston 
päätöksen hyväksymiseen; 

Or. en

Tarkistus 91
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita koordinoimaan kaikkia 
covid-19-kriisin johdosta toteutettavia 
toimia keskenään ja kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa, jotta voidaan 
edistää johdonmukaista ja osallistavaa 
maailmanlaajuista pandemian torjuntaa;

Or. en

Tarkistus 92
Nacho Sánchez Amor, Javi López, Domènec Ruiz Devesa

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. korostaa, että nykyisessä 
maailmanlaajuisessa tilanteessa on 
tärkeämpää kuin koskaan, että unionilla 
on aktiivinen rooli kansainvälisen 
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oikeuden ja monenvälisen järjestelmän 
kannalta keskeisten instituutioiden 
puolustamisessa; suhtautuu myönteisesti 
unionin ilmaisemaan vahvaan tukeen 
kansainväliselle rikostuomioistuimelle, 
joka on joutunut äskettäin painostuksen 
ja hyökkäysten kohteeksi, sekä unionin 
tekemään työhön Rooman perussäännön 
yleismaailmallisuuden puolesta; 
kannattaa siksi unionin yleisen 
tuomioistuimen ehdokkuutta Nobelin 
rauhanpalkinnon saajaksi vuonna 2021 
tunnustuksena sen korvaamattomasta 
työstä ja yhtenä kansainvälisen yhteisön 
tärkeimmistä virstanpylväistä 
ihmisoikeuksien ja yleismaailmallisen 
oikeudenkäytön puolesta;

Or. es

Tarkistus 93
Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 94
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

4. korostaa tässä yhteydessä, että 
EU:n on tärkeää välttää toistamasta työtä, 
jota muut kansainväliset järjestöt, kuten 
YK, Nato, Euroopan neuvosto ja Etyj, 
ovat tehneet;

Or. en

Tarkistus 95
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
Naton kanssa sekä syventää yhteistyötä 
YK:n, Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa; korostaa, että on 
tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä 
keskeisten kumppaneiden kanssa 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 96
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää, että Euroopan unioni jatkaa 
vilpitöntä yhteistyötään YK:n ja Naton 
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yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

kanssa sekä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

Or. es

Tarkistus 97
Manu Pineda, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n kanssa sekä syventää yhteistyötä 
YK:n, Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 98
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n kanssa sekä syventää yhteistyötä 
Euroopan neuvoston, Etyjin, Kaakkois-
Aasian maiden liiton (ASEAN), Afrikan 
unionin ja Mercosurin kaltaisten järjestöjen 
kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 99
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa, ja korostaa 
transatlanttisen kumppanuuden jatkuvaa 
merkitystä sekä sitä, että on tärkeää 
syventää yhteistyötä Euroopan neuvoston, 
Etyjin, Kaakkois-Aasian maiden liiton 
(ASEAN), Afrikan unionin ja Mercosurin 
kaltaisten järjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 100
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin, Amerikan valtioiden 
järjestön, Arabiliiton ja Mercosurin 
kaltaisten järjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 101
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin ja Mercosurin kaltaisten 
järjestöjen kanssa;

4. korostaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n kumppanuutta 
YK:n ja Naton kanssa sekä syventää 
yhteistyötä Euroopan neuvoston, Etyjin, 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN), 
Afrikan unionin, CELACin ja Mercosurin 
kaltaisten järjestöjen kanssa; korostaa 
vahvempien EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian alueen – jotka 
muodostavat yhdessä kolmasosan YK:n 
jäsenistä – välisten suhteiden potentiaalia 
ja strategista merkitystä erityisesti 
normeihin perustuvan monenvälisyyden 
puolustamisessa, vihreän kehityksen 
ohjelman edistämisessä sekä köyhyyden ja 
eriarvoisuuden torjunnassa; korostaa, 
että on tärkeää edistää EU:n tärkeimpiin 
liittolaisiin ja kumppaneihin kuuluvien 
Chilen ja Meksikon kanssa tehtyjen 
kattavien sopimusten uudistamista ja 
saattaa se päätökseen;

Or. es

Tarkistus 102
Manu Pineda, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että ainoa tapa edetä 
kohti aseistariisuntaa ja välttää 
vastakkainasettelun kärjistyminen 
Euroopan alueella on lopettaa kaikki 
ulkomaiden sotilaallinen läsnäolo 
EU:ssa, hajottaa Nato ja siirtyä kohti 
itsenäistä, rauhanomaista ja 
diplomaattista ulkopolitiikkaa;

Or. en
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Tarkistus 103
Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. on tietoinen siitä, että Euroopan 
unioni ja Nato olisivat tehokkaampia, jos 
ne toimisivat oikeasti koordinoidulla 
tavalla ja hyödyntäisivät 
asiantuntemustaan ja resurssejaan ja 
välttäisivät päällekkäisyyttä;

Or. es

Tarkistus 104
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. vaatii vahvistamaan Naton kanssa 
tehtävää yhteistyötä yhteisen, täydentävän 
lähestymistavan omaksumiseksi nykyisiin 
ja tuleviin alueellisiin ja 
maailmanlaajuisiin haasteisiin sekä 
muun muassa konfliktitilanteisiin, 
terveyskriiseihin, epäsymmetrisiin uhkiin 
ja hybridiuhkiin, kyberhyökkäyksiin ja 
disinformaatioon;

Or. ro

Tarkistus 105
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen 
käyttämisestä aseena, myös sellaisten 
valtiollisten toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja 
siihen sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolestunut lähestymistavasta, 
jota on sovellettu väitetyn ulkomaisen 
sekaantumisen ja disinformaation 
torjumiseksi; katsoo, että sananvapautta 
olisi kunnioitettava, ja varoittaa, että 
väitetyn disinformaation torjunnassa 
EU:n olisi huolehdittava siitä, ettei siitä 
tule vastapropagandakoneistoa tai ettei se 
julista itseään totuusministeriöksi;

Or. en

Tarkistus 106
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja 
siihen sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; korostaa, että 
tarvitaan toimia, joilla ei rajoiteta 
perusoikeuksia ja -vapauksia; ilmaisee 
huolensa sananvapauteen ja 
tiedotusvälineiden riippumattomuuteen 
kohdistuvien uhkien lisääntymisestä sekä 
EU:ssa että sen ulkopuolella;

Or. en
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Tarkistus 107
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti halukkuuteen torjua kaikkea 
ulkomaista sekaantumista EU:n 
demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

Or. es

Tarkistus 108
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen kipeästi kaivattuun 
päätökseen, että EU:n toimielimet 
reagoivat tähän uuteen haasteeseen 
esimerkiksi perustamalla parlamenttiin 
uuden erityisvaliokunnan, joka käsittelee 
ulkomaista sekaantumista EU:n 
demokraattisiin prosesseihin ja siihen 



AM\1215888FI.docx 57/259 PE659.001v01-00

FI

sisältyvää disinformaatiota; sisältyvää disinformaatiota;

Or. en

Tarkistus 109
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten ja 
paikallisten toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; on huolissaan 
myös 
alustoista/organisaatioista/säätiöistä, joita 
autoritaariset ja epädemokraattiset 
kolmannet maat käyttävät Euroopan 
poliittisten puolueiden ja poliittisten 
toimijoiden välittömään ja välilliseen 
rahoittamiseen ja niihin vaikuttamiseen; 
suhtautuu myönteisesti siihen, että EU:n 
toimielimet reagoivat nopeasti tähän 
uuteen haasteeseen esimerkiksi 
perustamalla parlamenttiin uuden 
erityisvaliokunnan, joka käsittelee 
ulkomaista sekaantumista EU:n 
demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota; korostaa myös 
tehokkaan EU:n strategisen viestinnän 
merkitystä, kuten covid-19-pandemian 
puhkeamisen alussa tapahtunut kehitys 
osoittaa, ja kehottaa lisäämään EU:n 
itäisen StratCom-erityistyöryhmän 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 110
Željana Zovko
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta, myös 
Euroopan naapurustossa ja erityisesti 
Länsi-Balkanilla; on huolissaan tiedon 
manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota; esittää 
kiitoksensa Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle ja East StratCom -
työryhmälle toimien johdosta, joita ne 
ovat toteuttaneet 
disinformaatiokampanjoiden 
tunnistamiseksi ja tukahduttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 111
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
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reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi vahvistamalla 
StratCom-ryhmää EUH:n puitteissa ja 
perustamalla parlamenttiin uuden 
erityisvaliokunnan, joka käsittelee 
ulkomaista sekaantumista EU:n 
demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

Or. en

Tarkistus 112
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatio- ja 
propagandakampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota, ja kehottaa 
EU:ta parantamaan valmiuksiaan torjua 
paremmin disinformaatiota ja 
propagandaa sekä sen rajojen sisä- että 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 113
Arnaud Danjean
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; panee 
merkille, että EU:n toimielimet reagoivat 
nopeasti tähän uuteen haasteeseen 
esimerkiksi perustamalla parlamenttiin 
uuden erityisvaliokunnan, joka käsittelee 
ulkomaista sekaantumista EU:n 
demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

Or. fr

Tarkistus 114
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten ja 
paikallisten toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

Or. en
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Tarkistus 115
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion ja ei-valtion 
tukemien disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

Or. en

Tarkistus 116
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Urmas Paet, 
Hilde Vautmans, Javier Nart, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
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joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota; korostaa, että 
Euroopan unionin on torjuttava 
valeuutisia ja disinformaatiota 
ennakoivasti uhkana demokratian 
perusperiaatteille, myös myöntämällä 
riittävää rahoitusta tällaisiin toimiin;

Or. en

Tarkistus 117
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota;

5. on huolissaan valtion tukemien 
disinformaatiokampanjoiden 
ennennäkemättömästä laajuudesta sekä 
tiedon manipuloinnista ja sen käyttämisestä 
aseena, myös sellaisten valtiollisten 
toimijoiden toimesta, joilla on 
pahantahtoisia aikomuksia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että EU:n toimielimet 
reagoivat nopeasti tähän uuteen 
haasteeseen esimerkiksi perustamalla 
parlamenttiin uuden erityisvaliokunnan, 
joka käsittelee ulkomaista sekaantumista 
EU:n demokraattisiin prosesseihin ja siihen 
sisältyvää disinformaatiota; kehottaa 
kaikkia EU:n jäsenvaltioita jatkamaan 
tällaisten etuoikeuksien laajentamista ja 
keskittymään EU:n ensisijaisuuden 
säilyttämiseen edellä mainittujen 
kysymysten torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 118
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia
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Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita laatimaan toimenpiteitä 
EU:n selviytymiskyvyn tehostamiseksi ja 
turvallisuuskulttuurin parantamiseksi 
kyberuhkia ja hybridiuhkia vastaan sekä 
suojelemaan paremmin EU:n tieto- ja 
viestintäverkkoja ja 
päätöksentekoprosessejaan kaikenlaisilta 
vihamielisiltä toimilta;

Or. en

Tarkistus 119
Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, 
Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Javier Nart, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että se, että merkittävä 
osa Euroopan väestöstä uskoo covid-19-
pandemian olevan huijaus, osoittaa ne 
tuhoisat vaikutukset, joita 
disinformaatiolla on yhteiskuntaamme;

Or. en

Tarkistus 120
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. muistuttaa, että EU:n ja muiden 
maailmanlaajuisten demokraattisten 
toimijoiden välisiä liittoutumia on 
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vahvistettava ja että on tehtävä yhteistyötä 
autoritaaristen järjestelmien 
vahingollisten vaikutusten 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 121
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. toistaa, että on tarpeen puuttua 
autoritaaristen hallintojen ja erityisesti 
niiden tuhoisaan vaikutukseen, joka 
kohdistuu demokraattiseen hallintoon ja 
yksityisiin yrityksiin sekä unionissa että 
sen välittömässä naapurustossa, mutta 
lisäksi myös maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 122
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
5 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 e. pitää valitettavana, että Venäjä, 
Kiina ja muut autoritaariset hallinnot 
ovat käyttäneet väärin monenvälisiä 
instituutioita ja huomauttaa, että niiden 
pyrkimyksenä on neutralisoida 
ihmisoikeusinstituutiot ja mekanismit, 
jotka pystyvät asettamaan valtiot 
vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista; 
kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita 
työskentelemään samanmielisten 
demokraattisten liittolaisten kanssa 
monenvälisten instituutioiden 
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uudistamisen tukemiseksi, jotta nämä 
pystyisivät paremmin vastustamaan 
autoritaaristen hallintojen vahingollista 
vaikutusvaltaa;

Or. en

Tarkistus 123
Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, 
Klemen Grošelj, Javier Nart, Bernard Guetta, Malik Azmani, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
5 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 f. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä disinformaation torjumiseksi 
ja tehostamaan EU:n pyrkimyksiä 
puolustaa yhdessä 
itsemääräämisoikeuttamme, 
demokraattisia instituutioitamme ja 
arvojamme;

Or. en

Tarkistus 124
Manu Pineda, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja kaikkien perusvapauksien 
edistämiseen;
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erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 125
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 126
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen; 
on huolissaan yhä tuntuvimmista 
erimielisyyksistä yhtäältä Euroopan 
parlamentin ja komission ja toisaalta 
neuvoston välillä siitä, millainen 
painoarvo näillä arvoilla olisi oltava 
ulkoisessa toiminnassamme;
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erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. es

Tarkistus 127
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
liberaalin demokratian edistämiseen, 
ihmisoikeuksien suojeluun ja 
perusvapauksien edistämiseen, uskonnon- 
ja vakaumuksenvapaus sekä 
uskonnollisten vähemmistöjen, myös 
kristittyjen, kunnioittamiseen; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission 
äskettäistä päätöstä jatkaa uskonnon- ja 
vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella 
edistävän EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 128
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
ihmisarvon suojeluun, demokratian 
edistämiseen, ihmisoikeuksien suojeluun ja 
perusvapauksien edistämiseen, uskonnon- 
ja vakaumuksenvapaus sekä kristittyjen 
oikeudet mukaan luettuina; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission 
äskettäistä päätöstä jatkaa uskonnon- ja 
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ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella 
edistävän EU:n erityislähettilään 
toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 129
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus mukaan 
luettuina; tukee tässä yhteydessä 
voimakkaasti komission päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa; pitää 
valitettavana kymmenen kuukauden 
viivettä nimittää joku tähän tehtävään, ja 
vaatii nimittämistä mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 130
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan on perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
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komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 131
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
uskonnollisten yhteisöjen oikeudet 
mukaan luettuina; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission äskettäistä päätöstä 
jatkaa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 132
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
SEU-sopimuksen 21 artiklan tavoitteiden, 
kuten demokratian edistämiseen, 
ihmisoikeuksien suojeluun ja 
perusvapauksien edistämiseen, uskonnon- 
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pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

ja vakaumuksenvapaus mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 133
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Urmas Paet, 
Malik Azmani, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
sukupuolten tasa-arvo mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 134
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus mukaan 
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kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

luettuina; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission äskettäistä päätöstä 
jatkaa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. fr

Tarkistus 135
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus mukaan 
luettuina; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission äskettäistä päätöstä 
jatkaa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 136
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Javier Nart, Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus mukaan 
luettuina; pitää tässä yhteydessä 
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pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

myönteisenä komission äskettäistä päätöstä 
jatkaa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 137
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus mukaan 
luettuina; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission äskettäistä päätöstä 
jatkaa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta 
EU:n ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. en

Tarkistus 138
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
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pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa, ja 
kehottaa nimittämään hänet ripeästi;

Or. en

Tarkistus 139
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa; kehottaa 
uudistamaan ja tarkistamaan EU:n 
erityisedustajien ja erityislähettiläiden 
toimeksiantoja, kuten Euroopan 
parlamentti kehotti tekemään 
maaliskuussa 2019 antamassaan 
suosituksessa;

Or. en

Tarkistus 140
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnon- ja vakaumuksenvapaus sekä 
kristittyjen oikeudet mukaan luettuina; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission äskettäistä päätöstä jatkaa 
uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n 
ulkopuolella edistävän EU:n 
erityislähettilään toimeksiantoa;

6. vaatii, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan olisi perustuttava 
demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien 
suojeluun ja perusvapauksien edistämiseen, 
uskonnollinen ja vakaumuksellinen 
vapaus sekä kristittyjen oikeudet mukaan 
luettuina; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission äskettäistä päätöstä 
jatkaa uskonnollista ja vakaumuksellista 
vapautta EU:n ulkopuolella edistävän 
EU:n erityislähettilään toimeksiantoa;

Or. es

Tarkistus 141
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nicolae Ştefănuță, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. toteaa EU:n aseman 
maailmanlaajuisena rauhan ja 
turvallisuuden toimijana; korostaa, että 
EU:n on osallistuttava aktiivisesti 
uiguurien, rohingojen ja muiden 
vastaavien vähemmistöjen suojeluun;

Or. en

Tarkistus 142
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. korostaa tarvetta kehittää erityinen 
etnisten ja kulttuuristen vähemmistöjen, 
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hlbti-yhteisön ja naisten turvallisuutta 
koskeva lähestymistapa;

Or. es

Tarkistus 143
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. korostaa, että EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka on tehokkaampaa, 
jos EU:n taloudellisille ja poliittisille 
kannustimille, kuten EU:n rahoituksen 
saamiselle, yleisen tullietuusjärjestelmän 
ja muiden tullihelpotusten soveltamiselle 
sekä viisumivapauden myöntämiselle 
Schengen-alueelle, asetetaan tiettyjä 
ehtoja; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
asetuksen (EU) 2018/1806 mukaan 
komission olisi seurattava 
viisumivapauden saaneiden kolmansien 
maiden ihmisoikeustilannetta ja 
raportoitava siitä säännöllisesti Euroopan 
parlamentille ja keskeytettävä 
viisumivapaus, jos kyseisessä maassa 
tapahtuu rikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 144
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 d. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan tiiviisti maailmanlaajuista 
ihmisoikeustilannetta, tunnistamaan 
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suuntauksia ja tukemaan kansainvälisiä, 
alueellisia ja paikallisia järjestöjä, 
kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa 
niiden pyrkimyksissä kääntää 
ihmisoikeuksien kielteinen suuntaus 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 145
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
6 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 e. korostaa, että EU:n olisi 
puututtava muuttoliikkeen perimmäisiin 
syihin, kuten köyhyyteen, elintarvike- ja 
ravitsemusturvaan, työttömyyteen, 
epävakauteen ja turvattomuuteen 
kolmansissa maissa, joista laiton 
maahanmuutto on lähtöisin; korostaa, 
että olisi myös keskityttävä tukemaan 
vakaiden instituutioiden kehittämistä 
kestävän yhteiskunnallisen kehityksen 
edistämiseksi näissä valtioissa;

Or. en

Tarkistus 146
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
6 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 f. kehottaa Euroopan komissiota ja 
neuvostoa vahvistamaan unionin 
demokratian tukiohjelmia 
maailmanlaajuisesti vaalimalla 
demokratiaa edistäviä alhaalta ylöspäin 
suuntautuvia prosesseja, kehittämällä 
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institutionaalista kestävyyttä ja tukemalla 
sääntöihin perustuvaa maailmanlaajuista 
vapaata markkinataloutta ja yksityisiä 
yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 147
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
6 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 g. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tukemaan Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden työtä demokraattisten 
prosessien vahvistamisessa ja uuden 
sukupolven poliittisten johtajien 
tukemisessa sen naapurustossa ja 
kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 148
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata 
tehokkaasti nykyisiin kansainvälisiin 
haasteisiin; katsoo tässä yhteydessä, että 
EU tarvitsee ennen kaikkea EU:n 
jäsenvaltioiden vahvempaa ja aitoa 
poliittista tahtoa, jotta ne voivat yhdessä 
ajaa EU:n ulkopoliittisia tavoitteita ja 
torjua kolmansien maiden pyrkimyksiä 
jakaa EU;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 149
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Klemen Grošelj, 
Javier Nart, Malik Azmani

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia 
tavoitteita ja torjua kolmansien maiden 
pyrkimyksiä jakaa EU;

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia 
tavoitteita ja torjua kolmansien maiden 
pyrkimyksiä jakaa EU ja heikentää sitä, 
kuten myös horjuttaa eurooppalaisia 
arvoja;

Or. en

Tarkistus 150
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia 
tavoitteita ja torjua kolmansien maiden 
pyrkimyksiä jakaa EU;

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä sopia EU:n 
ulkopoliittisista tavoitteista ja ajaa niitä 
sekä torjua kolmansien maiden 
pyrkimyksiä jakaa EU; korostaa, että vain 
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vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni, 
jolla on vakiintuneet ulko-, turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikat, voi toimia vahvassa 
roolissa uudessa geopoliittisessa 
ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 151
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia 
tavoitteita ja torjua kolmansien maiden 
pyrkimyksiä jakaa EU;

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia 
tavoitteita, kuten konfliktien ehkäisy ja 
rauhansopimusten tekeminen, ja torjua 
kolmansien maiden pyrkimyksiä jakaa EU;

Or. en

Tarkistus 152
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata 
tehokkaasti nykyisiin kansainvälisiin 
haasteisiin; katsoo tässä yhteydessä, että 
EU tarvitsee ennen kaikkea EU:n 

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
voimavaroja ja resursseja vastata 
tehokkaasti nykyisiin kansainvälisiin 
haasteisiin; katsoo tässä yhteydessä, että 
EU tarvitsee ennen kaikkea EU:n 
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jäsenvaltioiden vahvempaa ja aitoa 
poliittista tahtoa, jotta ne voivat yhdessä 
ajaa EU:n ulkopoliittisia tavoitteita ja 
torjua kolmansien maiden pyrkimyksiä 
jakaa EU;

jäsenvaltioiden vahvempaa ja aitoa 
poliittista tahtoa, jotta ne voivat yhdessä 
ajaa EU:n ulkopoliittisia tavoitteita ja 
torjua kolmansien maiden pyrkimyksiä 
jakaa EU;

Or. en

Tarkistus 153
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia 
tavoitteita ja torjua kolmansien maiden 
pyrkimyksiä jakaa EU;

7. muistuttaa, että yhdelläkään EU:n 
jäsenvaltiolla ei ole yksin riittäviä 
valmiuksia ja resursseja vastata tehokkaasti 
nykyisiin kansainvälisiin haasteisiin; 
katsoo tässä yhteydessä, että EU tarvitsee 
ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden 
vahvempaa ja aitoa poliittista tahtoa, jotta 
ne voivat yhdessä ajaa EU:n ulkopoliittisia 
tavoitteita ja torjua kolmansien maiden 
pyrkimyksiä jakaa EU; katsoo, että kuten 
perustamissopimuksessa määrätään, 
EU:n ulkoasiainneuvosto on foorumi, 
jossa jäsenvaltioiden ministerit esittelevät 
näkemyksiään ja sopivat 
toimintapolitiikoista; toteaa, että kun 
politiikasta on saavutettu yhteisymmärrys 
yksimielisesti, jäsenvaltioiden on tuettava 
komission varapuheenjohtajaa / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa sen täytäntöönpanossa 
toteuttamatta rinnakkaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 154
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n 
on tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja;

