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Tarkistus 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
kehottaa EU:ta ja Natoa tehostamaan 
edelleen keskinäisesti vahvistavaa 
yhteistyötä ja syventämään strategista 
kumppanuuttaan;

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle 
kyberturvallisuuden ja puolustuksen 
alalla sekä hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
kehottaa EU:ta ja Natoa tehostamaan 
edelleen keskinäisesti vahvistavaa 
yhteistyötä ja syventämään strategista 
kumppanuuttaan;

Or. en

Tarkistus 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 

24. on tyytyväinen EU:n ja Naton 
yhteistyön edistymiseen Varsovassa 
vuonna 2016 annetun yhteisen 
julkilausuman jälkeen; antaa tunnustusta 
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joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
kehottaa EU:ta ja Natoa tehostamaan 
edelleen keskinäisesti vahvistavaa 
yhteistyötä ja syventämään strategista 
kumppanuuttaan;

joulukuussa 2017 annettujen yhteisten 
ehdotusten täytäntöönpanossa saavutetulle 
edistykselle, erityisesti EU:n ja Naton 
poliittisen vuoropuhelun tehostamiselle 
kaikilla tasoilla, sotilaallista liikkuvuutta 
koskevalle jäsennellylle vuoropuhelulle, 
pyrkimyksille varmistaa parempi 
johdonmukaisuus eri 
puolustussuunnitteluprosessien välillä sekä 
tiiviimmälle yhteistyölle hybridiuhkien ja 
disinformaatiokampanjoiden torjumiseksi; 
kehottaa EU:ta ja Natoa tehostamaan 
edelleen keskinäisesti vahvistavaa 
yhteistyötä, myös operaatioiden välillä, ja 
syventämään strategista kumppanuuttaan;

Or. en

Tarkistus 287
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
EU:n ja Naton kumppanuutta 
sotilaallisen liikkuvuuden alalla; kehottaa 
EU:ta ja Natoa tältä osin määrittämään ja 
korjaamaan niiden välisten suhteiden 
mahdolliset puutteet ja erot sotilaallisen 
liikkuvuuden alalla esimerkiksi 
infrastruktuurin, terminologian, 
oikeudellisten näkökohtien sekä 
sotilaallisen liikkuvuuden toteuttamista 
koskevien tavoitteiden osalta; korostaa 
erityisesti tarvetta yhdenmukaistaa ehtoja 
ja sääntöjä, joita sovelletaan Naton 
joukkojen kauttakulkuun jäsenvaltioiden 
läpi, sekä poistaa tulliesteitä ja 
sääntelymenettelyjä, jotka todennäköisesti 
viivästyttävät joukkoja 
rajatarkastuspisteissä, kun joukkojen 
väliintuloa tarvitaan jonkin EU:n 
jäsenvaltion alueella;
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Or. ro

Tarkistus 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. painottaa sotilaallisen 
liikkuvuuden merkitystä; korostaa, että 
sotilaallista liikkuvuutta koskevat 
hankkeet on tärkeitä, jotta seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
saadaan aikaan asianmukainen 
talousarvio; korostaa EU:n ja Naton 
välisen yhteistyön täydentävyyttä 
sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseksi 
koko Euroopan unionissa; pitää 
myönteisenä, että sotilaallista liikkuvuutta 
koskeva hanke on osa pysyvää 
rakenteellista yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
Atlantic Resolve -operaatiota ja Naton 
tehostettua läsnäoloa Euroopan 
mantereella ja tunnustaa Naton 
joukkojen merkityksen pyrittäessä 
estämään Venäjän uusia hyökkäyksiä ja 
antamaan ratkaisevaa tukea konfliktin 
sattuessa;
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Or. en

Tarkistus 290
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. toteaa, että olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä myös kolmansien maiden 
kanssa ja Naton johtamis- ja 
suunnittelurakenteiden kautta; tällainen 
yhteistyö tarjoaa elintärkeitä valmiuksia, 
kuten strategisen noston, jotka ovat 
välttämättömiä operaatioille Euroopan 
syrjäisillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 291
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
kehittäminen hyödyttää myös Natoa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda
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Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
kehittäminen hyödyttää myös Natoa;

25. korostaa, että Nato on vastuussa 
suuresta osasta Euroopan naapurimaiden 
epävakaudesta, erityisesti Libyaa vastaan 
käydyn laittoman hyökkäyssodan 
seurauksista, joiden takia Libyan valtio 
on romahtanut, orjuus on palannut 
ensimmäistä kertaa sataan vuoteen ja 
aseistettujen sotilasjoukkojen määrä on 
kasvanut, ja monet näistä joukoista saivat 
Natolta aseistusta ja tukea pommituksen 
ja vallanvaihtosodan aikana, ovat 
siirtyneet moniin maihin Libyan rajalla ja 
syyllistyneet sotarikoksina pidettävään 
toimintaan esimerkiksi Sirten 
kaupungissa; toteaa, että Nato on 
toistuvasti rikkonut kansainvälistä 
oikeutta eikä tuo maailmaan rauhaa tai 
vakautta;

Or. en

Tarkistus 293
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
kehittäminen hyödyttää myös Natoa;

25. muistuttaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä kuten Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa on 
nimenomaisesti tunnustettu; katsoo, että 
EU:n ja Naton yhteistyön on oltava 
täydentävää ja siinä olisi otettava 
huomioon kummankin erityispiirteet ja 
tehtävät; panee huolestuneena merkille, 
että jotkin erot ovat selvästi heikentäneet 
Naton solidaarisuutta Turkin itäisellä 
Välimerellä toteuttamien toimien jälkeen; 