Or. es

Tarkistus 155
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n on 
tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja, myös sitä, olisiko 
ulkopoliittiset valtuudet siirrettävä 
takaisin kansallisvaltioon liittovaltion 
sijaan; korostaa, että voidakseen puolustaa 
etujaan ja arvojaan pandemian jälkeisessä 
maailmassa EU:n jäsenvaltioiden on 
tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan;

Or. en
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Tarkistus 156
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n 
on tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että on 
tärkeää puolustaa Euroopan etuja ja 
arvoja pandemian jälkeisessä maailmassa;

Or. en

Tarkistus 157
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. opiksi uudesta geopoliittisesta 
dynamiikasta, nykyisistä uhkista ja 
odotettavissa olevista tulevista haasteista ja 
arvioida uudelleen YUTP:n tavoitteita ja 
keinoja; korostaa, että voidakseen 
puolustaa etujaan ja arvojaan pandemian 
jälkeisessä maailmassa EU:n on tärkeää 
vahvistaa strategista riippumattomuuttaan 
siten, että se menee talous- ja kauppa-
asioita pidemmälle ja kattaa myös 
turvallisuuden ja puolustuksen;

8. opiksi uudesta geopoliittisesta 
dynamiikasta, nykyisistä uhkista ja 
odotettavissa olevista tulevista haasteista ja 
arvioida uudelleen YUTP:n tavoitteita ja 
keinoja; korostaa jälleen, että voidakseen 
vastata yhä lisääntyviin yhteisiin 
haasteisiin ja puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa jo 
kauan jatkuneessa epävakaassa ja 
epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa 
EU:n tehtävänä on rakentaa strategista 
riippumattomuuttaan niin turvallisuus- ja 
puolustusasioissa kuin talous- ja kauppa-
asioissa; korostaa siksi, että Euroopan 
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maiden on säilytettävä kykynsä tehdä 
päätöksiä ja puolustaa itse omia etujaan;

Or. fr

Tarkistus 158
Dragoş Tudorache, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n on 
tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n on 
tärkeää vahvistaa strategista kestävyyttään 
siten, että se menee talous- ja kauppa-
asioita pidemmälle ja kattaa myös 
turvallisuuden ja puolustuksen;

Or. en

Tarkistus 159
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
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tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n 
on tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

tavoitteita ja keinoja; korostaa, että EU:n 
on tärkeää nopeuttaa päätöksentekoa 
ulkoasioissa, kykyään työskennellä 
samanhenkisten kumppaneiden kanssa ja 
vahvistaa samalla strategisia 
toimintavalmiuksiaan, myös tarvittaessa 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n 
on tärkeää vahvistaa strategisia 
toimintavalmiuksiaan puolustaakseen 
yleismaailmallisia ja eurooppalaisia etuja, 
normeja ja arvoja pandemian jälkeisessä 
maailmassa siten, että se menee talous- ja 
kauppa-asioita pidemmälle ja kattaa myös 
turvallisuuden ja puolustuksen;

Or. en

Tarkistus 160
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n 
on tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että on 
tärkeää tehdä yhteistyötä kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa yhteisten 
haasteiden ratkaisemiseksi, mutta 
korostaa, että voidakseen puolustaa 
etujaan ja arvojaan pandemian jälkeisessä 
maailmassa EU:n on vahvistettava 
strategista riippumattomuuttaan siten, että 
se menee talous- ja kauppa-asioita 
pidemmälle ja kattaa myös turvallisuuden 
ja puolustuksen;

Or. en
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Tarkistus 161
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n 
on tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että EU:n 
on tärkeää tehdä yhteistyötä lähimpien 
liittolaistensa, myös Naton, kanssa, ja 
ottaa samalla huomioon strategisen 
riippumattomuutensa voidakseen 
puolustaa etujaan ja arvojaan pandemian 
jälkeisessä maailmassa aina, kun se on 
pakotettu toimimaan yksin, siten, että se 
menee talous- ja kauppa-asioita 
pidemmälle ja kattaa myös turvallisuuden 
ja puolustuksen;

Or. en

Tarkistus 162
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n on 
tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista, covid-19-pandemiasta ja 
odotettavissa olevista tulevista haasteista ja 
arvioida uudelleen YUTP:n tavoitteita ja 
keinoja; korostaa, että voidakseen 
puolustaa etujaan ja arvojaan pandemian 
jälkeisessä maailmassa EU:n on tärkeää 
vahvistaa strategista riippumattomuuttaan 
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talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

siten, että se menee talous- ja kauppa-
asioita pidemmälle ja kattaa myös 
turvallisuuden ja puolustuksen sekä 
terveydenhuoltoon liittyvän 
riippumattomuuden;

Or. es

Tarkistus 163
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n on 
tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n on 
tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös yhteisen diplomatian, 
turvallisuuden ja puolustuksen;

Or. en

Tarkistus 164
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 

8. palauttaa mieliin kehotuksensa 
tarkistaa EU:n globaalistrategiaa, jotta 
voidaan ottaa opiksi uudesta 
geopoliittisesta dynamiikasta, nykyisistä 
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uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että 
voidakseen puolustaa etujaan ja arvojaan 
pandemian jälkeisessä maailmassa EU:n 
on tärkeää vahvistaa strategista 
riippumattomuuttaan siten, että se menee 
talous- ja kauppa-asioita pidemmälle ja 
kattaa myös turvallisuuden ja 
puolustuksen;

uhkista ja odotettavissa olevista tulevista 
haasteista ja arvioida uudelleen YUTP:n 
tavoitteita ja keinoja; korostaa, että on 
tärkeää vahvistaa EU:n strategista 
riippumattomuutta, jotta se voi puolustaa 
etujaan ja arvojaan pandemian jälkeisessä 
maailmassa siten, että se menee talous- ja 
kauppa-asioita pidemmälle ja kattaa myös 
turvallisuuden ja puolustuksen;

Or. en

Tarkistus 165
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
nopeasti täytäntöön uuden asetuksen ja 
soveltamaan sitä tehokkaasti, jotta 
voidaan perustaa mekanismeja 
ulkomaisten investointien seuraamiseksi 
kriittisillä aloilla, ja kannustaa samalla 
jäsenvaltioita luomaan uuden 
monenvälisen yhteistyön foorumin, jossa 
hyödynnetään monenvälisen strategisen 
vientivalvonnan koordinointikomitean 
perintöä; katsoo, että tämän uuden 
foorumin päätavoitteena olisi seurata ja 
valvoa teknologioiden, kauppavirtojen ja 
arkaluonteisten investointien vientiä 
huolta herättävissä maissa sekä eettisiä 
standardeja tutkimuksessa, tuotannossa ja 
tietojen lajittelussa; katsoo, että Euroopan 
talouden olisi oltava sen vahvuuden 
lähde, eikä heikkous, jota valtion tukemat 
tai valtion valvomat toimivat saattavat 
hyödyntää;

Or. en
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Tarkistus 166
Manu Pineda, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että on vielä paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia, jolla 
voidaan yhdistää ja integroida kaikki 
EU:n ulkoisen toiminnan kovan ja 
pehmeän vallan osa-alueet YUTP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
parlamentin diplomatia on EU:n 
ulkopolitiikan tärkeä pilari, jolla on omat 
erilliset ja täydentävät välineet ja kanavat; 
katsoo, että parlamentti olisi siksi 
tunnustettava erottamattomaksi osaksi 
komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
(EUH) edistämää Team Europe -
lähestymistapaa;

9. muistuttaa, että Euroopan 
parlamentin diplomatia on EU:n 
ulkopolitiikan tärkeä pilari, jolla on omat 
erilliset ja täydentävät välineet ja kanavat; 
katsoo, että parlamentti olisi siksi 
tunnustettava erottamattomaksi osaksi 
komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
(EUH) edistämää Team Europe -
lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 167
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo, että on vielä paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia, jolla 
voidaan yhdistää ja integroida kaikki EU:n 
ulkoisen toiminnan kovan ja pehmeän 
vallan osa-alueet YUTP:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että Euroopan parlamentin 
diplomatia on EU:n ulkopolitiikan tärkeä 
pilari, jolla on omat erilliset ja täydentävät 
välineet ja kanavat; katsoo, että parlamentti 
olisi siksi tunnustettava erottamattomaksi 
osaksi komission ja Euroopan 

9. katsoo, että on vielä paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia, jolla 
voidaan yhdistää ja integroida kaikki EU:n 
ulkoisen toiminnan siviili-, sotilas-, valtio- 
ja kansalaisyhteiskuntakeskeisten 
välineiden kaikki osa-alueet YUTP:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
parlamentin diplomatia on EU:n 
ulkopolitiikan tärkeä pilari, jolla on omat 
erilliset ja täydentävät välineet ja kanavat; 
katsoo, että parlamentti olisi siksi 
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ulkosuhdehallinnon (EUH) edistämää 
Team Europe -lähestymistapaa;

tunnustettava erottamattomaksi osaksi 
komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
(EUH) edistämää Team Europe -
lähestymistapaa; kehottaa erityisesti 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
sekä puheenjohtajia Ursula von der 
Leyeniä ja Charles Micheliä tiedottamaan 
jatkuvasti Euroopan parlamentille ja 
ottamaan sen mukaan EU:n ulkoiseen 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 168
Vladimír Bilčík

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa Euroopan parlamentin 
roolia sovittelussa ja demokratian 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 169
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. korostaa parlamentaaristen 
yleiskokousten merkitystä toimielinten 
välisen yhteistyön ja vuoropuhelun 
foorumeina ja niiden arvokasta panosta 
unionin ulkoiselle toiminnalle myös 
turvallisuuden ja puolustuksen alalla sekä 
tarvetta edistää niiden toimintaa ja taata 
niiden työn moitteeton sujuminen;

Or. es
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Tarkistus 170
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. katsoo, että tavoite unionin 
vahvasta, itsenäisestä ja täysin toimivasta 
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta edellyttää 
myös diplomaattikuntaa, jolla on samat 
ominaisuudet ja joka on koulutettu alusta 
alkaen tarkastelemaan asioita erityisestä 
eurooppalaisesta näkökulmasta; tukee 
siksi pyrkimyksiä perustaa 
eurooppalainen diplomaattikorkeakoulu, 
jonka tehtäväksi annetaan 
riippumattoman valinta- ja 
koulutusjärjestelmän kehittäminen 
unionin tulevia diplomaatteja varten 
todella eurooppalaisen diplomaattiuran 
kehyksessä;

Or. es

Tarkistus 171
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 
koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, jakamista; 
katsoo, että vuonna 2010 annettu poliittista 
vastuuta koskeva julistus ei enää ole 
asianmukainen perusta parlamentin ja 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 
koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, jakamista 
avoimesti ja oikea-aikaisesti; katsoo, että 
vuonna 2010 annettu poliittista vastuuta 
koskeva julistus ei enää ole asianmukainen 
perusta parlamentin ja varapuheenjohtajan 
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suhteille ja että se olisi korvattava 
toimielinten välisellä sopimuksella; 
muistuttaa lisäksi pyytäneensä, että EUH:n 
perustamista koskevaa neuvoston päätöstä 
tarkistetaan;

/ korkean edustajan suhteille ja että se olisi 
korvattava toimielinten välisellä 
sopimuksella; muistuttaa lisäksi 
pyytäneensä, että EUH:n perustamista 
koskevaa neuvoston päätöstä tarkistetaan;

Or. en

Tarkistus 172
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 
koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, jakamista; 
katsoo, että vuonna 2010 annettu poliittista 
vastuuta koskeva julistus ei enää ole 
asianmukainen perusta parlamentin ja 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
suhteille ja että se olisi korvattava 
toimielinten välisellä sopimuksella; 
muistuttaa lisäksi pyytäneensä, että EUH:n 
perustamista koskevaa neuvoston päätöstä 
tarkistetaan;

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 
koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, avointa 
jakamista; katsoo, että vuonna 2010 
annettu poliittista vastuuta koskeva julistus 
ei enää ole asianmukainen perusta 
parlamentin ja varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan suhteille ja että se olisi 
korvattava toimielinten välisellä 
sopimuksella; muistuttaa lisäksi 
pyytäneensä, että EUH:n perustamista 
koskevaa neuvoston päätöstä tarkistetaan;

Or. en

Tarkistus 173
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 
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koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, jakamista; 
katsoo, että vuonna 2010 annettu poliittista 
vastuuta koskeva julistus ei enää ole 
asianmukainen perusta parlamentin ja 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
suhteille ja että se olisi korvattava 
toimielinten välisellä sopimuksella; 
muistuttaa lisäksi pyytäneensä, että EUH:n 
perustamista koskevaa neuvoston päätöstä 
tarkistetaan;

koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, jakamista; 
katsoo, että vuonna 2010 annettu poliittista 
vastuuta koskeva julistus ei enää ole 
asianmukainen perusta parlamentin ja 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
suhteille ja että se olisi korvattava 
toimielinten välisellä sopimuksella, jotta 
vahvistetaan parlamentin demokraattisia 
valvontaoikeuksia perussopimusten 
mukaisesti; muistuttaa lisäksi pyytäneensä, 
että EUH:n perustamista koskevaa 
neuvoston päätöstä tarkistetaan;

Or. en

Tarkistus 174
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 
koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, jakamista; 
katsoo, että vuonna 2010 annettu poliittista 
vastuuta koskeva julistus ei enää ole 
asianmukainen perusta parlamentin ja 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
suhteille ja että se olisi korvattava 
toimielinten välisellä sopimuksella; 
muistuttaa lisäksi pyytäneensä, että EUH:n 
perustamista koskevaa neuvoston päätöstä 
tarkistetaan;

10. korostaa, että EU:n 
perussopimusten määräykset, jotka 
koskevat parlamentin kuulemista ja 
parlamentille tiedottamista YUTP:n alalla, 
olisi muutettava selkeiksi säännöiksi, jotka 
koskevat asiaankuuluvien asiakirjojen, 
myös strategialuonnosten, jakamista; 
toteaa, että komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon nykyistä tapaa 
välittää Euroopan parlamentille 
arkaluonteisia tai luottamuksellisia tietoja 
on parannettava merkittävästi; pyytää 
siksi arvioimaan perusteellisesti muun 
muassa, onko syytä järjestää suljettuja 
kokouksia, koska ne eivät todellisuudessa 
aja asiaansa, ja mukauttamaan 
sääntöjään tarvittavalla tavalla sen 
varmistamiseksi, että asiaankuuluvat 
tiedot voidaan välittää luottamuksellisesti; 
katsoo, että vuonna 2010 annettu poliittista 
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vastuuta koskeva julistus ei enää ole 
asianmukainen perusta parlamentin ja 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
suhteille ja että se olisi korvattava 
toimielinten välisellä sopimuksella; 
muistuttaa lisäksi pyytäneensä, että EUH:n 
perustamista koskevaa neuvoston päätöstä 
tarkistetaan;

Or. es

Tarkistus 175
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 176
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 

Poistetaan.
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uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

Or. en

Tarkistus 177
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä;

Or. es

Tarkistus 178
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä;
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määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

Or. fr

Tarkistus 179
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä;

Or. en

Tarkistus 180
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

11. korostaa, että yksimielisyys 
YUTP:ssä vahvistaa yhteisvastuuta 
EU:ssa sekä vahvistaa sen 
maailmanlaajuisten toimien valtuutusta;
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Or. en

Tarkistus 181
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

11. kehottaa jäsenvaltioita 
kieltäytymään siirtymisestä 
yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin kaikilla 
YUTP:n aloilla, koska tämä heikentäisi 
korjaamattomasti ja peruuttamattomasti 
jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta;

Or. en

Tarkistus 182
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; painottaa, että EU:n toimien 
on aina oltava yhdenmukaisia 
jäsenvaltioiden toimien kanssa;

Or. en
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Tarkistus 183
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin 
tietyillä YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
aloittamaan keskustelun 
mahdollisuudesta turvautua 
määräenemmistöpäätöksiin tietyillä 
YUTP:n aloilla samalla kun tarkastellaan 
laajemmin mahdollisuutta käyttää 
enemmistöpäätöstä unionin politiikoissa;

Or. fr

Tarkistus 184
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
päätöksenteon tehokkuuteen ja nopeuteen 
sekä sen toiminnan uskottavuuteen 
kansainvälisellä näyttämöllä; kehottaa 
jäsenvaltioita sopimaan siirtymisestä 
yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla;

Or. en
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Tarkistus 185
Michal Šimečka

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 186
Nikos Androulakis

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla, myös pakotteita 
koskevissa päätöksissä;

Or. en

Tarkistus 187
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
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Malik Azmani, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla, kuten 
ihmisoikeuskysymyksissä;

Or. en

Tarkistus 188
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Urmas Paet, 
Hilde Vautmans, Javier Nart, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla;

11. pitää valitettavana, että YUTP:tä 
koskevien kysymysten 
päätöksentekoprosessin parantamisessa ei 
ole edistytty, mikä vaikuttaa EU:n 
toiminnan tehokkuuteen, nopeuteen ja 
uskottavuuteen kansainvälisellä 
näyttämöllä; kehottaa jäsenvaltioita 
sopimaan siirtymisestä yksimielisyydestä 
määräenemmistöpäätöksiin ainakin tietyillä 
YUTP:n aloilla; katsoo, että tämä on 
konkreettinen keino vahvistaa EU:n 
vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti;

Or. en
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Tarkistus 189
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 190
Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 191
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin;
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Or. fr

Tarkistus 192
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädöksen kaltainen);

Or. en

Tarkistus 193
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös), joka sisältää viisumikiellot ja 
varojen jäädyttämisen;

Or. en

Tarkistus 194
María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös), joka sisältää ihmiskaupan, 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja korruption merkittävinä 
ihmisoikeusrikkomuksina;

Or. en

Tarkistus 195
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Urmas Paet, 
Hilde Vautmans, Javier Nart, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös); korostaa, että korruptio ja 
ihmisoikeusrikkomukset liittyvät läheisesti 
toisiinsa ja että tällainen 
seuraamusmekanismi olisi kohdennettava 
myös korruptioon;

Or. en

Tarkistus 196
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart, Klemen Grošelj, 
Bernard Guetta, Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Nathalie Loiseau, Petras 
Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
12 kohta



AM\1215888FI.docx 103/259 PE659.001v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n vahvan 
kohdennetun ihmisoikeusloukkauksia 
koskevan pakotemekanismin (EU:n 
Magnitski-säädös); korostaa, että 
seuraamusjärjestelmään on sisällyttävä 
tehokas täytäntöönpanomekanismi;

Or. en

Tarkistus 197
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös);

12. vaatii hyväksymään ja panemaan 
pikaisesti täytäntöön EU:n kohdennetun 
ihmisoikeusloukkauksia koskevan 
pakotemekanismin (EU:n Magnitski-
säädös); korostaa, että pakotteiden 
hyödyllisyys liittyy läheisesti siihen, että 
kaikki jäsenvaltiot panevat ne täytäntöön;

Or. es

Tarkistus 198
Manu Pineda, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että kansainväliset 
pakotteet vain lisäävät inhimillistä 
kärsimystä, eikä niitä pitäisi käyttää 
mekanismina, jolla oletetaan edistettävän 
ihmisoikeuksia tai puolustettavan 
geopoliittisia etuja väestön hyvinvoinnin 
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kustannuksella; muistuttaa, että 
seuraamukset ovat laittomia, 
epäoikeudenmukaisia ja kansainvälisen 
oikeuden vastaisia;

Or. en

Tarkistus 199
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa tarkistamaan kolmansiin 
maihin vietävien kiellettyjen laitteiden 
luetteloita, jotta vältetään tilanteet, joissa 
jäsenvaltiot tarjoavat välineitä, joita 
mahdollisesti käytetään kansalaisten 
sortoon ja joita rahoitetaan EU:n 
varoista;

Or. en

Tarkistus 200
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan 
johdonmukaisuuden ja vaikutuksen 
parantamiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 201
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan 
johdonmukaisuuden ja vaikutuksen 
parantamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

13. vastustaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 203
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

13. katsoo, että on korkea aika 
perustaa virallisesti 
puolustusministerineuvosto 
ulkoasiainneuvoston rinnalle, jotta 
saadaan oikea menettelytapa ja 
instituutiot EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
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ja vaikutuksen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 204
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

13. panee merkille ajatuksen Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 205
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

13. kannattaa eurooppalaista 
keskustelua uusista hallintoelimistä, 
kuten Euroopan turvallisuusneuvostosta 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
johdonmukaisuuden ja vaikutuksen 
parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 206
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

13. pitää hyödyllisenä tutkia ajatusta 
Euroopan turvallisuusneuvostosta EU:n 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
johdonmukaisuuden ja vaikutuksen 
parantamiseksi;

Or. es

Tarkistus 207
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi;

13. kannattaa ajatusta Euroopan 
turvallisuusneuvostosta EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden 
ja vaikutuksen parantamiseksi; katsoo, että 
tästä ajatuksesta olisi keskusteltava 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä 
konferenssissa;

Or. en

Tarkistus 208
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että unioni on sitoutunut 
vahvistamaan YK:n roolia 
kansainvälisellä näyttämöllä, ja painottaa 
siksi tarvetta uudistaa YK:n järjestelmää 
siten, että vahvistetaan kaikkien 
erityisjärjestöjen, elinten ja ohjelmien 
toiminnan johdonmukaisuutta, jotta 
taataan Agenda 2030:n kestävän 
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kehityksen tavoitteiden asianmukainen 
täytäntöönpano; pyytää jälleen kerran 
jäsenvaltioita tukemaan YK:n 
turvallisuusneuvoston kokoonpanoa ja 
toimintaa koskevia uudistuksia, joilla 
parannetaan tämän elimen tehokkuutta ja 
toimintakykyä, sillä turvallisuusneuvosto 
on välttämätön maailman rauhan valvoja, 
jonka toiminta ulottuu sotilaallista 
turvallisuutta pidemmälle ja kattaa myös 
pakolaisten ja siirtymään joutuneiden 
ihmisten muuttovirrat, 
elintarviketurvallisuuden, 
ilmastonmuutoksen ja pandemioiden 
torjunnan;

Or. es

Tarkistus 209
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa, että niin sanottuja 
jäätyneitä konflikteja on pyrittävä 
ratkaisemaan aktiivisesti sen sijaan, että 
odotettaisiin niiden leimahtamista 
uudelleen ja uusia kriisejä tai 
väkivaltaisuuksia, joilla on tuhoisia ja 
vaikeasti ennustettavia seurauksia; pyytää 
EU:ta vahvistamaan toimiaan tässä 
asiassa, myös asianosaisten kolmansien 
maiden kanssa käytävää vuoropuhelua, ja 
edistämään aktiivisesti ratkaisuja, jotka 
perustuvat kansainvälisen oikeuden 
normeihin ja periaatteisiin, YK:n 
peruskirjaan ja Etyjin vuoden 1975 
Helsingin päätösasiakirjan periaatteisiin;