PE660.087v04-00 8/110 AM\1218440FI.docx

FI

muistuttaa, että ”yhden yhteisen 
joukkovalikoiman” periaatteen mukaisesti 
EU:n puolustusvoimavarojen kehittäminen 
hyödyttää myös Natoa;

Or. en

Tarkistus 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
kehittäminen hyödyttää myös Natoa;

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; toteaa, että YTPP-toiminta 
koostuu Euroopan reuna-alueilla 
tapahtuvista pienimuotoisista 
operaatioista, joiden henkilöstön määrä ja 
tavoitteet ovat rajallisia, ja toteaa siksi, 
että EU ei voi toisintaa tai korvata Naton 
komento- ja 
puolustussuunnittelurakenteita; 
muistuttaa, että ”yhden yhteisen 
joukkovalikoiman” periaatteen mukaisesti 
EU:n puolustusvoimavarojen kehittäminen 
hyödyttää myös Natoa;

Or. en

Tarkistus 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
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Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
kehittäminen hyödyttää myös Natoa;

Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
kehittäminen ei aiheuta kilpailu-uhkaa 
Natolle, vaan hyödyttää myös EU:n ja 
Naton voimavaroja yleisesti;

Or. en

Tarkistus 296
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
kehittäminen hyödyttää myös Natoa;

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti puolustusvoimavarojen 
kehittäminen sotilaallista YTTP:tä varten 
hyödyttää myös Natoa niiden maiden 
osalta, jotka ovat molempien järjestöjen 
jäseniä;

Or. en

Tarkistus 297
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. korostaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 

25. muistuttaa, että Nato on edelleen 
yhteisen puolustuksen kulmakivi niille 
unionin jäsenvaltioille, jotka ovat myös 
Naton jäseniä; muistuttaa, että ”yhden 
yhteisen joukkovalikoiman” periaatteen 
mukaisesti EU:n puolustusvoimavarojen 
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kehittäminen hyödyttää myös Natoa; kehittäminen hyödyttää myös Natoa;

Or. en

Tarkistus 298
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa tarvetta EU:n ja Naton 
yhteistyölle, jossa puututaan yhdessä 
tehokkaasti rajat ylittävän ja 
järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisiin 
meriturvallisuusuhkiin, mukaan lukien 
järjestäytyneet rikollisverkostot, jotka 
helpottavat laitonta maahanmuuttoa, ase- 
ja huumekauppaa, salakuljetusta ja 
merirosvoutta;

Or. ro

Tarkistus 299
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. toteaa, että tehokkaamman 
turvallisuus- ja puolustusyhteistyön avulla 
EU voisi ottaa suuremman roolin oman 
turvallisuutensa varmistamisessa ja 
vastata terrorismin torjunnan kaltaisiin 
haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau
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Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että on tärkeää järjestää 
ja toteuttaa Euroopan asevoimien välisiä 
yhteisiä koulutuksia ja harjoituksia sekä 
EU:n ja Naton välisiä 
rinnakkaisharjoituksia ja koordinoituja 
harjoituksia;

Or. en

Tarkistus 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. tukee voimakkaasti EU:n ja YK:n 
strategista kumppanuutta 
kriisinhallinnassa sekä siviili-, poliisi- ja 
sotilasalan rauhanturvaamisessa; panee 
tyytyväisenä merkille edistymisen, jota on 
saavutettu EU:n ja YK:n yhdessä 
määrittelemien ja sopimien vuosien 2019–
2021 rauhanoperaatioita ja 
kriisinhallintaa koskevien kahdeksan 
painopisteen täytäntöönpanossa; panee 
merkille, että operaatioiden välisen 
yhteistyön tehostamisessa kentällä, naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevassa 
toimintaohjelmassa, jonka pohjalta 
pannaan täytäntöön naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, sekä 
konfliktinestossa ja poliittisella ja 
strategisella tasolla on edistytty jonkin 
verran; kehottaa EU:ta ja YK:ta 
selvittämään edelleen mahdollisuuksia 
tiiviimpään yhteistyöhön, erityisesti 
yhteisillä operaatioalueilla, muun muassa 
operaatioiden siirtymäsuunnittelussa, 

26. panee merkille EU:n ja YK:n 
strategisen kumppanuuden 
kriisinhallinnassa sekä siviili-, poliisi- ja 
sotilasalan rauhanturvaamisessa; kehottaa 
EU:ta ja YK:ta selvittämään edelleen 
mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön, 
erityisesti kansainvälisen oikeuden ja 
YK:n peruskirjan noudattamisen 
varmistamisen osalta;
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tukijärjestelyissä kentällä, 
tiedonvaihdossa operaatioalueiden 
ulkopuolella ja valmiussuunnittelussa 
covid-19-kriisiä silmällä pitäen, sekä 
ilmasto- ja puolustusalalla;

Or. en

Tarkistus 302
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. tukee voimakkaasti EU:n ja YK:n 
strategista kumppanuutta 
kriisinhallinnassa sekä siviili-, poliisi- ja 
sotilasalan rauhanturvaamisessa; panee 
tyytyväisenä merkille edistymisen, jota on 
saavutettu EU:n ja YK:n yhdessä 
määrittelemien ja sopimien vuosien 2019–
2021 rauhanoperaatioita ja kriisinhallintaa 
koskevien kahdeksan painopisteen 
täytäntöönpanossa; panee merkille, että 
operaatioiden välisen yhteistyön 
tehostamisessa kentällä, naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevassa 
toimintaohjelmassa, jonka pohjalta 
pannaan täytäntöön naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, sekä 
konfliktinestossa ja poliittisella ja 
strategisella tasolla on edistytty jonkin 
verran; kehottaa EU:ta ja YK:ta 
selvittämään edelleen mahdollisuuksia 
tiiviimpään yhteistyöhön, erityisesti 
yhteisillä operaatioalueilla, muun muassa 
operaatioiden siirtymäsuunnittelussa, 
tukijärjestelyissä kentällä, 
tiedonvaihdossa operaatioalueiden 
ulkopuolella ja valmiussuunnittelussa 
covid-19-kriisiä silmällä pitäen, sekä 
ilmasto- ja puolustusalalla;