Or. es
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Tarkistus 210
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Petras Auštrevičius, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. toistaa, että EU on sitoutunut 
tukemaan kumppaneidensa 
itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja 
alueellista koskemattomuutta 
kansainvälisesti tunnustetuissa rajoissa; 
korostaa tarvetta puuttua kaikkiin 
jäätyneisiin konflikteihin kansainvälisen 
oikeuden, normien ja periaatteiden 
mukaisesti, jotta voidaan lisätä tukea 
konflikteista kärsineille siviileille, maan 
sisäisille pakolaisille ja pakolaisille; 
katsoo, että on tuomittava 
lähikaupunkeihin ja kaukana 
konfliktialueista oleskelevaan 
siviiliväestöön kohdistetut terrori-iskut;

Or. en

Tarkistus 211
Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
13 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 d. korostaa, että Euroopan unionilla 
on tähän liittyen ratkaisevan tärkeä 
asema demokraattisissa ja 
vaaliprosesseissa tehtävässä yhteistyössä 
ja niiden avoimuuden ja legitiimiyden 
suojelemisessa;

Or. es

Tarkistus 212
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen erityisesti Valko-
Venäjällä, Ukrainassa, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan jäsenvaltioiden omaan vakauteen, 
koska unioni on luontaisesti epävakaa;

Or. en

Tarkistus 213
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen erityisesti Valko-
Venäjällä, Ukrainassa, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen;

Or. en
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Tarkistus 214
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Vuoristo-Karabahissa, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa; pitää valitettavana Venäjän 
toteuttamia rajatoimia pystyttämällä 
rajakylttejä ja ihmisten sieppauksia 
Georgiassa, Krimin tataarien oikeuksien 
loukkauksia, Azovin meren saartoa ja 
Mustanmeren edelleen jatkuvaa 
liittämistä; panee merkille itäisen 
kumppanuuden maiden tuoman 
ainutlaatuisen kokemuksen ja 
asiantuntemuksen, mukaan lukien niiden 
panoksen EU:n yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioihin, 
taistelujoukkoihin ja operaatioihin, ja 
kehottaa syventämään EU:n ja itäisen 
kumppanuuden yhteistyötä EU:ta 
koskevassa puolustuspolitiikassa, kuten 
osallistumalla pysyvään rakenteelliseen 
yhteistyöhön (PRY), kun kolmansien 
maiden osallistumiskysymys on ratkaistu;

Or. en

Tarkistus 215
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen ja 
maineeseen maailmanlaajuisena 
geopoliittisena toimijana; kehottaa EU:ta 
kantamaan strategisen vastuunsa EU:n 
naapurustossa ja toimimaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
luomaan myönteisiä kannustimia 
sosioekonomiselle vakauttamiselle ja 
kehitykselle ja tukemaan demokraattisia 
voimia, erityisesti laatimaan 
toimintaperiaate, jonka mukaan 
Lukashenkan hallintoa ei tunnusteta 
Valko-Venäjällä, lopettamaan Venäjän 
sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan 
ja jatkamaan kokonaisvaltaisesti EU:n 
toimintaperiaatetta, jonka mukaan 
tilapäisesti miehitettyä Krimiä ei 
tunnusteta, torjumaan terrorismia 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa, 
pyrkimällä saamaan aikaan sovinto 
Armenian ja Azerbaidžanin välillä, sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 216
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin ja jäsenvaltioiden omaan 
vakauteen ja turvallisuuteen; kehottaa 
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aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

EU:ta osallistumaan aktiivisemmin, 
yhtenäisemmin ja tehokkaammin jatkuvien 
jännitteiden ja konfliktien rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen erityisesti Valko-Venäjällä, 
Ukrainassa, Libanonissa, Syyriassa, 
Libyassa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. fr

Tarkistus 217
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen ja 
turvallisuuteen; kehottaa EU:ta 
osallistumaan oikea-aikaisemmin, 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 218
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
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suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa, 
parantamalla yhteiskuntien 
selviytymiskykyä EU:n naapurustossa ja 
tukemalla niitä riittävillä 
talousarviovaroilla;

Or. en

Tarkistus 219
Dragoş Tudorache, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Javier Nart, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; kehottaa 
myös vahvistamaan kahdenvälistä 
yhteistyötä ja tukemaan demokratiaa ja 
oikeusvaltioperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 220
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus, rauha ja vauraus 
vaikuttavat suoraan unionin omaan 
vakauteen; kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa, asettamaan 
etusijalle ennalta ehkäisevän 
rauhanrakentamisen, myös 
ennaltaehkäisevän diplomatian, sekä 
varhaisvaroitus- ja toimintamekanismit, 
jotka vastaavat unionin yhdennettyä 
lähestymistapaa ulkoisiin konflikteihin ja 
kriiseihin;

Or. en

Tarkistus 221
Vladimír Bilčík

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; tukee 
tältä osin voimakkaasti Ukrainan ja 
Georgian alueellista koskemattomuutta; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Etelä-Kaukasiassa, Libanonissa, Syyriassa 
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ehkäisemiseen naapurustossa; ja Libyassa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 222
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Vuoristo-Karabahissa, Georgiassa, 
Moldovassa, Libanonissa, Syyriassa ja 
Libyassa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 223
Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Malik Azmani, Nicolae 
Ştefănuță, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
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tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Georgiassa, Azerbaidžanissa, Armeniassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 224
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Moldovassa, Georgiassa, Azerbaidžanissa 
ja Armeniassa, Libanonissa, Syyriassa ja 
Libyassa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. ro

Tarkistus 225
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
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suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Etelä-Kaukasian alueella, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 226
Robert Hajšel, Monika Beňová, Evin Incir, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa, Libyassa ja 
Vuoristo-Karabahissa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 227
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Javier Nart, Hilde Vautmans, Urmas 
Paet

Päätöslauselmaesitys
14 kohta



AM\1215888FI.docx 119/259 PE659.001v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa, Libyassa, 
Armeniassa ja Azerbaidžanissa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 228
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Vuoristo-Karabahissa, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 229
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa, Vuoristo-
Karabahissa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 230
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa, Vuoristo-
Karabahissa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

Or. en
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Tarkistus 231
Andreas Schieder

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Vuoristo-Karabahissa, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 232
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Vuoristo-Karabahissa, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa;

Or. en
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Tarkistus 233
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Etelä-Kaukasiassa, Libanonissa, Syyriassa 
ja Libyassa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en

Tarkistus 234
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin 
(Albaniaa lukuun ottamatta) sekä itäisten 
ja eteläisten naapuruusmaiden vakaus, 
turvallisuus ja vauraus vaikuttavat suoraan 
unionin omaan vakauteen; kehottaa EU:ta 
osallistumaan aktiivisemmin, 
yhtenäisemmin ja tehokkaammin jatkuvien 
jännitteiden ja konfliktien rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen erityisesti Valko-Venäjällä, 
Ukrainassa, Libanonissa, Syyriassa ja 
Libyassa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en
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Tarkistus 235
Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan jäsenvaltioiden omaan vakauteen; 
kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; kehottaa 
asettamaan Turkille välittömästi 
pakotteita sen yleistyvän sodanlietsonnan 
vuoksi; kehottaa peruuttamaan Turkin 
EU:hun liittymistä koskeva prosessin 
lopullisesti ja peruuttamattomasti;

Or. fr

Tarkistus 236
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
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Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; suhtautuu 
tältä osin myönteisesti Marokon 
aloitteeseen isännöidä Libyan sisäisiä 
keskusteluja Bouznikan kaupungissa 
Libyan eri puolueiden välisen 
vuoropuhelun vahvistamiseksi, jotta 
konfliktissa saadaan aikaan poliittinen 
ratkaisu;

Or. en

Tarkistus 237
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; korostaa, 
että unionin ja Pohjois-Afrikan maiden 
välisiä suhteita on vahvistettava; pitää 
valitettavana, että 25 vuotta sitten 
käynnistetty Barcelonan prosessi ei ole 
vielä johtanut jaetun vaurauden, 
vakauden ja vapauden alueen 
rakentamiseen Välimeren alueen 
eteläisten naapurimaiden kanssa;

Or. es
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Tarkistus 238
Markéta Gregorová

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Vuoristo-Karabahissa, Libanonissa, 
Syyriassa ja Libyassa sekä mahdollisten 
tulevien konfliktien ehkäisemiseen 
naapurustossa; toistaa, että voimankäyttö 
ei ole ratkaisu Vuoristo-Karabahin 
konfliktiin; ei pidä hyväksyttävänä 
kolmansien maiden sotilaallista 
osallistumista Vuoristo-Karabahin 
konfliktiin ja korostaa, että Etyjin 
Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajat 
ovat ainoat kansainväliset sovittelijat 
konfliktin rauhanomaisessa ratkaisussa 
Helsingin päätösasiakirjan periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 239
Ilhan Kyuchyuk

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
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tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; toistaa, että 
EU tukee kaikkien itäisen kumppanuuden 
valtioiden itsemääräämisoikeutta, 
riippumattomuutta ja alueellista 
koskemattomuutta, ja kehottaa 
ratkaisemaan Vuoristo-Karabahin 
konfliktit YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmien 822, 853, 874 ja 884, 
YK:n peruskirjan ja Helsingin 
päätösasiakirjan sekä Etyjin vuoden 2009 
perusperiaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 240
Loucas Fourlas

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; korostaa, 
että Vuoristo-Karabahin 
alkuperäisväestöön kohdistuu 
olemassaoloa uhkaava vaara, ja 
muistuttaa, että kansainvälisellä 
yhteisöllä on velvollisuus suojella ja 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että se voi elää 
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rauhassa ja turvassa kotimaassaan;

Or. en

Tarkistus 241
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; korostaa, 
että tätä konfliktia ei ole mahdollista 
saada loppumaan eikä koko Etelä-
Kaukasian vakaata ja pitkäaikaista 
rauhaa ole mahdollista saavuttaa ilman, 
että kunnioitetaan Vuoristo-Karabahin 
kansan demokraattista tahtoa;

Or. en

Tarkistus 242
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
korostaa, että Euroopan unioni on Länsi-
Balkanin ja itäisen kumppanuuden 
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tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

maiden suurin kauppakumppani ja 
sijoittaja; kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien sovitteluun ja rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen erityisesti Valko-Venäjällä, 
Vuoristo-Karabahissa, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa; kehottaa 
kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan 
vihamielisyydet ja aloittamaan todelliset 
neuvottelut rauhanomaisista ratkaisuista;

Or. en

Tarkistus 243
Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen 
erityisesti Valko-Venäjällä, Ukrainassa, 
Libanonissa, Syyriassa ja Libyassa sekä 
mahdollisten tulevien konfliktien 
ehkäisemiseen naapurustossa;

14. toteaa, että Länsi-Balkanin sekä 
itäisten ja eteläisten naapuruusmaiden 
vakaus, turvallisuus ja vauraus vaikuttavat 
suoraan unionin omaan vakauteen; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
vahvistaa EU:n sitoutumista Länsi-
Balkanin eurooppalaisiin 
tulevaisuudennäkymiin, ja korostaa, että 
alueen maantieteellinen sijainti ja sen 
tuleva yhdentyminen EU:hun edellyttävät 
sitoumuksen täyttämistä; kehottaa EU:ta 
osallistumaan aktiivisemmin, 
yhtenäisemmin ja tehokkaammin jatkuvien 
jännitteiden ja konfliktien rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen erityisesti Valko-Venäjällä, 
Ukrainassa, Libanonissa, Syyriassa ja 
Libyassa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa;

Or. en
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Tarkistus 244
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
jäsenvaltiot tukevat yksiselitteisesti Länsi-
Balkanin eurooppalaisia 
tulevaisuudennäkymiä, kuten 
6. toukokuuta 2020 annetussa Zagrebin 
julistuksessa todetaan; korostaa tarvetta 
tehostaa liittymisprosessia, koska Länsi-
Balkanin maat ovat maantieteellisesti, 
historiallisesti ja kulttuurisesti osa 
Eurooppaa; korostaa, että näiden 
kumppanimaiden integroiminen 
Euroopan unioniin on ratkaisevan 
tärkeää koko mantereen vakauden ja 
turvallisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 245
Vladimír Bilčík

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. vahvistaa edelleen Länsi-Balkanin 
meneillään olevan laajentumisprosessin 
merkitystä; korostaa, että 
ehdokasvaltioiden ja mahdollisten 
ehdokasvaltioiden on mukautettava 
toimintaansa EU:n yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) ja 
asiaankuuluviin korkean edustajan 
julistuksiin EU:n ja neuvoston päätösten 
puolesta;

Or. en
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Tarkistus 246
Tonino Picula, Juozas Olekas, Andreas Schieder

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toistaa sitoutumisensa 
laajentumiseen, joka on edelleen 
keskeinen toimintaperiaate; toistaa, että 
EU:n kannan laajentumiseen on oltava 
kunnianhimoinen ja uskottava ja että 
laajentuminen on säilytettävä 
välttämättömänä edellytyksenä EU:n 
menestykselle ja vaikutusvallalle alueella 
ja sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 247
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. vahvistaa Länsi-Balkanin 
eurooppalaiset tulevaisuudennäkymät ja 
suhtautuu myönteisesti laajentumista 
koskevaan uuteen menetelmään; toistaa, 
että uudistusten hyväksyminen on 
konkreettista paikan päällä;

Or. en

Tarkistus 248
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa EU:n 
jäsenyysnäkökulman merkitystä Länsi-
Balkanin ja itäisten naapurimaiden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 249
Tonino Picula, Juozas Olekas, Andreas Schieder

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. tukee Länsi-Balkanin 
eurooppalaisia tulevaisuudennäkymiä ja 
kehottaa laatimaan Länsi-Balkanilla 
uskottavan EU:n laajentumisstrategian, 
joka perustuu tiukkoihin ja 
oikeudenmukaisiin ehtoihin 
Kööpenhaminan kriteerien soveltamisen 
mukaisesti ja joka säilyy ulkopoliittisista 
syistä tärkeänä välineenä turvallisuuden 
edistämisessä parantamalla maiden 
selviytymiskykyä EU:n kannalta 
strategisesti tärkeällä alueella; toistaa, 
että on tarpeen nopeuttaa niiden maiden 
liittymisprosessia, jotka ovat sitoutuneet 
sekä poliittisesti että hallinnollisesti 
EU:hun liittyvien uudistusten 
täytäntöönpanoon; korostaa tarvetta 
tarjota selkeitä, avoimia ja 
johdonmukaisia liittymisvertailuarvoja 
sekä jatkuvaa poliittista ja teknistä tukea 
koko prosessin ajan ja parantaa 
edistymisen mittaamista kentällä;

Or. en

Tarkistus 250
Traian Băsescu
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pitää myönteisenä neuvoston 
sopimusta liittymisneuvottelujen 
aloittamisesta Albanian ja Pohjois-
Makedonian kanssa, sillä se osoittaa, 
erittäin tarpeellisten uudistusprosessien 
edetessä, unionin solidaarisuutta ja 
yksiselitteistä sitoutumista Länsi-
Balkanin maiden tulevaisuuteen EU:ssa; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota 
aloittamaan mahdollisimman pian 
hallitustenväliset liittymiskonferenssit 
näiden kahden ehdokasvaltion kanssa ja 
lisäämään alueelle liittymistä 
valmistelevan tukivälineen kautta 
annettavaa rahoitustukea;

Or. ro

Tarkistus 251
Tonino Picula, Juozas Olekas, Andreas Schieder

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. muistuttaa, että yleisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan lisäksi Länsi-
Balkanin maita koskevan EU:n politiikan 
tavoitteena on ohjata niitä kohti 
liittymistä; korostaa, että 
laajentumisprosessi perustuu ansioihin ja 
riippuu siitä, noudattavatko ne 
Kööpenhaminan kriteerejä, demokratian 
ja oikeusvaltion periaatteita, 
kunnioittavatko ne perusarvoja sekä 
ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen 
oikeuksia, sekä niiden yksilöllisistä 
saavutuksista asetettujen kriteerien 
täyttämiseksi; korostaa, että on tärkeää 
tehostaa liittymisprosessia varmistamalla, 
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että sillä saadaan aikaan kestävä 
demokraattinen, taloudellinen ja 
ekologinen muutos sekä sosiaalinen 
lähentyminen, vakuuttaa, että hyvät 
naapuruussuhteet ja alueellinen yhteistyö 
ovat laajentumisen ja vakautus- ja 
assosiaatioprosessin keskeisiä 
osatekijöitä;

Or. en

Tarkistus 252
Tonino Picula, Juozas Olekas, Andreas Schieder

Päätöslauselmaesitys
14 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 d. korostaa ehdokasvaltioihin 
kohdistuviin muutosvaikutuksiin liittyvän 
käynnissä olevan uudistusprosessin 
merkitystä; tukee laajentumisprosessin 
poliittisen luonteen vahvempaa 
korostamista, kuten komission 
tarkistetussa laajentumismenetelmää 
koskevassa ehdotuksessa esitetään;

Or. en

Tarkistus 253
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että yhteistyön itäisen 
kumppanuuden maiden ja muiden EU:n 
naapurimaiden kanssa on oltava 
YUTP:ssä etusijalla, koska näiden maiden 
kehitys ja demokratisoituminen on EU:n 
kannalta elintärkeää; kehottaa komissiota 
ja EUH:ta vahvistamaan edelleen 
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taloudellisia ja yhteyksiin liittyviä siteitä 
ja käyttämään tässä kauppa- ja 
assosiaatiosopimuksia, sisämarkkinoille 
pääsyä ja lisääntyneitä ihmisten välisiä 
yhteyksiä, myös viisumimenettelyjen 
helpottamista ja kaikkien vaatimusten 
täyttyessä viisumivapautta; korostaa, että 
tämä voisi toimia kannustimena 
demokraattisten uudistusten edistämiselle 
ja EU:n sääntöjen ja standardien 
hyväksymiselle;

Or. en

Tarkistus 254
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa erityisen huolestuneena 
Venäjän meneillään olevaa Ukrainan 
vastaista sotilaallista hyökkäystä, joka on 
vakava uhka alueella, ja korostaa 
erityisesti, että väkivallan kiihtyminen ja 
tulitauon loukkausten lisääntyminen 
Donbasissa ovat vastoin Minskin 
järjestelyjä ja Normandian 
huippukokousta koskevia joulukuussa 
2019 annettuja sitoumuksia; kehottaa 
Venäjää kantamaan vastuunsa, 
käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjän 
tukemiin separatisteihin ja panemaan 
Minskin järjestelyjen mukaiset 
sitoumuksensa täysimääräisesti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 255
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on huolissaan kuumien 
konfliktialueiden leviämisestä EU:n 
lähimmillä naapurialueilla, erityisesti Itä-
Ukrainassa ja Vuoristo-Karabahissa, sekä 
Venäjän federaation itsenäisten valtioiden 
alueiden, erityisesti Ukrainan Krimin, 
Moldovan Transnistrian ja Georgian 
Abhasian ja Etelä-Ossetian, 
tosiasiallisesta miehittämisestä; toistaa 
tältä osin tukevansa täysin itäisen 
kumppanuuden maiden 
itsemääräämisoikeutta ja alueellista 
koskemattomuutta;

Or. en

Tarkistus 256
Ilhan Kyuchyuk

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toistaa, että EU on sitoutunut 
tukemaan kumppaneidensa 
itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja 
alueellista koskemattomuutta 
kansainvälisesti tunnustetuissa rajoissa; 
korostaa tarvetta puuttua kaikkiin 
jäätyneisiin konflikteihin kansainvälisen 
oikeuden, normien ja periaatteiden 
mukaisesti, jotta voidaan lisätä tukea 
konflikteista kärsineille siviileille, maan 
sisäisille pakolaisille ja pakolaisille; 
katsoo, että on tuomittava 
lähikaupunkeihin ja kaukana 
konfliktialueista oleskelevaan 
siviiliväestöön kohdistetut terrori-iskut;

Or. en
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Tarkistus 257
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. huomauttaa, että EU ei ota 
huomioon kielteistä ja kasvavaa rooliaan 
välittömässä eteläisessä ja itäisessä 
naapurustossaan; kehottaa tarkistamaan 
perusteellisesti EU:n ulkopolitiikkaa ja 
erityisesti sen eteläistä ja itäistä 
naapuruutta koskevaa strategiaa 
kunnioittaen kaikkien maiden 
itsemääräämisoikeutta valita oma 
poliittinen ja taloudellinen 
järjestelmänsä;

Or. en

Tarkistus 258
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. palauttaa mieliin, että EU on 
sitoutunut tukemaan 
naapurikumppaneidensa suvereniteettia, 
itsenäisyyttä ja alueellista 
koskemattomuutta kansainvälisen 
oikeuden, sääntöjen ja periaatteiden 
mukaisesti, ja pyytää lisäämään EU:n 
läsnäoloa ja osallistumista 
konfliktialueilla, humanitaarisen avun 
lisääminen mukaan lukien;

Or. ro



AM\1215888FI.docx 137/259 PE659.001v01-00

FI

Tarkistus 259
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että on tärkeää ratkaista 
konfliktit osana kansainvälisen oikeuden, 
YK:n peruskirjan ja Etyjin vuoden 1975 
päätösasiakirjan normeihin ja 
periaatteisiin perustuvia nykyisiä sovittuja 
neuvottelumuotoja tai tukea niitä, kuten 
alueellista koskemattomuutta, 
itsemääräämisoikeutta ja voimankäytöstä 
pidättäytymistä;

Or. en

Tarkistus 260
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 q. ilmaisee tukensa Euronestin 
parlamentaarisen edustajakokouksen 
ehdotukselle perustaa uusi itäisen 
kumppanuuden lippulaivahanke, Trio 
Plus -strategia, jotta edistyneimmät maat 
Ukraina, Georgia, Moldova ja Armenia 
voivat saada uusia konkreettisia 
mahdollisuuksia Euroopan 
yhdentymiselleen ”more for more” -
periaatteen mukaisesti; katsoo, että covid-
19-kriisin johdosta tähän lippulaiva-
aloitteeseen olisi sisällyttävä myös EU:n 
itäisten kumppanien poliittista ja 
sosioekonomista selviytymiskykyä koskeva 
talous- ja investointisuunnitelma, jonka 
menestyksekkäällä tuloksella on 
ratkaiseva merkitys myös alueen 
turvallisuuden varmistamisessa;
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Or. en

Tarkistus 261
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. toistaa, että EU on sitoutunut 
tukemaan itäisen kumppanuuden maiden 
itsemääräämisoikeutta, alueellista 
koskemattomuutta ja poliittista 
riippumattomuutta niiden kansainvälisesti 
tunnustetuilla rajoilla kansainvälisen 
oikeuden, normien ja periaatteiden 
mukaisesti; torjuu voimankäytön tai 
voimankäytön uhan konfliktien 
ratkaisemisessa, ja toistaa 
itsemääräämisoikeuden ja kaikkien 
konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen 
tarpeen kansainvälisen oikeuden normien 
ja periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 262
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Malik Azmani, 
Nicolae Ştefănuță, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toistaa, että EU on sitoutunut 
tukemaan Ukrainan ja kaikkien itäisen 
kumppanuuden maiden 
itsemääräämisoikeutta, alueellista 
koskemattomuutta ja poliittista 
itsenäisyyttä niiden kansainvälisesti 
tunnustetuilla rajoilla kansainvälisen 
oikeuden, normien ja periaatteiden 
mukaisesti; torjuu voimankäytön tai 
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voimankäytön uhan konfliktien 
ratkaisemisessa, ja toistaa näkemyksensä, 
jonka mukaan kaikissa itäisen 
kumppanuuden maissa meneillään olevat 
konfliktit olisi ratkaistava kansainvälisen 
oikeuden normien ja periaatteiden 
mukaisesti; on edelleen täysin sitoutunut 
toimintaperiaatteeseen, jonka mukaan 
Krimin laitonta liittämistä ei tunnusteta; 
tuomitsee lisäksi jatkuvan militarisoinnin 
Georgian miehitetyillä alueilla 
Abhasiassa ja Tskhinvalin alueella / 
Etelä-Ossetiassa, ja kehottaa Venäjää 
täyttämään kansainvälisen oikeuden 
mukaiset velvoitteensa;

Or. en

Tarkistus 263
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa EU:ta säilyttämään 
yksilöllisen eriyttämisen itäisen 
kumppanuuden ”more for more” ja ”less 
for less” -periaatteen pohjalta; pyytää 
EU:ta tarkistamaan perusteellisesti EU:n 
ja Valko-Venäjän välisiä suhteitaan, 
koska hallinto ei noudata omia 
kansainvälisen oikeuden mukaisia 
sitoumuksiaan ja sopimuksiaan EU:n 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 264
Isabel Santos

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. vahvistaa tukevansa kaikkien 
itäisen kumppanuuden maiden 
itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja 
alueellista koskemattomuutta niiden 
kansainvälisesti tunnustetuilla rajoilla ja 
torjuu päättäväisesti voimankäytön tai 
voimankäytön uhat konfliktinratkaisussa; 
korostaa jäsenvaltioiden yhtenäisyyden ja 
solidaarisuuden merkitystä tässä 
suhteessa;

Or. en

Tarkistus 265
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. suhtautuu myönteisesti EU:n ja 
itäisen kumppanuuden valtioiden 
huippukokouksen tuloksiin ja toivoo, että 
nämä kuusi maata sitoutuvat aidosti 
uudistusprosesseihin, jotka ovat tarpeen 
nykyistä demokraattisempien, 
vauraampien, oikeudenmukaisempien, 
vakaampien sekä lähempänä EU:n 
perusarvoja ja -periaatteita olevien 
yhteiskuntien rakentamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 266
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. kehottaa EU:ta osallistumaan 
aktiivisemmin, yhtenäisemmin ja 
tehokkaammin jatkuvien jännitteiden ja 
konfliktien rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen erityisesti Valko-
Venäjällä, Ukrainassa, Libanonissa, 
Syyriassa, Libyassa ja Vuoristo-
Karabahissa sekä mahdollisten tulevien 
konfliktien ehkäisemiseen naapurustossa; 
kannustaa perustamaan jäsenvaltioiden 
tilapäisiä koalitioita, jotka lisäävät 
unionin ulkoisen toiminnan joustavuutta 
ja reagointikykyä, ja vahvistaa tukevansa 
voimakkaasti Normandia-ryhmää, Libyaa 
koskevaa Berliinin konferenssia ja 
Minskin ryhmää;

Or. en

Tarkistus 267
Alexander Alexandrov Yordanov

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tukee kaikkien itäisen 
kumppanuuden maiden alueellista 
koskemattomuutta niiden kansainvälisesti 
tunnustettujen rajojen sisällä;

Or. bg

Tarkistus 268
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tukee Valko-Venäjän kansan 
vaatimuksia vapaudesta, demokratiasta ja 
ihmisarvosta sekä uusien, vapaiden ja 
oikeudenmukaisten presidentinvaalien 
järjestämisestä; toteaa 
koordinointineuvoston tärkeän roolin 
valkovenäläisten mielenosoitusten 
edustajana; tuomitsee jyrkästi 
rauhanomaisiin mielenosoittajiin 
kohdistuvat väkivaltaiset 
tukahduttamistoimet, ja suhtautuu 
myönteisesti Lukashenkan hallintoon 
kohdistuvien pakotteiden hyväksymiseen; 
toistaa lisäksi kantansa olla 
tunnustamatta 9. elokuuta järjestettyjen 
vääristeltyjen presidentinvaalien tuloksia;

Or. en

Tarkistus 269
Isabel Santos

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. tuomitsee sen, että Armenian ja 
Azerbaidžanin välinen taistelu Vuoristo-
Karabahissa ja sen ympäristössä on 
jatkunut, mikä on johtanut satojen 
siviilien kuolemaan ja tuhansien siviilien 
karkottamiseen molemmin puolin, 
siviilien infrastruktuurin ja 
uskonnollisten paikkojen tuhoutumiseen 
sekä humanitaariseen kriisiin Vuoristo-
Karabahissa; korostaa, että konfliktia ei 
voida ratkaista sotilaallisesti, ja kehottaa 
kaikkia osapuolia sopimaan välittömästi 
tulitauosta ja jatkamaan uskottavia, 
tuloshakuisia Etyjin Minskin ryhmän 
neuvotteluja, jotka perustuvat 
yhteispuheenjohtajien L’Aquilassa 
vuonna 2009 antamassa julkilausumassa 
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vahvistettuihin perusperiaatteisiin eli 
alueelliseen koskemattomuuteen, 
itsemääräämisoikeuteen ja 
voimankäytöstä pidättäytymiseen; 
kehottaa kaikkia ulkomaisia toimijoita 
lopettamaan asekaupan ja sotaisan 
retoriikan avulla toteutettavan 
sotilaallisen ratkaisun kannustamisen;

Or. en

Tarkistus 270
Evin Incir

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on erittäin huolissaan lokakuun 
tulitauon epäonnistumisesta 
10. lokakuuta ja taistelun jatkamisesta 
Vuoristo-Karabahin alueella ja sen 
ympäristössä Armenian ja Azerbaidžanin 
välillä; tuomitsee Turkin ja Israelin 
aseiden myynnin Azerbaidžanille ja 
Venäjän asemyynnin molemmille 
osapuolille, koska ne vain ruokkivat 
konfliktia ja johtavat siviilien kuolemiin 
ja siviili-infrastruktuurin tuhoutumiseen; 
on huolestunut Turkin uskottavista 
raporteista, joiden mukaan ääriliikkeiden 
taistelijoita lähetetään Syyriasta Vuoristo-
Karabahin rintamalle, ja katsoo, että 
Turkin roolin Etelä-Kaukasiassa olisi 
oltava osa EU:n Turkin-politiikan tulevaa 
tarkistusta, jolla voidaan määrätä 
seuraamuksia konfliktin pysäyttämiseksi 
siellä;

Or. en

Tarkistus 271
Charlie Weimers, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Angel Dzhambazki
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tuomitsee Azerbaidžanin 
sotilaallisen hyökkäyksen Vuoristo-
Karabahia vastaan ja Turkin antaman 
tuen; huomauttaa, että Azerbaidžan 
kieltäytyi palaamasta neuvotteluihin 
ilman ennakkoehtoja; muistuttaa, että 
vuoden 2009 perusperiaatteet kuvastavat 
kohtuullista kompromissia, joka perustuu 
Helsingin päätösasiakirjan periaatteisiin, 
jotka koskevat alueellista 
koskemattomuutta, yhtäläisiä oikeuksia ja 
kansojen itsemääräämisoikeutta sekä 
voimankäytöstä pidättäytymistä; kehottaa 
Azerbaidžania lopettamaan sotilaallisen 
hyökkäyksensä ja sitoutumaan konfliktin 
neuvottelemiseen;

Or. en

Tarkistus 272
Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toistaa, että voimankäyttö ei ole 
ratkaisu Vuoristo-Karabahin konfliktiin; 
ei pidä hyväksyttävänä kolmansien 
maiden sotilaallista osallistumista 
Vuoristo-Karabahin konfliktiin ja 
korostaa, että Etyjin Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajat ovat ainoat 
kansainväliset sovittelijat konfliktin 
rauhanomaisessa ratkaisussa, joka 
perustuu vuoden 2009 perusperiaatteisiin, 
jotka kuvastavat Helsingin 
päätösasiakirjan periaatteita 
voimankäytöstä pidättäytymisestä, 
alueellisesta koskemattomuudesta sekä 
yhtäläisistä oikeuksista ja kansojen 
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itsemääräämisoikeudesta;

Or. en

Tarkistus 273
Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. ilmaisee syvän huolensa Vuoristo-
Karabahin tilanteesta; muistuttaa, että 
konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti 
eikä ulkopuolisella sekaantumisella; 
kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan 
vihamielisyydet ja palaamaan 
merkitykselliseen vuoropuheluun ilman 
ennakkoehtoja Etyjin Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajien suojeluksessa;

Or. en

Tarkistus 274
Robert Hajšel, Monika Beňová, Evin Incir, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. on tässä suhteessa erittäin 
huolestunut vihamielisyyksien 
jatkumisesta Vuoristo-Karabahissa; 
toistaa kantansa, jonka mukaan konflikti 
on ratkaistava rauhanomaisin keinoin 
Etyjin Minskin ryhmän puheenjohtajien 
johdolla; kehottaa palaamaan 
neuvotteluihin ilman ennakkoehtoja;

Or. en
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Tarkistus 275
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa Turkkia olemaan 
sekaantumatta sotilaallisesti Vuoristo-
Karabahin konfliktiin; tuomitsee jyrkästi 
ulkomaisten taistelijoiden siirtämisen 
Syyriasta konfliktialueelle, mistä 
kansainväliset toimijat, kuten Etyjin 
Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajamaat, ovat 
raportoineet;

Or. en

Tarkistus 276
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. pitää valitettavana vihollisuuksien 
jatkumista Vuoristo-Karabahissa; toistaa 
kantansa, jonka mukaan konflikti on 
ratkaistava rauhanomaisin keinoin Etyjin 
Minskin ryhmän puheenjohtajien 
johdolla niiden vuoden 2009 
perusperiaatteiden mukaisesti; 
muistuttaa, että vuoden 2009 
perusperiaatteet kuvastavat kohtuullista 
kompromissia, joka perustuu Helsingin 
päätösasiakirjan periaatteisiin, jotka 
koskevat alueellista koskemattomuutta, 
yhtäläisiä oikeuksia ja kansojen 
itsemääräämisoikeutta sekä 
voimankäytöstä pidättäytymistä;

Or. en
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Tarkistus 277
Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. korostaa, että Vuoristo-Karabahin 
kansalla on oikeus elää siellä rauhassa, 
turvassa ja arvokkaasti; pitää 
valitettavana, että väkivallan 
viimeaikaisen laajamittaisen 
lisääntymisen vuoksi nämä oikeudet ovat 
heikentyneet; kehottaa Etyjin Minskin 
ryhmän yhteispuheenjohtajia 
työskentelemään sellaisen 
neuvottelupoliittisen ratkaisun 
saavuttamiseksi, jolla taataan Vuoristo-
Karabahin väestön olemassaoloa koskeva 
turvallisuus ja hyvinvointi;

Or. en

Tarkistus 278
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. panee erittäin huolestuneena 
merkille uudet sotilaalliset yhteenotot 
Armenian ja Azerbaidžanin 
tulitaukolinjalla; kehottaa osapuolia 
kunnioittamaan tulitaukoa ja käymään 
rauhanomaisia neuvotteluja, jotka 
perustuvat Madridin periaatteisiin; toistaa 
tukevansa voimakkaasti Etyjin Minskin 
ryhmän yhteispuheenjohtajien 
pyrkimyksiä helpottaa konfliktin 
rauhanomaista ratkaisemista;

Or. en
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Tarkistus 279
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa komissiota tutkimaan 
korjaavan irtautumisen mahdollisuutta, 
jotta tunnustettaisiin Artsakhin kansan 
itsemääräämisoikeus;

Or. en

Tarkistus 280
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. tuomitsee hyvin painokkaasti 
Azerbaidžanin armeijan siviiliväestöön 
kohdistamat pommitukset ja 
tykistötulitukset, myös rypäleammusten 
käytön, sekä Azerbaidžanin 
humanitaarisen tulitauon useat 
loukkaukset; toistaa, ettei Vuoristo-
Karabahin konfliktia voi ratkaista 
sotilaallisesti; toteaa, että Armenian 
tasavallan, Azerbaidžanin tasavallan ja 
Vuoristo-Karabahin allekirjoittamilla 
tulitaukojärjestelmän perustamista ja 
lujittamista koskevilla vuosina 1994–1995 
tehdyillä kolmenvälisillä sopimuksilla ei 
ole aikarajoitusta ja että ne olisi pantava 
tiukasti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 281
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
14 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 d. ei pidä hyväksyttävänä kolmansien 
maiden sotilaallista sekaantumista 
Vuoristo-Karabahin konfliktiin ja 
korostaa Etyjin Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajien yksinoikeutettua 
asemaa konfliktin rauhanomaisen 
ratkaisun sovittelussa; kehottaa Turkkia 
olemaan sekaantumatta sotilaallisesti 
Vuoristo-Karabahin konfliktiin; tuomitsee 
jyrkästi ulkomaisten taistelijoiden 
siirtämisen Syyriasta Artsakhiin, mistä 
kansainväliset toimijat, myös Etyjin 
Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajamaat, ovat 
raportoineet;

Or. en

Tarkistus 282
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
14 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 e. tuomitsee jyrkästi siviilien 
tappamisen ja siviilien tilojen ja 
uskonnollisten paikkojen tuhoamisen 
Armenian ja Azerbaidžanin välisissä 
kiihtyvissä konflikteissa; on erityisen 
huolestunut raportoidusta 
rypäleammusten käytöstä konfliktissa; 
kehottaa sekä Armeniaa että 
Azerbaidžania ratifioimaan 
rypäleammuksia koskevan 
yleissopimuksen, jossa kielletään 
kokonaisvaltaisesti niiden käyttö 
viipymättä; kehottaa korkeaa edustajaa / 
varapuheenjohtajaa käynnistämään 
neuvostossa aloitteen kohdennettujen 
seuraamusten määräämisestä sellaisia 
virkamiehiä vastaan, jotka ovat 
syyllistyneet siviilien kuolemaan 
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johtaneeseen kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden rikkomiseen; 
kehottaa molempia osapuolia 
noudattamaan välittömästi tulitaukoa, 
josta ne sopivat 10. lokakuuta 
Moskovassa; kehottaa Etyjin Minskin 
ryhmää ja erityisesti sen pysyviä 
puheenjohtajia sekä EU:n korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa 
käyttämään vaikutusvaltaansa Armeniaan 
ja Azerbaidžaniin, jotta ne 
kunnioittaisivat täysimääräisesti 
tulitaukoa, johon ne sitoutuivat, ja 
palaisivat välittömästi ja ehdoitta 
neuvottelemaan Etyjin Minskin 
perusperiaatteista, joita ovat alueellinen 
koskemattomuus, itsemääräämisoikeus ja 
voimankäytöstä pidättäytyminen; kehottaa 
kolmansia osapuolia, myös Turkkia, 
osallistumaan täysimääräisesti 
vihamielisyyksien lieventämiseen ja 
neuvottelujen jatkamiseen;

Or. en

Tarkistus 283
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. toistaa, ettei Vuoristo-Karabahin 
konfliktia voi ratkaista sotilaallisesti; 
korostaa Etyjin Minskin ryhmän 
puheenjohtajien yksinoikeutettua asemaa 
konfliktin rauhanomaisen ratkaisun 
sovittelussa alueellisen 
koskemattomuuden, 
itsemääräämisoikeuden ja 
voimankäytöstä pidättäytymisen 
periaatteiden pohjalta; korostaa, että tämä 
on ainoa toteuttamiskelpoinen tapa 
turvata vakaa ja kestävä rauha alueella ja 
koko Etelä-Kaukasiassa;
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Or. en

Tarkistus 284
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toistaa, että EU tukee kaikkien 
itäisen kumppanuuden valtioiden 
itsemääräämisoikeutta, 
riippumattomuutta ja alueellista 
koskemattomuutta, ja kehottaa 
ratkaisemaan Vuoristo-Karabahin 
konfliktit YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmien 822, 853, 874 ja 884, 
YK:n peruskirjan ja Helsingin 
päätösasiakirjan sekä Etyjin vuoden 2009 
perusperiaatteiden sekä YK:n 
yleiskokouksen 14. maaliskuuta 2008 
antaman päätöslauselman A-RES-62-243 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 285
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. tuomitsee jyrkästi ulkomaisten 
taistelijoiden siirtämisen Syyriasta 
Vuoristo-Karabahiin, mistä kansainväliset 
toimijat, kuten Etyjin Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajamaat, ovat 
raportoineet;

Or. en
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Tarkistus 286
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. tuomitsee jyrkästi Azerbaidžanin ja 
Armenian välisen sotilaallisen 
vastakkainasettelun, joka on aiheuttanut 
sekä siviili- että sotilasuhreja, ja kehottaa 
lopettamaan välittömästi vihamielisyydet, 
lieventämään jännitystä ja noudattamaan 
tiukasti tulitaukoa; muistuttaa, että 
Vuoristo-Karabahin konfliktia ei voi 
ratkaista sotilaallisesti, vaan se edellyttää 
poliittista ratkaisua kansainvälisen 
oikeuden, YK:n peruskirjan ja Etyjin 
vuoden 1975 päätösasiakirjan mukaisesti; 
vahvistaa tukevansa voimakkaasti Etyjin 
Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien 
pyrkimyksiä helpottaa konfliktin 
rauhanomaista ratkaisemista vuoden 
2009 perusperiaatteidensa mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 287
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. ei pidä hyväksyttävänä kolmansien 
maiden sotilaallista sekaantumista 
Vuoristo-Karabahin konfliktiin, ja 
korostaa Etyjin Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajien yksinoikeutettua 
asemaa konfliktin rauhanomaisen 
ratkaisun sovittelussa;

Or. en
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Tarkistus 288
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
14 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 d. kehottaa EU:ta tunnustamaan 
kunkin eteläisen Välimeren maan 
erityispiirteet alueellisessa politiikassaan; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan yhteistyötä 
alueellisten toimijoiden, kuten Arabiliiton, 
Afrikan unionin ja Välimeren unionin, 
kanssa ja tukemaan aktiivisesti eteläisten 
naapurimaiden välistä alueellista 
yhteistyötä välttämättömänä 
turvallisuuden ja kestävän taloudellisen 
kehityksen välineenä;

Or. en

Tarkistus 289
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että EU:n on osallistuttava 
aktiivisesti Israelin ja Palestiinan välisen 
konfliktin tulevaisuuteen erityisesti 
viimeaikaisen kehityksen valossa, 
vastustettava kaikenlaista liittämistä ja 
säilytettävä kahden valtion 
rauhanomaisen ratkaisun näkökulma;

Or. en

Tarkistus 290
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Malik 
Azmani, Bernard Guetta
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Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. korostaa tarvetta tukea Lähi-idän 
rauhanprosessia ja YK:n 
palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön 
(UNRWA) tekemää työtä;

Or. en

Tarkistus 291
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. on tältä osin tyytyväinen 
Yhdysvaltojen rooliin Abrahamin 
sopimusten tukemisessa, mikä johti 
Arabiemiirikuntien, Bahrainin ja Israelin 
välisten suhteiden normalisointiin 
merkittävänä askeleena Lähi-idän 
rauhanprosessissa, ja suhtautuu 
myönteisesti Yhdysvaltojen välittämiin 
normalisointisopimuksiin Serbian ja 
Kosovon välillä; korostaa, että joukkojen 
yhdistäminen Yhdysvaltojen kanssa 
tällaisissa 
rauhanrakentamispyrkimyksissä 
tulevaisuudessa lisäisi synergiaa ja 
auttaisi vastaamaan paremmin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 292
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Bernard Guetta
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Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. suhtautuu myönteisesti 
Abrahamin sopimuksiin, joilla 
virallistettiin Israelin ja Yhdistyneiden 
arabiemiirikuntien ja Bahrainin 
suhteiden normalisointi; tukee Israelin ja 
Palestiinan konfliktissa voimakkaasti 
kahden valtion ratkaisua, joka perustuu 
vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin 
asemaan molempien valtioiden 
pääkaupunkina ja joka käsittää 
turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, 
demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja 
elinkelpoisen Palestiinan valtion, joissa 
eletään rinnakkain rauhan ja 
turvallisuuden vallitessa 
itsemääräämisoikeutta ja kansainvälistä 
oikeutta täysimääräisesti kunnioittaen;

Or. en

Tarkistus 293
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Malik Azmani

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. korostaa, että Abrahamin 
sopimuksilla olisi edistettävä alueellista 
rauhaa, lopetettava liittämissuunnitelmat 
Länsirannalla ja edistettävä suoria ja 
merkityksellisiä neuvotteluja Israelin ja 
Palestiinan välillä; pitää myönteisenä 
Palestiinan poliittisten voimien 
viimeaikaista edistymistä kansallisten 
vaalien järjestämisessä ja korostaa, että 
niiden pitäminen on edelleen unionin 
keskeinen painopiste;

Or. en
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Tarkistus 294
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
14 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 e. korostaa, että on EU:n edun 
mukaista varmistaa, että kaikki osapuolet 
säilyttävät yhteisen kattavan 
toimintasuunnitelman ja panevat sen 
täysimääräisesti täytäntöön; kehottaa 
Irania täyttämään ydinalan sopimukseen 
liittyvät sitoumuksensa;

Or. en

Tarkistus 295
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Petras 
Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. vahvistaa jälleen täyden tukensa 
yhteiselle kattavalle 
toimintasuunnitelmalle ja sitoutumisensa 
siihen, sillä se on rauhan ja vakauden 
kulmakivi ja ratkaisevan tärkeä alueen 
turvallisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 296
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toteaa jälleen painokkaasti, että 
yhteinen kattava toimintasuunnitelma on 
keskeinen monenvälisyyden ja erityisesti 
EU:n diplomatian saavutus ja 
ydinaseiden leviämisen estämistä 
koskevan maailmanlaajuisen 
suunnitelman peruspilari; pyytää 
lisäämään ponnisteluja tämän 
sopimuksen suojelemiseksi ja pyytää 
Yhdysvaltoja pidättäytymästä 
yksipuolisista toimista, jotta tällä tavoin 
voidaan edistää alueellista ja 
maailmanlaajuista rauhaa ja 
turvallisuutta sekä normeihin perustuvaa 
maailmanjärjestystä;