26. panee merkille EU:n ja YK:n 
strategisen kumppanuuden 
kriisinhallinnassa sekä siviili-, poliisi- ja 
sotilasalan rauhanturvaamisessa; panee 
merkille edistymisen, jota on saavutettu 
EU:n ja YK:n yhdessä määrittelemien ja 
sopimien vuosien 2019–2021 
rauhanoperaatioita ja kriisinhallintaa 
koskevien kahdeksan painopisteen 
täytäntöönpanossa; panee merkille, että 
operaatioiden välisen yhteistyön 
tehostamisessa kentällä, naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevassa 
toimintaohjelmassa, jonka pohjalta 
pannaan täytäntöön naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, sekä 
konfliktinestossa ja poliittisella ja 
strategisella tasolla on edistytty jonkin 
verran;

Or. en
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Tarkistus 303
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. tukee voimakkaasti EU:n ja YK:n 
strategista kumppanuutta kriisinhallinnassa 
sekä siviili-, poliisi- ja sotilasalan 
rauhanturvaamisessa; panee tyytyväisenä 
merkille edistymisen, jota on saavutettu 
EU:n ja YK:n yhdessä määrittelemien ja 
sopimien vuosien 2019–2021 
rauhanoperaatioita ja kriisinhallintaa 
koskevien kahdeksan painopisteen 
täytäntöönpanossa; panee merkille, että 
operaatioiden välisen yhteistyön 
tehostamisessa kentällä, naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevassa 
toimintaohjelmassa, jonka pohjalta 
pannaan täytäntöön naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, sekä 
konfliktinestossa ja poliittisella ja 
strategisella tasolla on edistytty jonkin 
verran; kehottaa EU:ta ja YK:ta 
selvittämään edelleen mahdollisuuksia 
tiiviimpään yhteistyöhön, erityisesti 
yhteisillä operaatioalueilla, muun muassa 
operaatioiden siirtymäsuunnittelussa, 
tukijärjestelyissä kentällä, tiedonvaihdossa 
operaatioalueiden ulkopuolella ja 
valmiussuunnittelussa covid-19-kriisiä 
silmällä pitäen, sekä ilmasto- ja 
puolustusalalla;

26. tukee voimakkaasti EU:n ja YK:n 
strategista kumppanuutta kriisinhallinnassa 
sekä siviili-, poliisi- ja sotilasalan 
rauhanturvaamisessa; panee tyytyväisenä 
merkille edistymisen, jota on saavutettu 
EU:n ja YK:n yhdessä määrittelemien ja 
sopimien vuosien 2019–2021 
rauhanoperaatioita ja kriisinhallintaa 
koskevien kahdeksan painopisteen 
täytäntöönpanossa; kehottaa jäsenvaltioita 
osallistumaan enemmän YK:n 
rauhanturvaamiseen ja kehottaa unionin 
toimielimiä avustamaan tässä asiassa; 
panee merkille, että operaatioiden välisen 
yhteistyön tehostamisessa kentällä, naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevassa 
toimintaohjelmassa, jonka pohjalta 
pannaan täytäntöön naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, sekä 
konfliktinestossa ja poliittisella ja 
strategisella tasolla on edistytty jonkin 
verran; kehottaa EU:ta ja YK:ta 
selvittämään edelleen mahdollisuuksia 
tiiviimpään yhteistyöhön, erityisesti 
yhteisillä operaatioalueilla, muun muassa 
operaatioiden siirtymäsuunnittelussa, 
tukijärjestelyissä kentällä, tiedonvaihdossa 
operaatioalueiden ulkopuolella ja 
valmiussuunnittelussa covid-19-kriisiä 
silmällä pitäen, sekä ilmasto- ja 
puolustusalalla;

Or. en
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Tarkistus 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. ottaa huomioon, että Yhdistynyt 
kuningaskunta vetäytyy EU:n YTPP-
operaatioista siirtymäkauden loppuun 31. 
joulukuuta 2020 mennessä; korostaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
mahdollinen osallistuminen YTPP-
operaatioihin edellyttäisi puitesopimusta 
EU:n ja sen välillä; kannustaa 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
osallistumaan EU:n 
kriisinhallintaoperaatioihin, 
puolustusvoimavarojen kehittämiseen, 
asiaankuuluviin unionin virastoihin sekä 
pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
hankkeisiin; korostaa yleisemmällä 
tasolla, että tämän osallistumisen olisi 
tapahduttava tiukoin ehdoin 
allekirjoittamalla puitesopimus, joka 
kunnioittaa EU:n päätöksenteon 
riippumattomuutta ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta 
sekä todelliseen vastavuoroisuuteen 
perustuvien yhtäläisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien periaatetta; painottaa, 
että jos Yhdistynyt kuningaskunta 
osallistuu näihin kolmantena maana, sen 
olisi osallistuttava myös taloudellisesti 
kohtuullisella ja sopivalla summalla; 
muistuttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta 
on tehnyt itsenäisen päätöksen tulla 
kolmanneksi maaksi ja sillä on 
seurauksia tällaisen kumppanuuden 
luonteelle ja tiiviydelle;

Or. en
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Tarkistus 305

Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pitää olennaisen tärkeänä säilyttää 
vahva, tiivis ja erityinen puolustus- ja 
turvallisuusyhteistyö EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välillä, koska sekä 
EU:lla että Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on sama strateginen 
ympäristö ja samat uhat niiden rauhalle 
ja turvallisuudelle;

Or. en

Tarkistus 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa panemaan naisia, rauhaa 
ja turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 järjestelmällisemmin täytäntöön 
kaksikymmentä vuotta sen hyväksymisen 
jälkeen ja vahvistamaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n ohjelmaa; 
kehottaa valtavirtaistamaan 
sukupuolinäkökulman mielekkäällä 
tavalla EU:n YTPP:n muotoilussa, 
erityisesti tasapainottamalla 
sukupuolijakaumaa YTPP-operaatioiden 
henkilöstössä ja johdossa ja antamalla 
erityiskoulutusta lähetetylle henkilöstölle;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 307
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa panemaan naisia, rauhaa 
ja turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 järjestelmällisemmin täytäntöön 
kaksikymmentä vuotta sen hyväksymisen 
jälkeen ja vahvistamaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n ohjelmaa; 
kehottaa valtavirtaistamaan 
sukupuolinäkökulman mielekkäällä 
tavalla EU:n YTPP:n muotoilussa, 
erityisesti tasapainottamalla 
sukupuolijakaumaa YTPP-operaatioiden 
henkilöstössä ja johdossa ja antamalla 
erityiskoulutusta lähetetylle henkilöstölle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 308
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa panemaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 järjestelmällisemmin täytäntöön 
kaksikymmentä vuotta sen hyväksymisen 
jälkeen ja vahvistamaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n ohjelmaa; 
kehottaa valtavirtaistamaan 
sukupuolinäkökulman mielekkäällä 
tavalla EU:n YTPP:n muotoilussa, 
erityisesti tasapainottamalla 
sukupuolijakaumaa YTPP-operaatioiden 
henkilöstössä ja johdossa ja antamalla 

27. kehottaa panemaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 järjestelmällisemmin täytäntöön 
kaksikymmentä vuotta sen hyväksymisen 
jälkeen ja vahvistamaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n ohjelmaa;
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erityiskoulutusta lähetetylle henkilöstölle;

Or. en

Tarkistus 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa panemaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 järjestelmällisemmin täytäntöön 
kaksikymmentä vuotta sen hyväksymisen 
jälkeen ja vahvistamaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n ohjelmaa; 
kehottaa valtavirtaistamaan 
sukupuolinäkökulman mielekkäällä tavalla 
EU:n YTPP:n muotoilussa, erityisesti 
tasapainottamalla sukupuolijakaumaa 
YTPP-operaatioiden henkilöstössä ja 
johdossa ja antamalla erityiskoulutusta 
lähetetylle henkilöstölle;

27. kehottaa panemaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 järjestelmällisemmin täytäntöön 
kaksikymmentä vuotta sen hyväksymisen 
jälkeen ja vahvistamaan naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n ohjelmaa; 
kehottaa valtavirtaistamaan 
sukupuolinäkökulman mielekkäällä tavalla 
siten, että varmistetaan osaamisen ja 
pätevyyden ensisijaisuus EU:n YTPP:n 
muotoilussa, erityisesti tasapainottamalla 
sukupuolijakaumaa YTPP-operaatioiden 
henkilöstössä ja johdossa ja antamalla 
erityiskoulutusta lähetetylle henkilöstölle;

Or. en

Tarkistus 310
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. suosittaa jatkamaan jatkuvia 
suhteita Afrikan unioniin kaikilla 
viidennessä AU:n ja EU:n välisessä 
huippukokouksessa marraskuussa 2017 
esitetyllä neljällä alueella, mukaan lukien 
selviytymiskyvyn, rauhan, turvallisuuden 
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ja hallinnon vahvistaminen; ehdottaa, että 
Afrikan unionin pyrkimyksille Afrikan 
rauhan ja turvallisuuden rakenteiden 
käyttöönottamiseksi annetaan edelleen 
riittävä tuki noudattaen täysimääräisesti 
Afrikan unionin tahtoa tarjota 
afrikkalaisia ratkaisuja Afrikan 
ongelmiin; pitää myönteisinä AU:n 
johtamista rauhantukioperaatioista ja 
mantereella toteutetuista YTPP-
operaatioista tähän mennessä saatuja 
myönteisiä tuloksia; kehottaa 
jäsenvaltioita koordinoimaan unionin 
tasolla kansallisia toimiaan alueilla, joilla 
YTPP-operaatioita toteutetaan, jota 
varmistetaan toiminnan 
johdonmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 311
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa lisäksi EU:ta 
säilyttämään neljännessä EU:n ja Afrikan 
välisessä huippukokouksessa annetut 
sitoumuksensa taloudellisen ja poliittisen 
vakauden tukemiseksi ja tukemaan 
edelleen Afrikan valmiusjoukkojen 
voimavaroja; toteaa, että tiiviimpi 
yhteistyö nykyisten alueellisten joukkojen, 
kuten Afrikan unionin, G5-Sahelin 
joukkojen ja Länsi-Afrikan talousyhteisön 
(ECOWAS) sekä Yhdysvaltojen, kanssa 
on olennaisen tärkeää menestyksekkäälle 
toiminnalle Afrikassa;