Or. es

Tarkistus 297
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Ernest Urtasun, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. toistaa tukevansa voimakkaasti 
yhteisen kattavan toimintasuunnitelman 
säilyttämistä ja sitä, että kaikki osapuolet 
panevat sen täysimääräisesti täytäntöön, 
sillä se on olennainen osa 
maailmanlaajuista monenvälistä 
järjestystä ja asesulkujärjestelmää ja 
edistää alueellista turvallisuutta Lähi-
idässä; suhtautuu torjuvasti siihen, että 
Yhdysvallat asettaa yksipuolisia ja 
ekstraterritoriaalisia seuraamuksia sen 
jälkeen, kun se on vetäytynyt yhteisestä 
kattavasta toimintasuunnitelmasta, koska 
se heikentää EU:n oikeutettuja 
taloudellisia ja ulkopoliittisia etuja 
erityisesti estämällä Iranin kanssa 
käytävää humanitaarista kauppaa, mikä 
aiheuttaa covid-19-pandemian aikana 
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vakavan humanitaarisen kriisin; kehottaa 
Yhdysvaltoja liittymään ehdoitta 
uudelleen yhteiseen kattavaan 
toimintasuunnitelmaan, minkä olisi 
tapahduttava tiiviissä yhteydessä sen 
kanssa, että Iran alkaa jälleen noudattaa 
täysimääräisesti sopimuksen mukaisia 
sitoumuksiaan; kehottaa yhteisen 
kattavan toimintasuunnitelman 
allekirjoittanutta Ranskaa, Saksaa ja 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa, EU:ta ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan 
yhtenäisyyttään, pelotevaikutustaan ja 
selviytymiskykyään kolmansien maiden 
toissijaisten pakotteiden varalta sekä 
toteuttamaan toimenpiteitä EU:n 
oikeutettujen etujen turvaamiseksi muun 
muassa toteuttamalla Instex-väline 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 298
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Ernest Urtasun, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. tukee täysin EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan toimia yhteisen 
kattavan toimintasuunnitelman 
turvaamiseksi; kehottaa tätä 
Persianlahden alueen nykyiset konfliktit 
huomioon ottaen tehostamaan 
jännityksen lieventämistä ja poliittista 
vuoropuhelua alueellisten maiden kanssa, 
jotta voidaan edistää jännityksen 
lieventämistä ja osallistavia alueellisia 
turvallisuusrakenteita siten, että 
käsitellään kaikkien osapuolten 
oikeutettuja huolenaiheita ja etuja 
10. tammikuuta 2020 annettujen 
ulkoasiainneuvoston päätelmien 
mukaisesti; kehottaa korkeaa edustajaa / 
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varapuheenjohtajaa harkitsemaan tässä 
yhteydessä Persianlahden alueen 
erityisedustajan nimittämistä 
helpottamaan tätä tehtävää;

Or. en

Tarkistus 299
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. pitää myönteisenä, että EU on 
sitoutunut säilyttämään yhteisen kattavan 
toimintasuunnitelman ja panemaan sen 
täysimääräisesti täytäntöön kaikkien 
osapuolten keskuudessa; korostaa, että 
tämä monenvälinen sopimus on 
Euroopan diplomatian ratkaiseva 
saavutus ja että se on edelleen 
maailmanlaajuisen asesulkujärjestelmän 
keskeinen pilari, joka edistää alueellista 
turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 300
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. muistuttaa, että tehokkaat 
kansainväliset asevalvonta-, 
aseistariisunta- ja asesulkujärjestelmät 
ovat Euroopan ja koko maailman 
turvallisuuden ja vakauden kulmakivi; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käyttämään kaikkia 
käytettävissä olevia poliittisia ja 
diplomaattisia keinoja yhteisen kattavan 
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toimintasuunnitelman turvaamiseksi; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja jäsenvaltioita tukemaan 
aloitteita, joilla pyritään vähentämään 
kaikkia vanhoja ja uusia 
ydinasekategorioita, mukaan lukien 
uudella strategista aseiden vähentämistä 
koskevalla sopimuksella (uusi START-
sopimus);

Or. en

Tarkistus 301
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. panee merkille YK:n merkittävien 
kansainvälisten ja alueellisten 
asiantuntijoiden ryhmän Jemenin 
ihmisoikeustilannetta käsittelevän 
raportin, jossa vahvistettiin, että Jemenin 
hallitus, huthit, Southern Transitional 
Council -järjestö sekä Saudi-Arabian ja 
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien 
johtaman koalition jäsenet ovat 
syyllistyneet vakaviin kansainvälisten 
ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden rikkomuksiin, 
kuten summittaisiin hyökkäyksiin 
siviiliväestöä ja siviilikohteita vastaan; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
varmistamaan, etteivät kaikkein 
vakavimmat rikokset jää rankaisematta, 
muun muassa tukemalla Jemenin 
tilanteen siirtämistä Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön kohdennettuja seuraamuksia 
väitettyihin sotarikoksiin syyllistyneitä 
Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden 
arabiemiirikuntien virkamiehiä vastaan; 
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kehottaa jälleen kerran jäsenvaltioita 
lopettamaan aseiden myynnin Saudi-
Arabiaan ja Yhdistyneisiin 
Arabiemiirikuntiin, mikä tekee niistä vain 
osallisia konfliktin jatkumisessa ja 
Jemenin kansan kärsimysten 
pidentämisessä;

Or. en

Tarkistus 302
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. pitää valitettavana, että Turkki on 
muuttunut kumppanista epävakautta 
aiheuttavaksi EU:n naapurustossa; uskoo 
vahvasti, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon sen laiton 
hyökkäys Pohjois-Syyriaan ja Irakiin, 
YK:n Libyaan kohdistama 
aseidenvientikielto, sen aktiivinen 
osallistuminen Vuoristo-Karabahin 
konfliktiin ja tilanteen jatkuva 
kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
muistuttaa 14. lokakuuta 2019 annetuista 
neuvoston päätelmistä, joissa 
jäsenvaltioita kehotetaan antamaan 
vahvoja kantoja Turkkia koskevan 
asevientipolitiikkansa osalta yhteisen 
kannan 2008/944/YUTP mukaisesti sekä 
soveltamaan tiukasti sen alueellista 
vakautta koskevaa kriteeriä 4; palauttaa 
mieliin 1. lokakuuta 2020 annetut 
Eurooppa-neuvoston päätelmät, joiden 
mukaan EU käyttää kaikkia 
käytettävissään olevia välineitä ja 
vaihtoehtoja, myös seuraamuksia, 
puolustaakseen etujaan ja 
jäsenvaltioidensa etuja, ja tarkastelee 
Turkin toimia viimeistään joulukuun 
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kokouksessaan; toistaa 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle esittämänsä kehotukset, että 
niin kauan kuin Turkki jatkaa itäisellä 
Välimerellä laittomia yksipuolisia 
toimiaan, jotka ovat ristiriidassa jonkin 
EU:n jäsenvaltion (erityisesti Kreikan ja 
Kyproksen) itsemääräämisoikeuden ja 
kansainvälisen oikeuden kanssa eikä 
osallistu kansainväliseen oikeuteen 
perustuvaan vuoropuheluun, 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
on tarpeen tehdä neuvostossa aloite, 
jonka mukaan kaikki EU:n jäsenvaltiot 
pysäyttävät aseiden viennin Turkkiin 
yhteisen kannan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 303
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on määriteltävä 
yleinen strategia suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
katsoo, että suhteet Turkkiin eivät saisi 
perustua täysin kuvitteelliseen ja 
vanhentuneeseen liittymisprosessiin; 
korostaa, että vakaan ja turvallisen 
ympäristön luominen itäisen Välimeren 
alueelle on Euroopan unionin, 
jäsenvaltioiden ja Turkin yhteinen 
strateginen etu; toteaa, että ennen tämän 
vakaan ja turvallisen alueen luomista on 
kuitenkin välttämättä käytävä 
vuoropuhelua, joka on mahdollista vain, 
jos vältetään kaikenlaista sotilas-, meri- ja 
ilmavoimien harjoittamaa yksipuolista 
provosointia; muistuttaa tässä yhteydessä 
EU:n täydellisestä solidaarisuudesta niitä 
jäsenvaltioitaan kohtaan, joiden 



AM\1215888FI.docx 163/259 PE659.001v01-00

FI

itsemääräämisoikeus voi olla uhattuna 
tällaisten Ankaran toteuttamien toimien 
vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 304
Hilde Vautmans, Malik Azmani, Bernard Guetta, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
toistaa, että Euroopan parlamentti on 
vaatinut liittymisneuvottelujen virallista 
keskeyttämistä, kun otetaan huomioon 
demokraattinen taantuminen ja 
oikeusvaltioperiaatteen haasteet Turkin 
sisällä; kehottaa neuvostoa vihdoin 
hyväksymään yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan, 
jotta siitä tulee vähemmän riippuvainen 
Turkista;

Or. en

Tarkistus 305
Raffaele Fitto

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
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jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; pyytää tässä yhteydessä EU:ta toimimaan 
merkittävässä osassa Välimerellä, koska 
siitä on muodostunut toimija, joka 
kykenee takaamaan alueen vakauden, 
muun muassa järjestäytyneen 
rikollisuuden, terrorismin sekä laittoman 
maahanmuuton torjunnan yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 306
Robert Hajšel, Monika Beňová, Evin Incir, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä, 
Syyriassa, Libyassa ja viimeksi Vuoristo-
Karabahissa; tuomitsee jyrkästi Turkin 
diplomaattisen ja sotilaallisen tuen yhden 
konfliktiin osallistuneen toimijan hyväksi; 
kehottaa Turkkia lopettamaan nämä 
toimet ja edistämään aktiivisesti rauhaa;

Or. en

Tarkistus 307
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
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jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; toistaa, että unioni on valmis käyttämään 
kaikkia käytettävissään olevia välineitä ja 
vaihtoehtoja, myös Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 29 artiklan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 215 artiklan mukaisesti, 
puolustaakseen etujaan ja jäsenvaltioiden 
etuja;

Or. en

Tarkistus 308
Charlie Weimers, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
tuomitsee jyrkästi sen, että Turkki on 
siirtänyt ulkomaisia terroristitaistelijoita 
Syyriasta ja muualta Vuoristo-
Karabachiin, mistä kansainväliset 
toimijat, kuten Etyjin Minskin ryhmän 
yhteispuheenjohtajamaat, ovat 
raportoineet;

Or. en

Tarkistus 309
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 

15. on huolestunut siitä, että Turkin 
ulkopolitiikka on yhä enemmän 
ristiriidassa EU:n yhteisen ulko- ja 
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erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

turvallisuuspolitiikan painopisteiden 
kanssa; katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä 
ja Turkin rooli Syyriassa, Libyassa 
Vuoristo-Karabahissa käynnissä olevissa 
konflikteissa;

Or. en

Tarkistus 310
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
kehottaa Turkkia pidättäytymään 
yksipuolisista toimista merirajaa 
koskevissa kiistoissa; kehottaa Turkkia 
ratkaisemaan kaikki konfliktit 
rauhanomaisesti kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 311
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti ja 
pysyvästi lopetettava kaikki 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa; katsoo 
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erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

lisäksi, että sen olisi viipymättä lopetettava 
kaikki rahoitus Turkille, koska se ei ole 
eurooppalainen maa ja se on toistuvasti 
heikentänyt EU:n periaatteita ja arvoja, 
erityisesti kun otetaan huomioon Turkin 
aiheuttaman tilanteen jatkuva 
kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

Or. en

Tarkistus 312
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon 
ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen tilanne, tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä 
ja muut ulkopoliittiset toimet;

Or. es

Tarkistus 313
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä 
ja että samalla on otettava huomioon 
Turkin rooli tärkeänä Nato-liittolaisena ja 
vakauttavana voimana Syyrian 
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konfliktissa;

Or. en

Tarkistus 314
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä 
Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon Turkin 
ulkopolitiikan kasvava määrätietoisuus ja 
se, että se edistää jännitteiden kiristymistä 
itäisellä Välimerellä, Lähi-idässä ja Etelä-
Kaukasiassa;

Or. en

Tarkistus 315
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että Euroopan unionin on 
vakavien Turkkiin liittyvien tapahtumien 
jälkeen pikaisesti määriteltävä uudelleen 
yleinen strategia keskipitkän ja pitkän 
aikavälin suhteilleen Turkkiin, erityisesti 
kun otetaan huomioon tilanteen jatkuva 
kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

Or. es

Tarkistus 316
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius
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Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon jatkuva 
demokratian taantuminen, tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä 
ja Etelä-Kaukasiassa ja sen epävakautta 
aiheuttava asema alueella;

Or. en

Tarkistus 317
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä 
ja sen kasvava uhka alueelliselle rauhalle 
ja vakaudelle;

Or. en

Tarkistus 318
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen vahvempi kanta ja 
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ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

parempi geopoliittinen strategia lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin suhteilleen 
Turkkiin, erityisesti kun otetaan huomioon 
tilanteen jatkuva kärjistyminen itäisellä 
Välimerellä;

Or. en

Tarkistus 319
Charlie Weimers, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin ja 
harkittava sen suhteiden perusteellista 
tarkistamista, erityisesti kun otetaan 
huomioon tilanteen jatkuva kärjistyminen 
itäisellä Välimerellä;

Or. en

Tarkistus 320
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä 
ja Etelä-Kaukasiassa (Vuoristo-Karabah);

Or. en
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Tarkistus 321
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä 
ja Etelä-Kaukasiassa;

Or. en

Tarkistus 322
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 323
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 

15. katsoo, että EU:n on pikaisesti 
määriteltävä yleinen strategia keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suhteilleen Turkkiin, 
erityisesti kun otetaan huomioon tilanteen 
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jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; jatkuva kärjistyminen itäisellä Välimerellä; 
kehottaa korkeaa edustajaa / 
varapuheenjohtajaa harkitsemaan tässä 
yhteydessä itäisen Välimeren alueen 
erityisedustajan nimittämistä 
helpottamaan tätä tehtävää;

Or. en

Tarkistus 324
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

panee merkille Turkin epävakauttava 
aiheuttavan roolin alueella, myös 
Syyriassa, Libyassa ja viimeksi Vuoristo-
Karabahissa;

Or. en

Tarkistus 325
Nikos Androulakis, Sylvie Guillaume, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. tuomitsee erittäin ankarasti Turkin 
vakautta horjuttavan roolin, joka 
vaarantaa koko Etelä-Kaukasian alueen 
hauraan vakauden; kehottaa Turkkia 
olemaan puuttumatta Vuoristo-Karabahin 
konfliktiin, muun muassa antamalla 
sotilaallista tukea Azerbaidžanille; 
kehottaa tulevaa Eurooppa-neuvostoa 
harkitsemaan tapoja ottaa käyttöön 
pakotejärjestelmä Turkkia varten;

Or. en
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Tarkistus 326
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. on huolissaan Turkin 
provokatiivisista toimista Kyproksen ja 
Kreikan aluevesillä; toistaa Euroopan 
unionin täyden ja yksiselitteisen 
aikomuksen puolustaa etujaan ja olla 
täysin solidaarinen jäsenvaltioitaan, 
Kreikkaa ja Kyprosta, kohtaan; toistaa 
Turkille esittämänsä kehotuksen 
pidättäytyä ryhtymästä yksipuolisiin 
toimiin ja osallistua vuoropuheluun ja 
neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 327
Charlie Weimers, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. tuomitsee jyrkästi Turkin 
diplomaattisen ja sotilaallisen tuen 
Azerbaidžanille Vuoristo-Karabahin 
sodassa; kehottaa Turkkia luopumaan 
näistä toimista ja edistämään aktiivisesti 
rauhaa; pitää valitettavana, että se on 
valmis horjuttamaan Etyjin Minskin 
ryhmän vakautta, koska se jatkaa 
pyrkimyksiään toimia konfliktissa entistä 
ratkaisevammassa asemassa;

Or. en
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Tarkistus 328
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. kehottaa Turkkia vastustamaan 
näitä toimia ja edistämään aktiivisesti 
rauhaa; pitää valitettavana, että se on 
valmis horjuttamaan Etyjin Minskin 
ryhmän vakautta, koska se jatkaa 
pyrkimyksiään toimia konfliktissa entistä 
ratkaisevammassa asemassa;

Or. en

Tarkistus 329
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
15 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 e. tuomitsee jyrkästi Turkin ja 
Libyan allekirjoittamat merialueiden 
rajaamista ja kattavaa turvallisuus- ja 
sotilasyhteistyötä koskevat kaksi 
yhteisymmärryspöytäkirjaa, jotka liittyvät 
toisiinsa ja ovat selvästi sekä 
kansainvälisen oikeuden että YK:n 
turvallisuusneuvoston Libyaa koskevasta 
asevientikiellosta antaman 
päätöslauselman vastaisia;

Or. en

Tarkistus 330
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
15 f kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 f. ottaa huomioon Turkin itäisellä 
Välimerellä ja Kaukasiassa harjoittamat 
hellittämättömät hyökkäykset, ja katsoo 
näin ollen, että EU:n olisi lopetettava 
kokonaan liittymisneuvottelut, lopetettava 
kokonaan liittymistä edeltävät maksut ja 
pohdittava seuraamuksia Erdogania ja 
hänen lähipiiriään vastaan; 

Or. en

Tarkistus 331
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
15 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 g. kehottaa Naton johtoa 
ilmoittamaan Turkille jyrkin sanoin, että 
se ei suvaitse maan aggressiivisia tekoja 
muita Naton jäseniä vastaan;

Or. en

Tarkistus 332
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 333
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi monenvälisyyden 
periaatteiden, vuoropuhelun ja 
diplomatian avulla tapahtuvan konfliktien 
ratkaisun sekä kansainvälisen oikeuden 
pohjalta;

Or. en

Tarkistus 334
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi, ottaen huomioon, että 
useimmat kansainväliset uhat vaikuttavat 
molempiin osapuoliin yhtä voimakkaasti;

Or. en
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Tarkistus 335
Raffaele Fitto

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

16. korostaa, että on keskeistä ja EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden yhteisesti jakamien 
periaatteiden ja arvojen sekä 
maantieteellisen läheisyyden vuoksi sopia 
yhteisistä toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

Or. it

Tarkistus 336
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Urmas Paet, 
Hilde Vautmans, Malik Azmani, Javier Nart, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden ja pitkäaikaisen yhteisen 
strategisen yhteistyön vuoksi sopia 
yhteisistä toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 337
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden vuoksi sopia yhteisistä 
toimista ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

16. korostaa, että on EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen 
edun mukaista niiden maantieteellisen 
läheisyyden ja yhteisten arvojen vuoksi 
sopia yhteisistä toimista ulko-, turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan haasteisiin 
vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 338
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

korostaa, että on tärkeää saada aikaan 
brexit-sopimus, joka perustuu sekä EU:n 
että Yhdistyneen kuningaskunnan 
allekirjoittamaan erosopimukseen; 

Or. en

Tarkistus 339
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 340
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 341
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin; 
painottaa, että transatlanttista 
kumppanuutta olisi elvytettävä, jotta 
voidaan torjua tehokkaammin pandemiaa 
ja muita merkittäviä kansainvälisiä 
haasteita, kuten ilmastonmuutosta; 
toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen 
väliselle yhteistyölle on määritettävä uusi 
perusta, jossa korostetaan keskinäistä 
kunnioitusta ja yhteistä 
toimintasuunnitelmaa, jossa puolustetaan 
monenvälisyyttä, kansainvälistä oikeutta, 
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oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia 
nationalistisia, autoritaarisia ja 
hegemonisia pyrkimyksiä vastaan; 
suhtautuu myönteisesti EU:n aloitteeseen 
käynnistää Kiinaa koskeva 
transatlanttinen vuoropuhelu;

Or. en

Tarkistus 342
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin; 
korostaa, että kumppanuuden on 
perustuttava yhteisiin arvoihin ja etuihin 
sekä kansainvälisen oikeuden ja 
monenvälisten instituutioiden 
kunnioittamiseen; pitää tässä yhteydessä 
valitettavana Yhdysvaltojen nykyisen 
hallinnon yksipuolisia tapoja, jotka 
vahingoittivat kansainvälistä järjestystä, 
jolla on säilytetty jonkinasteinen vakaus 
ja yhteistyö toisen maailmansodan 
päättymisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 343
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kannattaa vahvaa ja uudistettua 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin turvallisuutta 
koskeviin haasteisiin ja kriiseihin, 
erityisesti tämänhetkiseen terveysuhkaan ja 
sen aiheuttamiin haasteisiin; katsoo, että 
tällainen kumppanuus voi kukoistaa vain, 
jos se perustuu luottamukselliseen 
suhteeseen, jota viime vuosina ovat 
kuitenkin haitanneet liialliset yksipuoliset 
toimet etenkin kaupan alalla mutta myös 
strategisissa kysymyksissä; toteaa, että 
nämä toimet ovat myös heikentäneet niitä 
monenvälisiä organisaatioita, joiden 
toimintaan EU ja jäsenvaltiot osallistuvat;

Or. fr

Tarkistus 344
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin; 
toivoo, että Yhdysvallat muuttaisi 
suuntaansa viime vuosien 
pyrkimyksestään vetäytyä normeihin 
perustuvasta monenvälisestä 
maailmanjärjestyksestä, mikä 
mahdollistaisi täysin EU:n ja 
Yhdysvaltojen yhteisten arvojen ja 
periaatteiden mukaisen tiiviin 
transatlanttisen yhteistyön jatkamisen;

Or. es
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Tarkistus 345
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, 
Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa lisäämään toimia 
transatlanttisen kumppanuuden 
elvyttämiseksi ja vahvistamiseksi, 
ylläpitämään sääntöihin perustuvan 
kansainvälisen järjestelmän terveyttä ja 
vastaamaan nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja taloudellisiin ja 
poliittisiin haasteisiin; korostaa, että 
heikommat länsimaiset siteet antavat 
liberaaleille maille mahdollisuuden 
täyttää johtajuustyhjiö kansainvälisellä 
näyttämöllä;

Or. en

Tarkistus 346
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin; 
toistaa, että Euroopan Natoon kuuluvien 
valtioiden on jaettava enemmän vastuuta 
transatlanttisen alueen suojelussa ja 
uusiin hybridiuhkiin vastaamisessa;
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Or. en

Tarkistus 347
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
keskinäiseen kunnioittamiseen ja 
konkreettisiin toimiin perustuvaa 
transatlanttista kumppanuutta 
monenvälisyyden, oikeusvaltioperiaatteen 
ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 348
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. korostaa, että transatlanttinen 
yhteistyö on edelleen keskeistä EU:n 
yhteisessä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa; kehottaa 
vahvistamaan transatlanttista 
kumppanuutta, jotta voidaan vastata 
nykyisiin ulko- ja turvallisuusasioita 
koskeviin haasteisiin ja kriiseihin, 
erityisesti tämänhetkiseen terveysuhkaan ja 
sen aiheuttamiin taloudellisiin ja poliittisiin 
haasteisiin;

Or. en
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Tarkistus 349
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta ja jatkuvaa 
vuoropuhelua, jotta voidaan vastata 
nykyisiin ulko-, turvallisuus- ja kauppa-
asioita koskeviin haasteisiin ja kriiseihin, 
erityisesti tämänhetkiseen terveysuhkaan ja 
sen aiheuttamiin taloudellisiin ja poliittisiin 
haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 350
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin ulko- 
ja turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin 
ja kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

Or. ro

Tarkistus 351
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta, jotta 
voidaan vastata nykyisiin ulko- ja 
turvallisuusasioita koskeviin haasteisiin ja 
kriiseihin, erityisesti tämänhetkiseen 
terveysuhkaan ja sen aiheuttamiin 
taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin;

17. kehottaa vahvistamaan 
transatlanttista kumppanuutta yhteistyön 
alalla, erityisesti asioissa, jotka liittyvät 
esimerkiksi tämänhetkiseen terveysuhkaan 
ja sen aiheuttamiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja turvallisuuteen liittyviin 
haasteisiin;

Or. es

Tarkistus 352
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että on tarpeen palauttaa 
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kattava 
yhteistyö erityisesti ihmisoikeuksien, 
transatlanttisen turvallisuusyhteistyön, 
taloudellisen yhteistyön ja 
ilmastonmuutoksen aloilla; 

Or. en

Tarkistus 353
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. pyytää vahvistamaan ja 
tiivistämään EU:n ja Yhdysvaltojen 
välistä suhdetta, joka perustuu yhtäältä 
keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteisiin 
etuihin ja toisaalta kulttuurisiin ja 
ideologisiin samankaltaisuuksiin, 
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historiallisiin perinteisiin sekä 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien yhteiseen 
puolustamiseen, ja toteaa, että uusien 
turvallisuuteen liittyvien, geostrategisten 
ja taloudellisten syiden, kuten Kiinan 
talouskehityksen, Lähi-idän ja 
Persianlahden alueen ekspansionististen 
jännitteiden, yhä tärkeämpien 
taloustoimijoiden moninapaisuuden ja 
Atlantin molemmilla puolilla vallitsevan 
talouskriisin, vuoksi tämä suhde on nyt 
tärkeämpi kuin koskaan;

Or. es

Tarkistus 354
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 355
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 

18. kehottaa EU:ta lopettamaan 
Venäjän vastaisen pakotejärjestelmän, 
joka on johtanut kauppasotaan, joka on 
vaikuttanut kielteisesti erityisesti pk-
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Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

yrityksiin ja maanviljelijöihin ja 
kuluttajiin Venäjällä; tuomitsee EU:n 
Venäjän vastaisen aggressiivisen 
strategian tehostamisen ja torjuu jyrkästi 
tämän vastakkainasettelupolitiikan 
Venäjän federaation kanssa, mikä 
heikentäisi entisestään alueen ja koko 
kansainvälisen turvallisuuden vakautta; 
tuomitsee samasta syystä Naton 
laajentumisen Venäjän federaation 
rajoille;

Or. en

Tarkistus 356
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon ja 
käymään vaativaa vuoropuhelua 
meneillään olevista kriiseistä; muistuttaa, 
että Minskin sopimusten noudattaminen 
on keskeinen edellytys EU:n ja Venäjän 
suhteiden merkittäville muutoksille; 
tuomitsee jyrkästi Venäjän alueella 
tapahtuneen Aleksei Navalnyin 
murhayrityksen Venäjällä kehitetyllä 
sotilaalliseen käyttöön tarkoitetulla 
Novitšok-hermomyrkyllä, ja suhtautuu 
myönteisesti ulkoasiainneuvoston 
ehdotuksiin rajoittavista toimenpiteistä 
Venäjän oppositiojohtajan 
murhayritykseen osallisina olleita tahoja 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 357
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys, ja samalla 
ottamaan huomioon Venäjän hyökkäykset 
Ukrainassa, läsnäolo Syyriassa, EU:ta ja 
länsimaita vastaan käynnistetty 
hybridisodankäynti, kohdennetut surmat 
EU:n alueella, kemiallisten aseiden käyttö 
sekä ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin 
liittyvä vaikea sisäinen tilanne; toistaa 
toimintaperiaatteensa olla tunnustamatta 
Krimin liittämistä Venäjän federaatioon;

Or. en

Tarkistus 358
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
mukaan lukien EU:n viiden 
peruspoliittisen periaatteen tarkistaminen, 
uuden strategian kehittäminen Venäjää 
kohtaan sekä pakotejärjestelmän 
vahvistaminen, kun otetaan erityisesti 
huomioon Aleksei Navalnyin 
murhayritykseen liittyvä meneillään oleva 
kehitys; toistaa vaatimuksensa 
riippumattomasta kansainvälisestä 
tutkimuksesta Aleksei Navalnyin 
myrkytyksestä;

Or. en
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Tarkistus 359
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys; korostaa 
kuitenkin, että Venäjän federaatio on 
tärkeä geopoliittinen toimija 
maailmanlaajuisesti ja että se osallistuu 
tiiviisti kaikkiin EU:n rajoilla käynnissä 
oleviin kriiseihin, minkä vuoksi 
jonkinlaista suhdetta on ylläpidettävä;

Or. en

Tarkistus 360
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Javier Nart, 
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa luomaan uuden EU:n ja 
Venäjän strategian, joka antaisi Venäjän 
yhteiskunnalle selvän viestin EU:n 
jatkuvasta halukkuudesta sitoutua toimiin 
ja tehdä yhteistyötä, ja kehottaa 
säilyttämään vahvan ja yhtenäisen kannan 
Venäjän federaatioon, myös 
pakotejärjestelmään, nähden, kun otetaan 
erityisesti huomioon Aleksei Navalnyin 
murhayritykseen liittyvä meneillään oleva 
kehitys;

Or. en
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Tarkistus 361
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys; pitää 
valitettavana Venäjän aggressiivista 
politiikkaa Ukrainaa vastaan, Venäjän 
kielteistä roolia useissa jäätyneissä 
konflikteissa sekä Venäjän harjoittamaa 
painostusta joitakin sen välittömiä EU:n 
naapureita kohtaan;

Or. en

Tarkistus 362
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys ja sen merkitys 
konfliktien ja jännitteiden säilymisessä 
unionin itäisessä naapurustossa;

Or. ro
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Tarkistus 363
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys sekä 
kansainvälisen oikeuden jatkuva 
rikkominen, johon Venäjän federaatio 
Ukrainassa syyllistyy;

Or. en

Tarkistus 364
Vladimír Bilčík

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys sekä Venäjän 
meneillään oleva Ukrainan ja Georgian 
alueellisen koskemattomuuden 
loukkaaminen;

Or. en

Tarkistus 365
Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa säilyttämään vahvan ja 
yhtenäisen kannan Venäjän federaatioon, 
myös pakotejärjestelmään, nähden, kun 
otetaan erityisesti huomioon Aleksei 
Navalnyin murhayritykseen liittyvä 
meneillään oleva kehitys;

18. kehottaa poistamaan Venäjän 
vastaiset pakotteet ja käynnistämään 
uudelleen vuonna 2014 keskeytetyn 
Euroopan unionin ja Venäjän strategisen 
kumppanuuden;

Or. fr

Tarkistus 366
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa tekemään Venäjää koskevia 
kansainvälisiä tutkimuksia ja panemaan 
vireille kansainvälisen oikeudenkäynnin 
Venäjää vastaan;

Or. en

Tarkistus 367
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
toistuvasti rikkonut 
asevalvontasopimuksia ja -normeja, mikä 
johtaa keskipitkän kantaman ydinaseita 
koskevan INF-sopimuksen 
epäonnistumiseen, sekä kemiallisia aseita 
koskevan yleissopimuksen rikkomisesta 
käyttämällä sotilaallisia hermomyrkkyjä 
sekä kotimaassa että EU:n alueella; 
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korostaa tarvetta painostaa Venäjän 
federaatiota noudattamaan kansainvälistä 
oikeutta ja sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 368
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. panee merkille, että autoritaariset 
hallinnot, mukaan lukien Venäjän 
federaatio ja Kiina, ottavat edelleen 
Euroopan unionin tähtäimeensä 
disinformaatiokampanjoiden ja muiden 
hybridiuhkien avulla ja pyrkivät 
heikentämään sisäistä 
yhteenkuuluvuuttamme ja siten 
toimimaan tehokkaasti 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 369
Manu Pineda, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi nykyisen uuskolonialistisen 
toimintatavan nujertamiseksi, myös 
yhteistyön ja molempia osapuolia 
hyödyttävän suhteen luomisen osalta; 
kehottaa EU:ta omaksumaan yhteisen 
lähestymistavan EU:n ja Afrikan maiden 
välisten suhteiden ja vuoropuhelun 
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vahvistamiseksi; pitää valitettavana, että 
kehitysavun ja muiden tukimuotojen 
ehdoksi asetetaan EU:n 
muuttoliikekriteerit sekä 
talousuudistusten toteuttaminen; 
korostaa, että Afrikan luonnonvarat 
kuuluvat sen kansalle, ja kehottaa siksi 
EU:ta ja monikansallisia yrityksiä 
lopettamaan niiden ryöstäminen;

Or. en

Tarkistus 370
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Hilde 
Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa terrorismin 
torjunnassa kiinnittämään erityistä 
huomiota poliittisiin muutoksiin ja 
useisiin vaaleihin, joita Afrikassa 
järjestetään vuoden 2020 viimeisellä 
neljänneksellä; korostaa eurooppalaistan 
näkemysten Libyan tilanteen kehittyessä, 
ja kehottaa EU:ta omaksumaan yhteisen 
lähestymistavan EU:n näkyvyyden ja 
sitoutumisen vahvistamiseksi Afrikassa; 
kehottaa tukipolitiikan alalla kehittämään 
ja lujittamaan 
talouskumppanuussopimuksia (EPA-
sopimukset);

Or. en

Tarkistus 371
Gabriel Mato
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi; nostaa jälleen esille 
Euroopan unionin erilaisten Afrikassa 
toteuttamien operaatioiden merkityksen ja 
pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
neuvostoa, että yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) puitteissa 
Afrikassa toteutettavat operaatiot voivat 
jatkua tehokkaasti;

Or. es

Tarkistus 372
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. korostaa, että Afrikka on tärkeä 
strateginen kumppani monenvälisessä 
järjestelmässä; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia toimia EU–Afrikka-
strategian uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta mallilla, joka ei perustu 
avunantajien ja vastaanottajien välisiin 
suhteisiin vaan vertaisten väliseen 
yhteiseen ja koordinoituun 
kumppanuuteen sekä selkeään 
käsitykseen asianomaisista ja 
keskinäisistä eduista ja vastuista; kehottaa 
EU:ta omaksumaan yhteisen 
lähestymistavan EU:n näkyvyyden ja 
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sitoutumisen vahvistamiseksi Afrikassa;

Or. en

Tarkistus 373
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa; panee merkille 
EU:n valmiuksien 
kehittämisoperaatioiden ja 
koulutusoperaatioiden merkityksen 
rauhan, turvallisuuden ja vakauden 
edistämisessä Afrikassa; muistuttaa, että 
Euroopan läsnäolo ja uskottava 
sitoutuminen on ratkaisevan tärkeää 
humanitaaristen ja sosioekonomisten 
haasteiden lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 374
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
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omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa; korostaa tähän 
liittyen, että Sahelin alueen tilanteeseen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska 
epävakaus on lisääntymässä tällä 
alueella, ja sen tapahtumilla on 
merkittäviä suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia unioniin;

Or. es

Tarkistus 375
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa 
oikeudenmukaisen, ihmiskeskeisen ja 
kestävän kumppanuuden kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 376
María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
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yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa vertaisten 
välisen kumppanuuden pohjalta;

Or. en

Tarkistus 377
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. panee merkille käynnissä olevat 
toimet EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa asettamaan 
Afrikan maille myönnettävän tuen 
ehdoksi tehokkaat palauttamis- ja 
takaisinottosopimukset;

Or. en

Tarkistus 378
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös ihmisoikeuksien, 
turvallisuuden ja yhteistyön osalta; 
kehottaa EU:ta omaksumaan yhteisen 
lähestymistavan EU:n yhteyksien 
vahvistamiseksi Afrikkaan sekä 
näkyvyyden ja sitoutumisen 
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vahvistamiseksi Afrikassa;

Or. en

Tarkistus 379
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Javier Nart, Hilde Vautmans, Urmas 
Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden, 
terrorismin torjunnan ja yhteistyön osalta; 
kehottaa EU:ta omaksumaan yhteisen 
lähestymistavan EU:n näkyvyyden ja 
sitoutumisen vahvistamiseksi Afrikassa;

Or. en

Tarkistus 380
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
omaksumaan yhteisen lähestymistavan 
EU:n näkyvyyden ja sitoutumisen 
vahvistamiseksi Afrikassa;

19. pitää myönteisinä käynnissä olevia 
toimia EU–Afrikka-strategian 
uudistamiseksi ja parantamiseksi 
merkittävästi, myös turvallisuuden ja 
yhteistyön osalta; kehottaa EU:ta 
ponnistelemaan EU:n näkyvyyden ja 
sitoutumisen vahvistamiseksi Afrikassa;

Or. es
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Tarkistus 381
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. vahvistaa jälkeen olevansa 
sitoutunut ajamaan vahvoja suhteita 
Latinalaisen Amerikan kanssa ja 
edistämään demokratian ja 
ihmisoikeuksien puolustamista sekä EU:n 
että Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
alueen maiden yhteisinä perusarvoina; on 
erittäin huolissaan demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen puutteellisesta 
kunnioittamisesta sekä hyökkäyksistä 
demokraattisesti valittuja 
oppositiojohtajia, toimittajia, opiskelijoita 
ja ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan, 
erityisesti ympäristöasioiden parissa 
työskenteleviä henkilöitä ja heidän 
asianajajiaan kohtaan; korostaa, että 
oikeusvaltioperiaatteen ja vakaan 
poliittisen ja oikeudellisen kehyksen 
kunnioittaminen, mukaan lukien 
korruption ja rankaisemattomuuden 
torjunta, sekä edistyminen demokratiassa 
ja perusvapauksien kunnioittaminen ja 
edistäminen ovat kulmakiviä 
yhdentymisen ja yhteistyön 
syventämisessä Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen maiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 382
María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. katsoo, että suhteiden vahvistaminen 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
alueen kanssa on keskeistä EU:n 
geopoliittisena strategian kannalta 
maailmassa; kehottaa tässä yhteydessä 
sitoutumaan tähän alueeseen 
kohdennetuin ja monitahoisin, yhteisillä 
tavoitteilla ohjatuin toimin, joita vaalitaan 
ja tuetaan EU:n yhteisellä narratiivilla, 
jolla edistetään strategioita yhteisten 
haasteiden torjumiseksi yhdessä, kuten 
rauhan, turvallisuuden ja vaurauden 
edistäminen, samalla kun varmistetaan 
yhteinen rintama ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien uhkien jälkeen;

Or. en

Tarkistus 383
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
19 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 c. muistuttaa antavansa täyden 
tukensa rauhanprosessille Kolumbiassa ja 
sen tehokkaalle täytäntöönpanolle, joka 
on ratkaisevan tärkeää kolumbialaisten 
tulevaisuuden ja Kolumbian alueen 
vakauden kannalta;

Or. en

Tarkistus 384
Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
19 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 d. korostaa Latinalaisen Amerikan 
merkitystä Euroopan unionille ja 
kehottaa määrittelemään tämän alueen 
jatkossakin yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan kannalta 
geostrategisesti erittäin merkittäväksi 
alueeksi ja osallistumaan demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämiseen alueella ja 
tekemän yhteistyötä sen talouden 
kehittämiseksi;

Or. es

Tarkistus 385
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
19 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 e. korostaa, että unionin on 
vahvistettava yhteisiin arvoihin ja 
periaatteisiin perustuvia siteitä 
Latinalaisen Amerikan maihin; vaatii 
unionia säilyttämään asemansa 
Latinalaisen Amerikan maiden 
etuoikeutettuna kumppanina, kun otetaan 
huomioon, että muut geopoliittiset 
toimijat valtaavat alaa alueella;

Or. es

Tarkistus 386
Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
19 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 f. pyytää pitäytymään 
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tulevaisuudessakin vahvassa yhteisessä 
kannassaan, joka koskee paitsi 
Venezuelan johtoa ja Nicolás Maduron 
hallinnon tekemiä 
ihmisoikeusrikkomuksia myös 
pakotejärjestelmää, erityisesti äskettäisten 
tapahtumien perusteella, ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kaltaisten eri elinten 
äskettäin esille nostamia asioita;

Or. es

Tarkistus 387
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
19 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 g. toistaa tukevansa EU:n YTPP-
vakautusoperaatioita Saharan 
eteläpuolisella ja Sahelin alueella ja 
kehottaa vahvistamaan niitä sovittamalla 
niiden valtuutukset ja keinot kohdattujen 
vakavien haasteiden mukaan;

Or. en

Tarkistus 388
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja 
vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 

Poistetaan.
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pohjalta;

Or. en

Tarkistus 389
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Klemen Grošelj, 
Javier Nart, Bernard Guetta, Malik Azmani, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja 
vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on jatkettava 
sitoutumistaan Kiinaan sellaisen uuden, 
tehokkaan ja vakuuttavamman strategian 
pohjalta, joka yhdistää kaikki jäsenvaltiot 
ja jolla muokataan suhteita Kiinan kanssa 
koko EU:n edun mukaisesti ja taataan 
ihmisoikeuksien ja sääntöihin perustuvan 
monenvälisen maailmanjärjestyksen 
kunnioittaminen sekä varmistetaan 
tasapainoisemmat ja vastavuoroisemmat 
taloudelliset suhteet; kehottaa komissiota, 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa jatkamaan Kiinalle 
tiedottamista siitä, että EU ei hyväksy 
jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia 
Hongkongissa, Tiibetissä ja Xinjangissä;

Or. en

Tarkistus 390
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinan kansantasavaltaa 
koskevaa yhtenäistä, realistista ja tehokasta 
lähestymistapaa, jossa sen olisi 
ennakoivasti ja vakuuttavasti pyrittävä 
entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta; kannustaa 
Kiinan kansantasavaltaa ottamaan 
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suuremman vastuun maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisesta; toteaa, että 
tähän sisältyy erityisesti 
kunnianhimoisempien ilmastotoimien 
toteuttaminen Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden ja biologisen 
monimuotoisuuden mukaisesti sekä covid-
19-pandemian monenvälisten ratkaisujen 
tukeminen muun muassa sallimalla 
taudin syitä koskeva kansainvälinen 
tutkimus; korostaa olevansa hyvin 
huolestunut Kiinan 
ihmisoikeusrikkomuksista, myös 
Hongkongin tapahtumista ja 
vähemmistöihin kuuluvien ihmisten 
kohtelusta; kehottaa Kiinan 
kansantasavaltaa ratkaisemaan 
rauhanomaisesti kaikki maa- ja 
merirajoja koskevat riidat kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti ja välttämään 
kaikkia provokatiivisia sotilaallisia toimia, 
joiden tavoitteena on Etelä-Kiinan meren 
epävakaus, kiinnittäen erityistä huomiota 
Manner-Kiinan ja Taiwanin suhteisiin;

Or. en

Tarkistus 391
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja 
vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta;

20. korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden 
on tärkeää esiintyä yhtenäisenä rintamana 
nousevalle Kiinalle, joka hyökkää 
ihmisoikeuksia, läntisiä arvoja ja etuja ja 
demokratiaa vastaan koko maailmassa 
sellaisten etujensa puolesta, joita ei voida 
oikeuttaa;

Or. es
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Tarkistus 392
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja 
vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja päättäväistä lähestymistapaa, 
jossa sen olisi pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta; korostaa, että EU:n ja Kiinan 
suhteet eivät voi perustua ainoastaan 
taloudelliseen kumppanuuteen, vaan 
niiden olisi sisällettävä Kiinan vahvat 
sitovat sitoumukset, jotka koskevat muun 
muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja 
ihmisoikeusrikkomusten lopettamista 
erityisesti uiguuri- ja tiibetiläisyhteisöjä 
vastaan; tuomitsee ”yksi maa, kaksi 
järjestelmää” -mallin rikkomisen 
hyväksymällä Kiinan kansallisen 
turvallisuuslain, joka heikentää vakavasti 
Hongkongin korkean tason autonomiaa 
ja jolla on haitallisia vaikutuksia 
oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja 
sananvapauteen Hongkongissa; 
vahvistaa, että unioni pysyy valppaana 
Taiwanin tilanteen suhteen;

Or. en

Tarkistus 393
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
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pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
eurooppalaisten arvojen ja etujen 
pohjalta; muistuttaa, että Kiinan 
määrätietoinen julkinen diplomatia on 
johtanut siihen, että useat maat ovat 
yhteisesti riippuvaisia sen investoinneista 
ja lainoista; korostaa, että Euroopan 
unionin olisi aktiivisesti lisättävä 
läsnäoloaan ja näkyvyyttään 
maailmanlaajuisesti kumppanimaissa 
merkittävänä investoijana ja kehitysavun 
antajana;

Or. en

Tarkistus 394
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja 
vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa uutta, entistä 
yhtenäisempää, vakuuttavampaa, 
realistisempaa ja tehokkaampaa 
lähestymistapaa, jossa sen olisi 
ennakoivasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta; kehottaa asettamaan Kiinaa 
koskeva EU:n politiikan perustaksi 
seuraavat periaatteet: yhteistyön 
tekeminen silloin, kun se on mahdollista; 
kilpailun harjoittaminen tarvittaessa; 
vastakkain asettuminen tarvittaessa;

Or. en

Tarkistus 395
Raffaele Fitto
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta; pitää 
erityisen tärkeänä sitä, että EU toimii 
merkittävässä osassa kansainvälisellä 
näyttämöllä Hongkongin itsenäisyyden 
varmistamisessa;

Or. it

Tarkistus 396
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta; kehottaa 
tässä yhteydessä määrittelemään 
uudelleen EU:n ja Kiinan tasavallan 
(Taiwan) väliset poliittiset ja kaupalliset 
suhteet ja parantamaan niitä;

Or. en

Tarkistus 397
Traian Băsescu
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen mukaan luettuna;

Or. ro

Tarkistus 398
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta; katsoo, että 
tämä olisi toteutettava keskittyen vahvasti 
ja erityisesti ihmisoikeuksiin, 
uskonnollisiin ja vakaumuksellisiin 
oikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 399
Tonino Picula, Juozas Olekas

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta, ja jatkettava 
samalla yhteistyötä monenvälisissä 
puitteissa aina, kun se on mahdollista;

Or. en

Tarkistus 400
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja 
vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa yhtenäistä, realistista ja 
tehokasta lähestymistapaa Kiinaan, jonka 
olisi asetettava keskiöön EU:n arvot ja 
edut sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen ja jonka olisi samalla 
ennakoivasti ja vakuuttavasti pyrittävä 
entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin;

Or. en

Tarkistus 401
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Samira Rafaela, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
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noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

noudattaa yhdessä Yhdysvaltojen ja 
muiden samanmielisten kumppaneiden 
kanssa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja vakuuttavasti 
pyrittävä entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

Or. en

Tarkistus 402
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa Kiinaa koskevaa yhtenäistä, 
realistista ja tehokasta lähestymistapaa, 
jossa sen olisi ennakoivasti ja 
vakuuttavasti pyrittävä entistä 
tasapainoisempiin ja vastavuoroisempiin 
taloussuhteisiin arvojensa ja etujensa 
pohjalta;