Or. en
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Tarkistus 312
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa panemaan täytäntöön 
nuorisoa, rauhaa ja turvallisuutta 
koskevan YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 2250 ja ottamaan 
nuorison ja heidän näkökulmansa 
mielekkäästi mukaan YTPP-
operaatioiden tarjoaman tuen perustana 
oleviin konfliktianalyyseihin; kehottaa 
toteuttamaan EU:n toimenpiteitä, joilla 
parannetaan mahdollisuuksia nuorten 
merkitykselliseen osallistumiseen rauhan 
ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 313
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. muistuttaa, että puolustusyhteistyö 
on yksi transatlanttisen yhteistyön 
pilareista ja on edelleen ensisijaisen 
tärkeää EU:n ja Yhdysvaltojen sekä 
niiden liittolaisten ja kumppanimaiden 
keskinäisen turvallisuuden ja kaupan 
intressien kannalta, ja toistaa siksi, että 
on tarpeen vahvistaa suhteita;

Or. en
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Tarkistus 314
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. vahvistaa, että brexitistä 
huolimatta Yhdistynyt kuningaskunta on 
edelleen EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
läheinen strateginen kumppani, ja toistaa 
sen vuoksi kehotuksensa pyrkiä 
mahdollisimman tiiviiseen 
turvallisuuskumppanuuteen Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa;

Or. en

Tarkistus 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. korostaa, että unionin 
turvallisuusympäristö heikkenee 
jatkuvasti, kun useat uhat vaikuttavat tai 
voivat vaikuttaa Euroopan unionin, sen 
jäsenvaltioiden ja sen kansalaisten 
turvallisuuteen; panee merkille näiden 
uhkien erilaiset ilmenemismuodot, kuten 
aseelliset konfliktit ja haavoittuvassa 
asemassa olevat valtiot Euroopan 
mantereella sekä sen välittömässä ja 
laajennetussa naapurustossa, terrorismi, 
hybridiuhkat ja -sodankäynti 
(verkkohyökkäykset, CBRN-uhat, 
ulkomaiden EU:hun ja sen 
jäsenvaltioihin kohdistamat häiriöt ja 
disinformaatiot, jne.), 
aseistariisuntatoimien ja kansainvälisten 
asevalvontajärjestelmien heikentyminen, 
mutta myös kriittisiin luonnonvaroihin 
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kohdistuvat uhat, energiaköyhyys ja 
ilmastonmuutos;

Or. en

Tarkistus 316
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. panee merkille Intian ja Tyynen 
valtameren alueen QUAD-foorumin 
jäsenten lisääntyvän yhteistyön ja 
korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
on edelleen parannettava strategista 
kumppanuuttaan samanmielisten Naton 
ulkopuolisten kumppaneiden, kuten 
Australian, Intian ja Japanin, kanssa;

Or. en

Tarkistus 317
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. korostaa, että EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden on edelleen parannettava 
strategisia kumppanuuksiaan 
samanmielisten Naton ulkopuolisten 
maiden, kuten Australian, Bosnian ja 
Hertsegovinan, Israelin, Japanin, Korean, 
Kosovon ja Serbian, kanssa;

Or. en

Tarkistus 318
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Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. kannustaa jäsenvaltioita 
jatkamaan yhteistyötä ASEAN-maiden 
kanssa kaikilla jo sovituilla osa-alueilla ja 
korostaa edelleen tarvetta tehdä 
yhteistyötä taloudellisten tapojen ja 
terrorismin torjunnan osalta;

Or. en

Tarkistus 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
27 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 c. toteaa pohjoisen napapiirin 
kasvavan poliittisen, taloudellisen, 
ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvän 
sekä strategisen arvon; kehottaa 
jäsenvaltioita jatkamaan yhteistyötä 
Arktisen neuvoston kanssa kaikissa EU:n 
kannalta tärkeissä kysymyksissä ja 
laatimaan aluetta koskevan kattavan 
strategian;

Or. en

Tarkistus 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
27 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 d. kehottaa EU:ta puuttumaan 
kulttuuriperinnön suojeluun ja 
säilyttämiseen kohdistuviin jatkuviin ja 
kasvaviin uhkiin ja torjumaan 
kulttuuriesineiden salakuljetusta 
erityisesti konfliktialueilla; toteaa, että jos 
yhteiskunnilta viedään niiden 
kulttuuriperintö ja historialliset juuret, 
niistä tulee alttiimpia radikalisoitumiselle 
ja maailmanlaajuisille jihadistisille 
ideologioille; kehottaa EU:ta laatimaan 
kattavan strategian tällaisten uhkien 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia 
ja jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 
Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; 
suhtautuu myönteisesti neuvoston 
kesäkuussa 2020 antamiin päätelmiin, 
joissa ajetaan vahvaa Euroopan unionia, 
joka edistää rauhaa ja turvallisuutta ja 
suojelee kansalaisiaan;

28. on huolissaan siitä, että 
kansainväliseen oikeuteen sekä kestävän 
rauhan, vaurauden ja vapauden arvoihin, 
jotka ovat Euroopan unionin 
perusperiaatteita, kohdistuu haasteita, joita 
aiheuttavat monet Euroopan 
päätöksentekijät, jotka pyrkivät 
pakkomielteisesti militarisoimaan unionia 
ja lietsomaan vanhoja konflikteja EU:n 
sisäisen yhteenkuuluvuuden 
varmistamisen sijaan; panee 
huolestuneena merkille, että jotkin 
toimijat käyttävät covid-19-pandemiaa 
maailmanlaajuisten haavoittuvuuksien ja 
jännitteiden vahvistamiseen ja että jotkut 
ovat suhtautuneet liian aggressiivisesti 
itänaapureihimme, kuten Venäjään ja 
Kiinaan; kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä arvioidakseen uudelleen 
yhteisen ulkopolitiikkamme suuntaa, kun 
otetaan huomioon ne pakottavimmat 
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huolenaiheet, joita kohtaamme 
maailmanlaajuisella tasolla, erityisesti 
maailmanlaajuiset terveyskriisit, 
maailmanlaajuinen eriarvoisuus ja 
ilmastojärjestelmien hajoaminen; 
korostaa, että lajina kohtaamiemme 
haasteiden laajuus ja kirjo edellyttävät, 
että lisäämme huomattavasti 
kansainvälistä yhteistyötä, apua ja 
solidaarisuutta ja että resursseja 
suunnataan uudelleen niin, että niillä 
tuetaan ihmisiä eikä militarismia;

Or. en

Tarkistus 322
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 
Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan;

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 
Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan; 
korostaa, että yhtenäisempi ulkopolitiikka 
on EU:n kansainvälisen aseman 
vahvistamisen edellytys, ja kehottaa 
jäsenvaltioita siirtymään 
määräenemmistöpäätöksentekoon ainakin 
ihmisoikeuksia ja seuraamusten 
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täytäntöönpanoa koskevissa asioissa;

Or. en

Tarkistus 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen 
järjestykseen sekä kestävän rauhan, 
vaurauden ja vapauden arvoihin, jotka ovat 
Euroopan unionin perusperiaatteita, 
kohdistuu haasteita; panee merkille, että 
covid-19-pandemia on paljastanut ja 
voimistanut nykyisiä maailmanlaajuisia 
heikkouksia ja jännitteitä; korostaa, että 
pandemia on vahvistanut kansalaisten 
tukea Euroopan unionin aseman 
vahvistamiselle ja Euroopan 
yhtenäisyyden, solidaarisuuden ja 
selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan;

28. on huolissaan siitä, että jotkut 
maailmanlaajuiset toimijat ja yhä 
useammat alueelliset toimijat kiertävät 
tietoisesti tai yrittävät tuhota sääntöihin 
perustuvaa kansainvälistä järjestystä sekä 
kestävän rauhan, vaurauden ja vapauden 
arvoja, jotka ovat Euroopan unionin 
perusperiaatteita; panee merkille, että 
covid-19-pandemia on paljastanut ja 
voimistanut nykyisiä maailmanlaajuisia 
heikkouksia ja jännitteitä; korostaa, että 
pandemia on vahvistanut kansalaisten 
tukea muusta maailmasta 
riippumattomammalle, suojelevammalle 
ja itsenäisemmälle unionille, sekä 
Euroopan unionin aseman vahvistamiselle 
ja Euroopan yhtenäisyyden, 
solidaarisuuden ja selviytymiskyvyn 
lisäämiselle; suhtautuu myönteisesti 
neuvoston kesäkuussa 2020 antamiin 
päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa Euroopan 
unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan;

Or. en

Tarkistus 324
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 
Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan;

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen, 
monenvälisyyteen sekä kestävän rauhan, 
vaurauden ja vapauden arvoihin, jotka ovat 
Euroopan unionin perusperiaatteita, 
kohdistuu haasteita; panee merkille, että 
covid-19-pandemia on paljastanut ja 
voimistanut nykyisiä maailmanlaajuisia 
heikkouksia ja jännitteitä; korostaa, että 
pandemia on vahvistanut kansalaisten 
tukea Euroopan unionin aseman 
vahvistamiselle ja Euroopan 
yhtenäisyyden, solidaarisuuden ja 
selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee 
kansalaisiaan; korostaa Euroopan unionin 
sitoutumista tehokkaaseen 
monenvälisyyteen, jonka keskiössä ovat 
Yhdistyneet kansakunnat ja joka on EU:n 
ulkopolitiikan keskeinen osatekijä;

Or. en

Tarkistus 325
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; panee merkille neuvoston 
kesäkuussa 2020 antamat päätelmät, joissa 
ajetaan vahvaa Euroopan unionia, joka 
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Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; 
suhtautuu myönteisesti neuvoston 
kesäkuussa 2020 antamiin päätelmiin, 
joissa ajetaan vahvaa Euroopan unionia, 
joka edistää rauhaa ja turvallisuutta ja 
suojelee kansalaisiaan;

edistää rauhaa ja turvallisuutta ja suojelee 
kansalaisiaan;

Or. en

Tarkistus 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 
Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan;

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen, 
monenvälisyyteen sekä kestävän rauhan, 
vaurauden ja vapauden arvoihin, jotka ovat 
Euroopan unionin perusperiaatteita, 
kohdistuu haasteita; panee merkille, että 
covid-19-pandemia on paljastanut uusia 
maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä ja voimistanut nykyisiä; 
korostaa, että pandemia on vahvistanut 
kansalaisten tukea Euroopan unionin 
aseman vahvistamiselle ja Euroopan 
yhtenäisyyden, solidaarisuuden ja 
selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan;

Or. en

Tarkistus 327
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 
Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
Euroopan unionia, joka edistää rauhaa ja 
turvallisuutta ja suojelee kansalaisiaan;