20. korostaa, että EU:n on tärkeää 
noudattaa nykyistä vakuuttavampaa 
Kiinaa koskevaa yhtenäistä, realistista ja 
tehokasta lähestymistapaa, jossa sen olisi 
ennakoivasti ja vakuuttavasti pyrittävä 
entistä tasapainoisempiin ja 
vastavuoroisempiin taloussuhteisiin 
arvojensa ja etujensa pohjalta;

Or. en

Tarkistus 403
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pitää valitettavana Kiinan valheita 
covid-19-pandemian alkuperästä, 
monenvälisen järjestelmän manipulointia, 
Kiinan vahingollisen vaikutusvallan 
leviämistä disinformaation kautta, 
verkkohyökkäyksiä, korruptoituneita 
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investointihankkeita, kansainvälisten 
sopimusten polkemista Hongkongin niin 
kutsutun uuden turvallisuuslain 
käyttöönoton kautta, poliittisten vankien 
elinten poistoa, aivopesua, laajamittaisia 
vangitsemisia, orjuuttamista ja 
pakkoabortteja ja -sterilointeja uiguurien, 
tiibetiläisten ja muiden 
vähemmistöryhmien keskuudessa sekä 
muita halveksuttavia perusoikeuksiin 
liittyviä väärinkäytöksiä;

Or. en

Tarkistus 404
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. kehottaa jäsenvaltioita 
puuttumaan Kiinan vakaviin 
kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin, 
erityisesti sen Hongkongin autonomian 
ylläpitämistä koskevien velvoitteiden ja 
UNCLOSiin kohdistuneisiin 
rikkomuksiin; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan jatkuvasti Taiwanin 
demokratiaa Kiinan uhkia vastaan; 
kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
Taiwanin jäsenyyttä tarkkailijana 
WHO:ssa / Maailman terveysneuvostossa 
ja muissa kansainvälisissä 
organisaatioissa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita aktiivisesti vastustamaan 
Xinjangin uiguurien julmaa vainoa;

Or. en

Tarkistus 405
Hermann Tertsch
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Päätöslauselmaesitys
20 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 c. korostaa, että on tärkeää, että 
Euroopan unioni omaksuu yhtenäisen ja 
tehokkaan lähestymistavan Kiinaan 
ulkoisen ja riippumattoman tutkimuksen 
tekemiseksi koronaviruksen alkuperästä 
Wuhanissa, ja katsoo tämän olevan 
avainasemassa, jotta voidaan välttyä 
tulevilta maailmanlaajuisilta 
katastrofeilta, jotka vaikuttavat suoraan 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaan;

Or. es

Tarkistus 406
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
20 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 d. on erittäin huolissaan 
Hongkongin kehityksestä; korostaa, että 
Kiinan harjoittama Hongkongin 
autonomian jatkuva heikentäminen on 
vastoin Kiinan kahdenvälisten sopimusten 
ja kansainvälisen oikeuden mukaisia 
velvoitteita, ja kyseenalaistaa myös Kiinan 
aseman uskottavana kumppanina;

Or. en

Tarkistus 407
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
20 e kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 e. toteaa, että Euroopan parlamentti 
ottaa huomioon Manner-Kiinan ja 
Hongkongin ihmisoikeusloukkaukset, 
kun sitä pyydetään hyväksymään kattava 
sopimus investoinneista ja tulevista 
kauppasopimuksista Kiinan kanssa;

Or. en

Tarkistus 408
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Charlie 
Weimers

Päätöslauselmaesitys
20 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 f. tuomitsee jyrkästi käynnissä olevat 
ihmisoikeusloukkaukset kommunistisessa 
Kiinassa, erityisesti etnisiä ja 
uskonnollisia vähemmistöjä vastaan ja 
pääasiassa muslimiuiguureihin, 
kristittyihin ja tiibetiläisiin kohdistetut;

Or. en

Tarkistus 409
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
20 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 g. toistaa kehotuksensa siitä, että 
unionin on seisottava Hongkongin 
kansan rinnalla ja tuettava kaupungin 
itsemääräämisoikeutta, vapauksia ja 
oikeusvaltioperiaatetta; kannustaa 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
ulkoasiainneuvoston 28. heinäkuuta 2020 
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hyväksymän toimenpidepaketin sekä 
parlamentin yhteisen päätöslauselman 
15. kesäkuuta 2020;

Or. en

Tarkistus 410
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu 
myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen 
välinen strategia;

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen;

Or. en

Tarkistus 411
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu 

21. korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden 
on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota 
strategisiin alueisiin, jotka saavat yhä 
enemmän kansainvälistä huomiota, muun 
muassa arktiseen alueeseen sekä 
Tyynenmeren ja Oseanian alueeseen, jolla 
Kiina harjoittaa laajentumispolitiikkaa;
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myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen 
välinen strategia;

Or. en

Tarkistus 412
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu 
myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen välinen 
strategia;

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Intian ja 
Tyynenmeren alueeseen, jolla Kiina 
harjoittaa laajentumispolitiikkaa, johon 
EU:n on vastattava johdonmukaisesti; 
varoittaa Kiinan pyrkimyksistä lisätä 
valtaansa alueella, mistä on seurannut 
rajariitoja monien naapureiden kanssa; 
katsoo, että osana tätä uutta 
johdonmukaista Kiinan strategiaa, jossa 
EU ja jäsenvaltiot tarvittaessa vastustavat 
sen toimia, EU:n olisi pyrittävä 
tiiviimpään yhteistyöhön alueen maiden 
ja muiden demokratioiden kanssa, minkä 
osalta EU:n yhteyksiä koskeva strategia 
olisi pantava kaikilta osin täytäntöön; 
suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin 
kehittää EU:n periaatteisiin ja arvoihin 
keskittyvä EU:n sekä Intian ja 
Tyynenmeren alueen välinen strategia;

Or. en

Tarkistus 413
Hermann Tertsch
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu 
myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen välinen 
strategia;

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiinan 
kommunistinen järjestelmä harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa ja uhkaa liittää 
itseensä Taiwanin ja johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; pitää 
tarpeellisena varmistaa perusteellisemmat 
pyrkimykset kehittää EU:n 
perusperiaatteisiin ja -arvoihin keskittyvä 
EU:n sekä Intian ja Tyynenmeren alueen 
välinen strategia ja syventää EU:n suhteita 
sen liittolaisiin Australiassa ja Uudessa-
Seelannissa, mihin voi sisältyä Australian 
ja Naton yhteisiä sotilasharjoituksia 
Tyynen valtameren alueella;

Or. es

Tarkistus 414
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu 
myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen välinen 

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; korostaa 
lisäksi, että on tarpeen laajentaa 
yhteistyötä Intian ja Tyynenmeren 
tärkeiden samanmielisten kumppaneiden, 
kuten Japanin, Intian, Etelä-Korean ja 
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strategia; Australian, kanssa, ja tältä osin suhtautuu 
myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen välinen 
strategia;

Or. en

Tarkistus 415
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu 
myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen välinen 
strategia;

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti, vahvistettava 
suhteita ja pyrittävä tiivistämään 
yhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren 
alueen kumppanimaiden kanssa; 
suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin 
kehittää EU:n periaatteisiin ja arvoihin 
keskittyvä EU:n sekä Intian ja 
Tyynenmeren alueen välinen strategia;

Or. en

Tarkistus 416
Malik Azmani, Klemen Grošelj, Javier Nart, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Petras 
Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 

21. korostaa, että EU:n on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota strategisiin 
alueisiin, jotka saavat yhä enemmän 
kansainvälistä huomiota, muun muassa 
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arktiseen alueeseen sekä Tyynenmeren ja 
Oseanian alueeseen, jolla Kiina harjoittaa 
laajentumispolitiikkaa, johon EU:n on 
vastattava johdonmukaisesti; suhtautuu 
myönteisesti pyrkimyksiin kehittää EU:n 
periaatteisiin ja arvoihin keskittyvä EU:n 
sekä Intian ja Tyynenmeren alueen välinen 
strategia;

Afrikkaan, arktiseen alueeseen sekä 
Tyynenmeren ja Oseanian alueeseen, jolla 
Kiina harjoittaa laajentumispolitiikkaa, 
johon EU:n on vastattava 
johdonmukaisesti; suhtautuu myönteisesti 
pyrkimyksiin kehittää EU:n periaatteisiin 
ja arvoihin keskittyvä EU:n sekä Intian ja 
Tyynenmeren alueen välinen strategia;

Or. en

Tarkistus 417
Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Javier Nart, 
Malik Azmani

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. on huolissaan Hongkongin 
kansallisen turvallisuuslain määräämisen 
vaikutuksista Kiinan ja Taiwanin 
suhteeseen; katsoo, että Manner-Kiinan 
ja Taiwanin välisiä suhteita olisi 
kehitettävä rakentavasti ilman, että 
kumpikaan osapuoli horjuttaa aloitteita 
tai käyttää pakottamista ja että näitä 
suhteita ei saa muuttaa Taiwanin 
kansalaisten tahdon vastaisesti; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tarkastelemaan uudelleen 
sitoutumispolitiikkaansa Taiwanin kanssa 
ja tekemään yhteistyötä kansainvälisten 
samanmielisten kumppaneiden kanssa 
tukeakseen demokratiaa Taiwanissa, jotta 
siihen ei kohdistuisi ulkomaisia uhkia;

Or. en

Tarkistus 418
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nicolae Ştefănuță, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj
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Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. 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 
lähestymistapaa; pitää välttämättömänä, 
että EU:lla on arktinen strategia;

Or. en

Tarkistus 419
Michael Gahler, Fabio Massimo Castaldo, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. korostaa, että Intian valtameren ja 
Tyynenmeren alueen turvallisuuden, 
vakauden ja merenkulun vapauden 
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden etujen 
kannalta; panee erittäin huolestuneena 
merkille viimeaikaisten jännitteiden 
lisääntymisen Intian ja Kiinan rajalla 
sekä Etelä-Kiinan meren ja Taiwanin 
salmen välillä, mukaan lukien Kiinan 
Taiwaniin kohdistamat yhä 
provokatiivisemmat sotilaalliset toimet; 
kehottaa kaikkia asianosaisia 
ratkaisemaan erimielisyytensä rakentavan 
keskustelun kautta ja pidättäytymään 
yksipuolisista toimista vallitsevan 
tilanteen muuttamiseksi; on huolissaan 
Hongkongin kansallisen turvallisuuslain 
määräämisen vaikutuksista Kiinan ja 
Taiwanin suhteeseen; katsoo, että 
Manner-Kiinan ja Taiwanin välisiä 
suhteita olisi kehitettävä rakentavasti 
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ilman, että kumpikaan osapuoli horjuttaa 
aloitteita tai käyttää pakottamista ja että 
näitä suhteita ei saa muuttaa Taiwanin 
kansalaisten tahdon vastaisesti; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tarkastelemaan uudelleen 
sitoutumispolitiikkaansa Taiwanin kanssa 
ja tekemään yhteistyötä kansainvälisten 
samanmielisten kumppaneiden kanssa 
tukeakseen demokratiaa Taiwanissa, jotta 
siihen ei kohdistuisi ulkomaisia uhkia; 
kiittää Taiwania tehokkaista 
pyrkimyksistä hillitä koronaviruksen 
leviämistä ja sen solidaarisuutta EU:ta 
kohtaan, mistä on osoituksena yli 
seitsemän miljoonan kirurgisen maskin 
lahjoittaminen monille jäsenvaltioille 
pandemian aikana; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin 
toimiin, joilla tuetaan Taiwanin 
merkityksellistä ja käytännöllistä 
osallistumista WHO:n ja muiden 
kansainvälisten organisaatioiden 
kokouksiin, mekanismeihin ja toimiin 
sekä maailmanlaajuiseen tautien 
ehkäisyverkostoon;

Or. en

Tarkistus 420
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
21 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 d. korostaa, että on hyödynnettävä 
EU:n ja Intian välisiä suhteiden 
parantamiseen liittyvää potentiaalia 
ottaen huomioon alueen kehitys ja Intian 
tärkeä asema alueella ja 
maailmanlaajuisesti; 

Or. en
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Tarkistus 421
Michael Gahler, Miriam Lexmann, Andrey Kovatchev, Engin Eroglu, Urmas Paet, 
David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Bert-Jan Ruissen, 
Zdzisław Krasnodębski, Witold Jan Waszczykowski

Päätöslauselmaesitys
21 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 e. korostaa, että Intian valtameren ja 
Tyynenmeren alueen turvallisuuden, 
vakauden ja merenkulun vapauden 
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden etujen 
kannalta; panee erittäin huolestuneena 
merkille viimeaikaisten jännitteiden 
lisääntymisen Intian ja Kiinan rajalla 
sekä Etelä-Kiinan meren ja Taiwanin 
salmen välillä, mukaan lukien Kiinan 
Taiwaniin kohdistamat yhä 
provokatiivisemmat sotilaalliset toimet; 
kehottaa kaikkia asianosaisia 
ratkaisemaan erimielisyytensä rakentavan 
keskustelun kautta ja pidättäytymään 
yksipuolisista toimista vallitsevan 
tilanteen muuttamiseksi; on huolissaan 
Hongkongin kansallisen turvallisuuslain 
määräämisen vaikutuksista Kiinan ja 
Taiwanin välisiin suhteisiin; katsoo, että 
Manner-Kiinan ja Taiwanin välisiä 
suhteita olisi kehitettävä rakentavasti 
ilman, että kumpikaan osapuoli horjuttaa 
aloitteita tai käyttää pakottamista ja että 
näitä suhteita ei saa muuttaa Taiwanin 
kansalaisten tahdon vastaisesti; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tarkastelemaan uudelleen 
sitoutumispolitiikkaansa Taiwanin kanssa 
ja tekemään yhteistyötä kansainvälisten 
samanmielisten kumppaneiden kanssa 
tukeakseen demokratiaa Taiwanissa, jotta 
siihen ei kohdistuisi ulkomaisia uhkia; 
kiittää Taiwania tehokkaista 
pyrkimyksistä hillitä koronaviruksen 
leviämistä ja sen solidaarisuutta EU:ta 
kohtaan, mistä on osoituksena yli 



AM\1215888FI.docx 223/259 PE659.001v01-00

FI

seitsemän miljoonan kirurgisen maskin 
lahjoittaminen monille jäsenvaltioille 
pandemian aikana; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin 
toimiin, joilla tuetaan Taiwanin 
merkityksellistä ja käytännöllistä 
osallistumista WHO:n ja muiden 
kansainvälisten organisaatioiden 
kokouksiin, mekanismeihin ja toimiin 
sekä maailmanlaajuiseen tautien 
ehkäisyverkostoon;

Or. en

Tarkistus 422
Javier Nart, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
21 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 f. korostaa, että Intian valtameren ja 
Tyynenmeren alueen turvallisuuden, 
vakauden ja merenkulun vapauden 
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden etujen 
kannalta; on huolissaan Hongkongin 
kansallisen turvallisuuslain määräämisen 
vaikutuksista Kiinan ja Taiwanin 
suhteeseen; katsoo, että Manner-Kiinan 
ja Taiwanin välisiä suhteita olisi 
kehitettävä rakentavasti ilman, että 
kumpikaan osapuoli horjuttaa aloitteita 
tai käyttää pakottamista ja että näitä 
suhteita ei saa muuttaa Taiwanin 
kansalaisten tahdon vastaisesti; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa tukeakseen demokratiaa 
Taiwanissa; kiittää Taiwania tehokkaista 
ponnisteluista koronaviruksen leviämisen 
hillitsemiseksi ja kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin 
toimiin, joilla tuetaan Taiwanin 
merkityksellistä ja käytännöllistä 
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osallistumista WHO:n ja muiden 
kansainvälisten organisaatioiden 
kokouksiin, mekanismeihin ja toimiin 
sekä maailmanlaajuiseen tautien 
ehkäisyverkostoon;

Or. en

Tarkistus 423
Michael Gahler, Hermann Tertsch, Raphaël Glucksmann, Milan Zver, Charlie 
Weimers, Petras Auštrevičius, Anna Fotyga, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
21 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 g. korostaa, että Intian valtameren ja 
Tyynenmeren alueen turvallisuuden, 
vakauden ja merenkulun vapauden 
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden etujen 
kannalta; panee erittäin huolestuneena 
merkille viimeaikaisten jännitteiden 
lisääntymisen Intian ja Kiinan rajalla 
sekä Etelä-Kiinan meren ja Taiwanin 
salmen välillä, mukaan lukien Kiinan 
Taiwaniin kohdistamat yhä 
provokatiivisemmat sotilaalliset toimet; 
kehottaa kaikkia asianosaisia 
ratkaisemaan erimielisyytensä rakentavan 
keskustelun kautta ja pidättäytymään 
yksipuolisista toimista vallitsevan 
tilanteen muuttamiseksi; on huolissaan 
Hongkongin kansallisen turvallisuuslain 
määräämisen vaikutuksista Kiinan ja 
Taiwanin suhteeseen; katsoo, että 
Manner-Kiinan ja Taiwanin välisiä 
suhteita olisi kehitettävä rakentavasti 
ilman, että kumpikaan osapuoli horjuttaa 
aloitteita tai käyttää pakottamista ja että 
näitä suhteita ei saa muuttaa Taiwanin 
kansalaisten tahdon vastaisesti; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tarkastelemaan uudelleen 
sitoutumispolitiikkaansa Taiwanin kanssa 
ja tekemään yhteistyötä kansainvälisten 
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samanmielisten kumppaneiden kanssa 
tukeakseen demokratiaa Taiwanissa, jotta 
siihen ei kohdistuisi ulkomaisia uhkia; 
kiittää Taiwania tehokkaista 
pyrkimyksistä hillitä koronaviruksen 
leviämistä ja sen solidaarisuutta EU:ta 
kohtaan, mistä on osoituksena yli 
seitsemän miljoonan kirurgisen maskin 
lahjoittaminen monille jäsenvaltioille 
pandemian aikana; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin 
toimiin, joilla tuetaan Taiwanin 
merkityksellistä ja käytännöllistä 
osallistumista WHO:n ja muiden 
kansainvälisten organisaatioiden 
kokouksiin, mekanismeihin ja toimiin 
sekä maailmanlaajuiseen tautien 
ehkäisyverkostoon;

Or. en

Tarkistus 424
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista 
määrittelyä ja edistämistä sekä 
täysimittaisen puolustusunionin 
perustamista; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä tavoitetta hyväksyä 
strateginen kompassi vuonna 2022;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 425
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista 
määrittelyä ja edistämistä sekä 
täysimittaisen puolustusunionin 
perustamista; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä tavoitetta hyväksyä 
strateginen kompassi vuonna 2022;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 426
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista 
määrittelyä ja edistämistä sekä 
täysimittaisen puolustusunionin 
perustamista; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä tavoitetta hyväksyä 
strateginen kompassi vuonna 2022;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 427
Thierry Mariani

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista 
määrittelyä ja edistämistä sekä 
täysimittaisen puolustusunionin 
perustamista; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä tavoitetta hyväksyä 

22. korostaa, että vain 
yksimielisyysperiaatteeseen perustuva 
jäsenvaltioiden välinen yhteistyö voi ajan 
myötä osoittautua toteutuskelpoiseksi 
diplomatian, turvallisuuden ja 
puolustuksen alalla;
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strateginen kompassi vuonna 2022;

Or. fr

Tarkistus 428
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa tukea yhteisen 
puolustuspolitiikan edistämiselle 
yhteistyössä Naton kanssa;

Or. en

Tarkistus 429
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022; korostaa, että EU:lla on oltava 
puolustusteollisuus, joka käyttää 
veronmaksajien rahoja tehokkaasti ja 
vaikuttavasti, ja että EU:n on edistettävä 
yhtenäisempiä puolustusmateriaalien 
sisämarkkinoita sekä koordinoitua 
politiikkaa puolustusalan tutkimus- ja 
kehitystyön tukemiseksi suojelemalla aina 
alan työntekijöiden etuja, jotka voivat 
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kärsiä siirtymäkausina;

Or. es

Tarkistus 430
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista selkeiden 
strategisten tavoitteiden pohjalta ja 
asettaen tavoitteeksi ihmisten turvallisuus 
ja kestävä rauha; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä tavoitetta hyväksyä 
strateginen kompassi vuonna 2022; 
korostaa, että on tärkeää järjestää 
osallistavia sidosryhmäkuulemisia, joihin 
osallistuvat jäsenvaltiot, 
kansalaisyhteiskunta, kirkot ja 
uskonnolliset yhteisöt, tutkijat, yritykset ja 
muut sidosryhmät, jotta voidaan edistää 
yhteistä strategista kulttuuria 
turvallisuuden ja puolustuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 431
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
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hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022; korostaa, että on mentävä toimia 
koskevia julistuksia pidemmälle erityisesti 
tarjoamalla EU:lle aidosti Euroopan 
puolustusteollinen perusta Euroopan 
puolustusrahaston kautta tarvittavin 
varoin, ja toteuttamalla entistä 
nopeammin ja johdonmukaisemmin 
pysyvää jäsenneltyä yhteistyötä sekä 
saamalla aikaan EU:n strateginen 
riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 432
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022; tunnustaa, että YTPP:n operaatiot 
edistävät kansainvälistä rauhaa, 
turvallisuutta ja vakautta;

Or. fr

Tarkistus 433
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
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puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022; kiittää edistymisestä Euroopan 
rauhanrahaston perustamisessa;

Or. en

Tarkistus 434
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä pyrkien vahvistamaan 
YTPP:tä ja sen tavoitteita ja tehtäviä 
perustamissopimuksessa vahvistetulla 
tavalla sekä täysimittaisen 
turvallisuusunionin perustamista; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

Or. en

Tarkistus 435
Andreas Schieder

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä sellaisen täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista, jossa 
tunnustetaan puolueettomien maiden 
erityinen perustuslaillinen tilanne; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
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2022; hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

Or. en

Tarkistus 436
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa huoltaan yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaisesta 
määrittelystä ja edistämisestä ja varoittaa 
perustamasta täysimittaista 
puolustusunionia;

Or. en

Tarkistus 437
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa tukevansa yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
asteittaista määrittelyä ja edistämistä kohti 
täysimittaista puolustusunionia; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

Or. en

Tarkistus 438
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä täysimittaisen 
puolustusunionin perustamista; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tavoitetta 
hyväksyä strateginen kompassi vuonna 
2022;

22. korostaa tukevansa yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaista määrittelyä 
ja edistämistä sekä sen muotoilua tiiviissä 
yhteistyössä Naton kanssa; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä aloitetta EU:n 
strategisesta kompassista;

Or. en

Tarkistus 439
Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a korostaa tarvetta ottaa enemmän 
vastuuta Natossa edistämällä Euroopan 
puolustusliittoa Naton eurooppalaisena 
pilarina;