28. on huolissaan siitä, että sääntöihin 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen 
sekä kestävän rauhan, vaurauden ja 
vapauden arvoihin, jotka ovat Euroopan 
unionin perusperiaatteita, kohdistuu 
haasteita; panee merkille, että covid-19-
pandemia on paljastanut ja voimistanut 
nykyisiä maailmanlaajuisia heikkouksia ja 
jännitteitä; korostaa, että pandemia on 
vahvistanut kansalaisten tukea Euroopan 
unionin aseman vahvistamiselle ja 
Euroopan yhtenäisyyden, solidaarisuuden 
ja selviytymiskyvyn lisäämiselle; suhtautuu 
myönteisesti neuvoston kesäkuussa 2020 
antamiin päätelmiin, joissa ajetaan vahvaa 
ja itsenäistä Euroopan unionia, joka 
edistää rauhaa ja turvallisuutta ja suojelee 
kansalaisiaan;

Or. fr

Tarkistus 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun 
siviilialan tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten 
voimavarojen ja suorituskykyjen 
merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 

29. korostaa julkisten palvelujen 
tärkeää roolia covid-19-pandemian aikana; 
korostaa, että lisäinvestoinnit 
siviililiikennejärjestelmiin ja 
kansanterveysjärjestelmiin ovat erittäin 
tärkeitä ja että niiden on oltava vastedes 
unionin ensisijainen painopiste EU:n 
terveyskriisivalmiuden varmistamiseksi 
tulevaisuudessa;
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7 kohdan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 
artiklan mukaisesti; kannustaa 
perustamaan eurooppalaisia 
mekanismeja, joiden tarkoituksena on 
helpottaa sotilaallisten logististen 
valmiuksien rajat ylittävää käyttöä 
tällaisissa hätätilanteissa koordinoinnin, 
synergian, solidaarisuuden ja tuen 
lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä EU:n 
valmiuksia kemiallisia, biologisia, säteily- 
ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en

Tarkistus 329
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 
7 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 
7 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
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EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan; 
korostaa tarvetta kasvattaa EU:n 
puolustusvoimien kapasiteettia, jotta ne 
voivat toimittaa jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmille liikuteltavia 
kenttäsairaaloita, jotka voidaan nopeasti 
siirtää ja pystyttää niille EU:n alueille, 
joilla niitä tarvitaan; katsoo myös, että 
tehokas puuttuminen terveyskriiseihin 
edellyttää, että jäsenvaltioiden 
puolustusvoimien lääkintäjoukot 
valmistellaan osallistumaan ja 
integroitumaan julkisiin 
terveydenhuoltojärjestelmiin;

Or. ro

Tarkistus 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
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logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; vaatii, että 
samanlaista apua ja solidaarisuutta 
pandemioiden ja vastaavien kriisien 
aikana olisi ulotettava koskemaan muun 
muassa kumppanimaita EU:n 
välittömässä läheisyydessä; korostaa 
tarvetta lisätä EU:n valmiuksia kemiallisia, 
biologisia, säteily- ja ydinaseita (CBRN) 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 331
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
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EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan; 
korostaa tarvetta tehostaa elintärkeiden ja 
kriittisten infrastruktuurien, erityisesti 
merenalaisisten valokuitukaapeleiden, 
seurantaa ja suojelua;

Or. en

Tarkistus 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; huomauttaa, että sotilaallisen 
liikkuvuuden kehittäminen hyödyttää 
siviilikriisinhallintaa; kannustaa 
perustamaan eurooppalaisia mekanismeja, 
joiden tarkoituksena on helpottaa 
sotilaallisten logististen valmiuksien rajat 
ylittävää käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en
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Tarkistus 333
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin, joka on 
edelleen ensisijainen väline, jota unionin 
olisi käytettävä hätätilanteissa, sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en

Tarkistus 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; pitää tarpeellisena edetä ja 
lisätä sotilaallista liikkuvuutta; kannustaa 
perustamaan eurooppalaisia mekanismeja, 
joiden tarkoituksena on helpottaa 
sotilaallisten logististen valmiuksien rajat 
ylittävää käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en

Tarkistus 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
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toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa, jotta 
helpotetaan sotilaallista liikkuvuutta 
kaikkialla Euroopassa koordinoinnin, 
synergian, solidaarisuuden ja tuen 
lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä EU:n 
valmiuksia kemiallisia, biologisia, säteily- 
ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en

Tarkistus 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa tarpeesta tarkastella saatuja 
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yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

kokemuksia keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun vahvistamiseksi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; korostaa tarvetta perustaa 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en

Tarkistus 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
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koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n tarvittavia valmiuksia kemiallisia, 
biologisia, säteily- ja ydinaseita (CBRN) 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 338
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en
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Tarkistus 339
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
joissakin jäsenvaltioissa covid-19-
pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun siviilialan 
tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en

Tarkistus 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun 
siviilialan tukioperaatioissa, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

29. korostaa asevoimien tärkeää roolia 
covid-19-pandemian aikana ja suhtautuu 
myönteisesti sotilaalliseen apuun 
siviiliviranomaisille, erityisesti 
kenttäsairaaloiden käyttöönotossa, 
potilaskuljetuksissa sekä laitteiden 
toimittamisessa ja jakelussa; katsoo, että 
tämä arvokas panos on osoittanut 
jäsenvaltioiden sotilaallisten voimavarojen 
ja suorituskykyjen merkityksen unionin 
pelastuspalvelumekanismin sekä 
humanitaarisen avun tukemisessa; 
muistuttaa keskinäisen avunannon ja 
yhteisvastuun merkityksestä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 
kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklan 
mukaisesti; kannustaa perustamaan 
eurooppalaisia mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa sotilaallisten 
logististen valmiuksien rajat ylittävää 
käyttöä tällaisissa hätätilanteissa 
koordinoinnin, synergian, solidaarisuuden 
ja tuen lisäämiseksi; korostaa tarvetta lisätä 
EU:n valmiuksia kemiallisia, biologisia, 
säteily- ja ydinaseita (CBRN) vastaan;