Or. en

Tarkistus 440
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. katsoo, että EU:n ulkopolitiikan 
ensisijaisten tehtävien on perustuttava 
rauhan ja vakauden sekä perus- ja 
ihmisoikeuksien säilymisen edistämiseen 
rauhanomaisella ja ei-militaristisella 
ulkopolitiikalla kansainvälisen oikeuden 
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mukaisesti ja syrjimättömällä tavalla; 
korostaa, että EU:lla voi olla ratkaiseva 
rooli, jolla se edistää köyhyyden 
poistamista, humanitaarista apua, 
kestävää taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä niin, että tuetaan tasapainoisia 
taloussuhteita, reilua kauppaa sekä 
resurssien ja vaurauden 
oikeudenmukaista jakautumista EU:n 
naapurustossa ja muualla maailmassa, 
korostaa, että EU:n on omaksuttava 
johtava rooli konfliktien diplomaattisessa 
ja rauhanomaisessa ratkaisemisessa, 
välitysaloitteet ja aseistariisuntaa, 
demobilisaatiota ja yhteiskuntaan 
sopeuttamista koskevat ohjelmat mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 441
Manu Pineda, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
22 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 c. korostaa, että sitoumukset ja 
julkilausumat, jotka koskevat Naiset, 
rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman 
edistämistä sekä naisten tasavertaista 
edustusta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, 
jäävät usein retoriselle tasolle sen sijaan, 
että pyrittäisiin ja varmistettaisiin 
todellinen täytäntöönpano, minkä 
johdosta toimintaohjelman tavoitteissa 
edistytään vain vähän 
maailmanlaajuisesti; muistuttaa, että 
naisten osallistuminen rauhan- ja 
turvallisuusprosesseihin voi olla 
merkittävässä asemassa 
rauhansopimusten onnistumisen ja 
kestävyyden sekä rauhan kestävyyden ja 
laadun määrittämisen kannalta; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita johtamaan 
Naiset, rauha ja turvallisuus -
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toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja 
toimimaan, jotta voitetaan:
– sovittelijoiden ja neuvottelijoiden 
jatkuva vastarinta naisten osallistamiseksi 
rauhanneuvotteluihin,
– konfliktien jälkeisten suunnittelijoiden 
vastarinta naisten tarpeiden 
analysoinnissa ja riittävien resurssien 
osoittamisessa naisten tarpeisiin 
vastaamiseksi,
– poliittisten puolueiden vastarinta 
naisehdokkaita kohtaan, – 
turvallisuuspalvelujen vastarinta naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi,
– oikeusvaltioperiaatteen toimijoiden 
vastustus soveltaa sovittua kansainvälistä 
oikeutta naisiin kohdistuvien rikosten 
tutkintaan ja syytteeseenpanoon;

Or. en

Tarkistus 442
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
22 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 d. korostaa naisten keskeistä panosta 
turvallisuuden ja puolustuksen alalla ja 
toteaa, että naiset on otettava mukaan 
päätöksenteko- ja neuvottelufoorumeilla;

Or. es

Tarkistus 443
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 e kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 e. palauttaa mieliin, että konfliktien 
ratkaiseminen onnistuu yhä paremmin, 
kun sukupuolten tasa-arvoa 
kunnioitetaan prosessin aikana, ja 
kehottaa lisäämään osallistumista 
erityisesti päätöksentekoprosesseihin ja 
naisten johtotehtäviä tällaisissa 
operaatioissa sekä sisällyttämään 
järjestelmällisemmin 
sukupuolinäkökulma YTPP-
operaatioihin, tekemään sukupuolten 
tasa-arvoa ja Naiset, rauha ja turvallisuus 
-toimintaohjelmaa koskevista 
koulutuksista pakollisia kaikille EU:n 
palveluksessa oleville sotilas- ja 
siviilihenkilöstölle, myös UUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja 
komentajilleen, sekä edistämään 
aktiivisesti YK:n turvallisuusneuvoston 
naisista, rauhasta ja turvallisuudesta 
antaman päätöslauselman 1325 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 444
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 f. kehottaa asettamaan erityisiä ja 
mitattavissa olevia tavoitteita, jotka 
koskevat moninaisuutta ja naisten osuutta 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
johtotehtävissä, muun muassa tavoite 
saavuttaa 50 prosentin naisten osuus 
johtotehtävissä, mukaan lukien 
edustustojen päälliköiden, EU:n 
erityisedustajien sekä YTPP-
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operaatioiden päälliköiden tehtävät;

Or. en

Tarkistus 445
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 g. kehottaa muuntamaan tulevan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
kolmannen EU:n toimintasuunnitelman 
ja Naiset, rauha ja turvallisuus -
toimintasuunnitelman kansallisiksi 
toimintasuunnitelmiksi, joihin sisältyy 
väliarviointi, ja liittämään Naiset, rauha 
ja turvallisuus -toimintasuunnitelman 
tulevaan sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaan kolmanteen EU:n 
toimintasuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 446
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on 
omaksuttava maailmanlaajuinen 
johtoasema pandemian seurauksiin 
puuttumisessa, mikä edellyttää riittäviä 
taloudellisia resursseja; korostaa, että 
ulkoisen toiminnan ja puolustuksen alalla 
tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 

Poistetaan.
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välineelle (NDICI), Euroopan 
puolustusrahastolle, sotilaalliselle 
liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava 
mielekkäällä tavalla uusien ulkoisten 
rahoitusvälineiden strategiseen 
ohjaukseen ja valvontaan;

Or. es

Tarkistus 447
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on 
omaksuttava maailmanlaajuinen 
johtoasema pandemian seurauksiin 
puuttumisessa, mikä edellyttää riittäviä 
taloudellisia resursseja; korostaa, että 
ulkoisen toiminnan ja puolustuksen alalla 
tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineelle (NDICI), Euroopan 
puolustusrahastolle, sotilaalliselle 
liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava 
mielekkäällä tavalla uusien ulkoisten 
rahoitusvälineiden strategiseen 
ohjaukseen ja valvontaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 448
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on 
omaksuttava maailmanlaajuinen 
johtoasema pandemian seurauksiin 
puuttumisessa, mikä edellyttää riittäviä 
taloudellisia resursseja; korostaa, että 
ulkoisen toiminnan ja puolustuksen alalla 
tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineelle (NDICI), Euroopan 
puolustusrahastolle, sotilaalliselle 
liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava 
mielekkäällä tavalla uusien ulkoisten 
rahoitusvälineiden strategiseen 
ohjaukseen ja valvontaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 449
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen 
alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineelle (NDICI), Euroopan 
puolustusrahastolle, sotilaalliselle 
liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 
tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden 

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että parlamentin on osallistuttava 
mielekkäällä tavalla uusien ulkoisten 
rahoitusvälineiden strategiseen ohjaukseen 
ja valvontaan;
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strategiseen ohjaukseen ja valvontaan;

Or. en

Tarkistus 450
Malik Azmani, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen 
alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineelle 
(NDICI), Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 
tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden 
strategiseen ohjaukseen ja valvontaan;

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen 
alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat Euroopan 
puolustusrahastolle, sotilaalliselle 
liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 
tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden 
strategiseen ohjaukseen ja valvontaan;

Or. en

Tarkistus 451
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen 
alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen 
alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
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lukien lisämäärärahat naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineelle 
(NDICI), Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 
tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden 
strategiseen ohjaukseen ja valvontaan;

lukien lisämäärärahat naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineelle 
(NDICI), liittymistä valmistelevalle 
tukivälineelle (IPA III), Euroopan 
puolustusrahastolle, sotilaalliselle 
liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; pitää valitettavana, että 
neuvoston ehdotti leikkauksia ulkoisiin 
rahoitusvälineisiin uudessa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 
Next Generation EU -elpymispaketin 
välityksellä myönnettävän rahoituksen 
puutetta; korostaa, että leikkaukset 
saattavat vaikuttaa haitallisesti EU:n 
rooliin maailmanlaajuisesti ja estää 
EU:ta vakauttamasta ja muuttamasta 
liittymisneuvotteluja käyviä valtioita; 
korostaa, että parlamentin on osallistuttava 
mielekkäällä tavalla ulkoisten 
rahoitusvälineiden strategiseen ohjaukseen 
ja valvontaan;

Or. en

Tarkistus 452
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema 
pandemian seurauksiin puuttumisessa, 
mikä edellyttää riittäviä taloudellisia 
resursseja; korostaa, että ulkoisen 
toiminnan ja puolustuksen alalla tarvitaan 
kunnianhimoisempi monivuotinen 
rahoituskehys, mukaan lukien 
lisämäärärahat naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineelle 
(NDICI), Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 

23. korostaa, että EU:n on toimittava 
tehokkaammin maailmanlaajuisesti 
rauhaan, vakauteen ja turvallisuuteen 
kohdistuvien uhkien ja haasteiden 
ratkaisemiseksi sekä pandemian 
turvallisuuteen liittyviin seurauksiin 
puuttumisessa, mikä edellyttää riittäviä 
taloudellisia resursseja YUTP:n toimia 
varten; korostaa, että ulkoisen toiminnan ja 
puolustuksen alalla tarvitaan 
kunnianhimoisempi monivuotinen 
rahoituskehys, mukaan lukien 
lisämäärärahat YUTP:n talousarviota, 
Euroopan puolustusrahastolle, liittymistä 
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tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden 
strategiseen ohjaukseen ja valvontaan;

valmistelevalle tukivälineelle (IPA III) ja 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 
tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden, 
myös Euroopan puolustusrahaston, 
strategiseen ohjaukseen, niitä koskeviin 
vuotuisiin ja monivuotisiin työohjelmiin ja 
valvontaan; muistuttaa tarpeesta lisätä 
merkittävästi EU:n talousarviovaroja 
siviilikriisinehkäisyä varten seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä varten ja 
ainakin kaksinkertaistaa 
rauhanrakentamisen, vuoropuhelun, 
sovittelun ja sovittelun rahoitus;

Or. en

Tarkistus 453
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen 
alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineelle 
(NDICI), Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 
tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden 
strategiseen ohjaukseen ja valvontaan;

23. korostaa, että EU:n on omaksuttava 
maailmanlaajuinen johtoasema pandemian 
seurauksiin puuttumisessa, mikä edellyttää 
riittäviä taloudellisia resursseja; korostaa, 
että ulkoisen toiminnan ja puolustuksen 
alalla tarvitaan kunnianhimoisempi 
monivuotinen rahoituskehys, mukaan 
lukien lisämäärärahat naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineelle 
(NDICI), Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
rauhanrahastolle; pyytää neuvostoa 
hyväksymään pian Euroopan 
rauhanrahaston; korostaa, että 
parlamentin on osallistuttava mielekkäällä 
tavalla uusien ulkoisten rahoitusvälineiden 
strategiseen ohjaukseen ja valvontaan;

Or. es
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Tarkistus 454
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta 
lisätä EU:n välineiden 
johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 455
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta 
lisätä EU:n välineiden 
johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 456
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta 
lisätä EU:n välineiden 
johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 457
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta 
lisätä EU:n välineiden 
johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 458
Peter van Dalen

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta 
lisätä EU:n välineiden 
johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 459
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin 
perusteellisilla yhteistyötoimilla, kuten 
yhdistämisellä ja jakamisella, 
merkityksellisillä hankkeilla pysyvän 
rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja 
Euroopan avaruusohjelman puitteissa; 
korostaa tarvetta lisätä EU:n välineiden 
johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle sillä 
edellytyksellä, että sen aiemmista ja 
nykyisistä toimista tehdään riippumaton 
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perusteellinen arviointi;

Or. en

Tarkistus 460
Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; pyytää siksi myös 
optimoimaan resurssit ja välttämään 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
(YUTP) menojen, osa-alueiden ja 
välineiden tarpeetonta päällekkäisyyttä; 
korostaa tarvetta lisätä EU:n välineiden 
johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Or. es

Tarkistus 461
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, 
Malik Azmani, Nicolae Ştefănuță, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
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sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle; 
kehottaa tarkistamaan Euroopan 
ulkosuhdehallinnon strategisen 
viestinnän ryhmän valtuuksia 
sisällyttämään niihin Kiinan kaltaisten 
kehittyvien ulkomaisten toimijoiden 
harjoittamaa ulkomaista sekaantumista 
koskeva kysymys;

Or. en

Tarkistus 462
Radosław Sikorski

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia ja asettamaan 
samalla etusijalle voimavarojen 
kehittämissuunnitelman ja puolustuksen 
koordinoidun vuosittaisen tarkastelun 
puitteissa havaitut voimavarojen puutteet 
etenkin myöntämällä riittävästi rahoitusta 
entistä kunnianhimoisemmalle pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä ja pysyviä 
talousarviovaroja EUH:n strategisen 
viestinnän osastolle;

Or. en
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Tarkistus 463
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; toteaa, että näiden 
toimien pitäisi olla hyödyllisiä myös 
Naton ja transatlanttisten suhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta lisätä EU:n 
välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Or. en

Tarkistus 464
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n puolustusyhteistyön mekanismien 
johdonmukaisuutta ja tiivistää yhteistyötä 
Naton kanssa, vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Or. en
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Tarkistus 465
Juozas Olekas, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin myöntämällä 
riittävästi rahoitusta pysyvälle 
rakenteelliselle yhteistyölle (PRY), 
Euroopan puolustusrahastolle, 
sotilaalliselle liikkuvuudelle ja Euroopan 
avaruusohjelmalle; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

24. kehottaa vahvistamaan 
puolustusvalmiuksia etenkin pysyvän 
rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja 
hankkeiden, Euroopan puolustusrahaston, 
sotilaallisen liikkuvuuden ja Euroopan 
avaruusohjelman riittävän rahoituksen 
avulla; korostaa tarvetta lisätä EU:n 
välineiden johdonmukaisuutta EU:n 
puolustusyhteistyössä; vaatii lisää tukea, 
henkilöstöä ja riittäviä talousarviovaroja 
EUH:n strategisen viestinnän osastolle;

Or. en

Tarkistus 466
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
tiedusteluyhteistyötä ja taata sen 
toteutuminen EU:ssa, koska terrorismi 
uhkaa eurooppalaisia ydinarvoja ja 
turvallisuuttamme ja edellyttää 
moniulotteista lähestymistapaa, johon 
osallistetaan kaikkien jäsenvaltioiden 
sekä myös kolmansien maiden 
rajaviranomaiset, poliisi, oikeuslaitos ja 
tiedusteluviranomaiset; kannattaa sitä, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
puitteissa perustetaan ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkamme tavoitteiden ja 
tarpeiden mukainen eurooppalainen 
tiedusteluyksikkö, joka olisi riippumaton 
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toimija, mutta jonka toimintaa 
koordinoitaisiin kuitenkin tiiviisti 
kansallisten yksiköiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 467
Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Klemen Grošelj, Javier Nart, Bernard Guetta, 
Malik Azmani

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kehottaa Euroopan maita 
investoimaan enemmän 
puolustusvoimavaroihinsa, 
tasapainottamaan vastuita Naton sisällä 
ja olemaan tasavertaisempi kumppani 
Yhdysvalloille;

Or. en

Tarkistus 468
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. korostaa yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioiden 
merkitystä; painottaa, että kolmansien 
maiden kanssa on tehty puitesopimuksia 
niiden osallistumisesta EU:n 
kriisinhallintaoperaatioihin; huomauttaa, 
että tällaiset sopimukset osoittavat, että 
rauhaan ja turvallisuuteen pyrkiminen on 
luonteeltaan kollektiivista;

Or. es
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Tarkistus 469
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
24 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 d. toistaa kehotuksensa tukea EU:n 
meriturvallisuusstrategiaa vahvemmin, 
sillä merenkulun vapauden säilyttäminen 
on kasvava haaste sekä 
maailmanlaajuisesti että naapuruston 
kannalta; korostaa, että merenkulun 
vapautta olisi aina kunnioitettava;

Or. en

Tarkistus 470
Bernard Guetta

Päätöslauselmaesitys
24 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 e. suosittelee, että 
maailmanlaajuisten merten tilannetta 
koskevien tietojen tehokas hallinta 
varmistetaan vahvistamalla ja tukemalla 
kansallisten toimielinten, 
organisaatioiden ja viranomaisten välistä 
rakenteellista koordinointia ja avaamalla 
etenkin sellaisia rakenteita, joilla sisäinen 
ja ulkoinen turvallisuus on perinteisesti 
erotettu toisistaan; suosittelee lisäksi 
luomaan yhteyden näiden kahden 
pääkomponentin välille, joihin merellinen 
tilannetietoisuus perustuu; toteaa, että 
nämä komponentit ovat komission 
alaisuuteen kuuluva siviilitoiminnan 
komponentti (EMSA, eurooppalainen 
raja- ja merivartiosto, Frontex ja EFCA) 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 
sekä yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) alaisuuteen 



AM\1215888FI.docx 251/259 PE659.001v01-00

FI

kuuluva sotilaallinen komponentti.

Or. fr

Tarkistus 471
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 472
Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Klemen Grošelj, Urmas Paet, 
Hilde Vautmans, Javier Nart, Samira Rafaela

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat; korostaa, että tällaisia uhkia 
voidaan torjua ainoastaan koordinoiduilla 
toimilla ja oikea-aikaisilla ja riittävillä 
investoinneilla eurooppalaiseen 
tutkimukseen ja innovointiin; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että Euroopan 
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parlamentti on perustanut tekoälyä 
digitaalisella aikakaudella käsittelevän 
erityisvaliokunnan foorumiksi, joka 
käsittelee tekoälyyn liittyviä strategisia 
kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 473
Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, kemialliset ja 
biologiset hyökkäykset sekä säteily- ja 
ydinhyökkäykset, hybridit uhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat; korostaa, että EU:n on 
edistyttävä hybridisten uhkien 
määrittelyssä ja tunnustamisessa; 
kehottaa EU:ta lisäämään tietoisuutta 
näistä uhista ja toteuttamaan yhteiset 
selviytymisvalmiudet;

Or. en

Tarkistus 474
Gheorghe-Vlad Nistor

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
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puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat jo vakiintuneiden 
geopoliittisten haasteiden ohella;

Or. en

Tarkistus 475
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, mukaan 
lukien tekoälyn laajempi käyttö, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

Or. en

Tarkistus 476
Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien autoritaaristen 
hallintojen, valtiosta riippumattomien 
toimijoiden, ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
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teknologiat; teknologiat;

Or. en

Tarkistus 477
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu, tekoälyn kehitys ja 
kehitteillä olevat teknologiat;

Or. ro

Tarkistus 478
Malik Azmani, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Javier Nart, Hilde Vautmans, Urmas 
Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
kybertoimintaympäristö, 
disinformaatiokampanjat, avaruuskilpailu 
ja kehitteillä olevat teknologiat;

Or. en
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Tarkistus 479
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien terrorismin, 
laittoman laajamittaisen maahanmuuton, 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

Or. en

Tarkistus 480
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin jäsenvaltioilla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien uusien ja 
olemassa olevien aseellisten konfliktien 
aiheuttamat turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

Or. en

Tarkistus 481
Juozas Olekas, Tonino Picula, Giuliano Pisapia

Päätöslauselmaesitys
25 kohta



PE659.001v01-00 256/259 AM\1215888FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, avaruuden 
militarisointi ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

Or. en

Tarkistus 482
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on tulevaisuudessa 
puututtava, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

25. kehottaa kiinnittämään huomiota 
keskipitkän ja pitkän aikavälin uhkiin, 
joihin YUTP:lla on puututtava, mukaan 
lukien ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
turvallisuusriskit, terrorismi, kyberuhat, 
avaruuskilpailu ja kehitteillä olevat 
teknologiat;

Or. es

Tarkistus 483
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. katsoo tärkeäksi varmistaa 
parempi yhteys EU:n politiikkojen 
sisäisten ja ulkoisten osa-alueiden välillä 
sen varmistamiseksi, että EU:n politiikat 
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toimivat yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan, mukaan lukien 
EU:n energiapolitiikan, tavoitteiden 
saavuttamiseksi; katsoo, että uudet 
energiahankkeet eivät saisi olla 
ristiriidassa YUTP:n periaatteiden 
kanssa, kuten Nord Stream 2:n 
tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 484
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. korostaa, että on tärkeää kehittää 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
johdonmukaista ilmastopolitiikkaan 
liittyvää ulottuvuutta, koska 
ilmastonmuutoksella on yhä enemmän 
taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen 
epävakautta aiheuttava ja riskejä 
moninkertaistava vaikutus;

Or. en

Tarkistus 485
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 c. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
noudattamaan Itävallan, Maltan ja 
Irlannin sekä 81 muun valtion esimerkkiä 
ja allekirjoittamaan ydinaseet kieltävän 
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TPNW-sopimuksen;

Or. en

Tarkistus 486
Manu Pineda, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Mick Wallace

Päätöslauselmaesitys
25 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 d. katsoo, että aseistariisuntaa on 
pikaisesti edistettävä sekä alueellisesti että 
maailmanlaajuisesti; on hyvin 
huolestunut vaarasta, että ydinasekilpailu 
aloitetaan uudelleen Euroopassa; torjuu 
jyrkästi kaikki suunnitelmat uusien 
ydinaseiden käyttöönotosta Euroopassa ja 
kehottaa vetämään Yhdysvaltojen 
ydinaseet välittömästi pois Saksasta, 
Italiasta, Belgiasta ja Alankomaista; 
kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita 
allekirjoittamaan 122 valtion YK:ssa 
7. heinäkuuta 2017 hyväksymän 
ydinaseiden kieltosopimuksen;

Or. en

Tarkistus 487
Hermann Tertsch

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. suhtautuu myönteisesti 
tiedusteluun perustuvaan uhka-analyysiin, 
jota varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
parhaillaan tekee tulevan strategisen 
kompassin lähtökohtana, ja kehottaa 
käymään parlamentissa keskustelua 
tämän analyysin tuloksista; pitää 
myönteisenä komission uutta 

26. pyytää, että parlamentti 
keskustelisi varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan parhaillaan tekemän 
tiedusteluun perustuvan uhka-analyysin 
tuloksista;
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lähestymistapaa strategisen ennakoinnin 
sisällyttämiseksi EU:n päätöksentekoon, 
myös ulko- ja turvallisuusasioissa;

Or. es

Tarkistus 488
Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Jérôme Rivière, Jaak Madison

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. suhtautuu myönteisesti tiedusteluun 
perustuvaan uhka-analyysiin, jota 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
parhaillaan tekee tulevan strategisen 
kompassin lähtökohtana, ja kehottaa 
käymään parlamentissa keskustelua tämän 
analyysin tuloksista; pitää myönteisenä 
komission uutta lähestymistapaa 
strategisen ennakoinnin sisällyttämiseksi 
EU:n päätöksentekoon, myös ulko- ja 
turvallisuusasioissa;

26. suhtautuu myönteisesti tiedusteluun 
perustuvaan uhka-analyysiin, jota 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
parhaillaan tekee tulevan strategisen 
kompassin lähtökohtana, ja kehottaa 
käymään parlamentissa keskustelua tämän 
analyysin tuloksista;

Or. en