Or. en

Tarkistus 341
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa tarvetta tukea EU:n 
asemaa alueellisen meriturvallisuusalan 
toimijana ja vahvistaa EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden kykyä vastata kriiseihin 
niiden aluevesillä; uskoo, että on tarpeen 
yhdenmukaistaa väliintuloa ja varustusta 
koskevia sääntöjä ja lisätä jäsenvaltioiden 
henkilöstön koulutusta koordinoiduissa ja 
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yhteisissä toimissa 
Euroopan/kansainvälisellä tasolla 
suoritettavien operaatioiden puitteissa 
sekä merialueiden kriisien ja 
välikohtausten/selkkausten yhteydessä;

Or. ro

Tarkistus 342
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. katsoo, että covid-19-pandemia on 
osoittanut EU:n haavoittuvuuden 
kansanterveydellisten hätätilojen edessä 
ja sen riippuvuuden kolmansista maista, 
ja korostaa siksi tarvetta tehostaa EU:n 
toimia strategisen autonomian 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 343
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. katsoo tärkeäksi varmistaa 
parempi yhteys EU:n politiikkojen 
sisäisten ja ulkoisten osa-alueiden välillä 
sen varmistamiseksi, että EU:n politiikat 
toimivat yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan, mukaan lukien 
EU:n energiapolitiikan, tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 344
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
suojella kaikkia Euroopan unionin 
heikkoja kohtia, jotta voidaan varmistaa 
EU:n kansalaisten yhteinen tehokas 
suojelu; panee huolestuneena merkille 
Krimin niemimaan lisääntyvän 
militarisoinnin ja Venäjän federaation 
yritykset horjuttaa Mustanmeren alueen 
vakautta; toteaa tilanteen johtaneen 
Walesissa vuonna 2014 pidetyssä Naton 
huippukokouksessa tehtyyn toteamukseen 
Pohjois-Atlantin puolustusliiton itäosan 
haavoittuvuudesta; kehottaa EU:ta 
tunnustamaan Itä-Euroopassa sijaitsevien 
jäsenvaltioiden haavoittuvuuden, jotta 
Euroopan puolustusta voitaisiin 
vahvistaa, ja kehittämään yhdessä Naton 
kanssa kattavan strategian itäosan 
turvaamiseksi ja puolustamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 345
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kiittää Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja East StratCom 
-työryhmää niiden pyrkimyksistä 
disinformaatiokampanjoiden 
tunnistamiseksi ja tukahduttamiseksi ja 
pyytää lisää budjetti- ja poliittista tukea, 
jotta voidaan tehokkaasti torjua väärää 
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tietoa ja tiedottaa paremmin EU:n 
toimista ja politiikoista;

Or. en

Tarkistus 346
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. korostaa kiireellistä tarvetta 
vahvistaa YTPP-operaatioita sekä EU:n 
yleistä strategista suunnittelua ja 
viestintäpolitiikkaa EU:n toimien 
näkyvyyden lisäämiseksi; katsoo, että 
tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta 
voidaan hallita ja torjua kolmansia 
maiden sekaantumista, jolla on 
vastustavia ja vahingoittavia pitkän 
aikavälin intressejä alueita kohtaan;

Or. en

Tarkistus 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta 
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jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

toimimaan 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; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
kehittämään ja vahvistamaan tieto- ja 
viestintäjärjestelmiensä turvallisuutta, 
mukaan lukien turvalliset viestintäkanavat; 
korostaa, että EU:n on ehdottomasti 
lisättävä kiireellisesti strategisen 
viestintänsä ja StratCom-yksikkönsä 
rahoitusta ja puututtava lisääntyvään ja 
pahantahtoiseen ulkomaiseen 
sekaantumiseen ja 
disinformaatiokampanjoihin, jotka 
uhkaavat sen demokraattista järjestelmää; 
panee merkille, että lähes kaikki tutkijat 
työskentelevät uuden deepfake-
teknologian parissa ja vain kourallinen 
haitallisten disinformaatiokampanjoiden 
havaitsemiseksi, ja kehottaa EU:ta 
kääntämään tämän suuntauksen 
päinvastaiseksi;

Or. en

Tarkistus 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş 
Tudorache, Christophe Grudler

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
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sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää; korostaa, 
että on tärkeää tehdä yhteistyötä 
kumppanimaiden kanssa ja auttaa niitä, 
erityisesti EU:n välittömässä 
naapurustossa, niiden pyrkiessä 
puuttumaan ulkomaiseen 
sekaantumiseen, erityisesti 
disinformaatioon ja propagandaan, ja 
torjumaan sitä, koska monissa 
tapauksissa tällaisilla toimilla pyritään 
häiritsemään demokratiaa edistäviä 
uudistuksia näissä maissa ja 
hyökkäämään eurooppalaisia arvoja ja 
ihanteita vastaan;

Or. en

Tarkistus 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
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kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää; panemalla 
täytäntöön asiaankuuluvat voimassa 
olevat normit ja antamalla tarvittaessa 
asiaankuuluvat säännökset; korostaa 
tarvetta tarjota riittävästi henkilöstöä ja 
rahoitusta kaikille EU:n yksiköille, jotka 
käsittelevät ulkomaista sekaantumista ja 
disinformaatiota, jotta voidaan paremmin 
tunnistaa, tutkia ja torjua yrityksiä 
sekaantua EU:n demokraattisiin 
prosesseihin tai EU:n toimiin ulkomailla;

Or. en

Tarkistus 350
Nicolae Ştefănuță

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation ja sekä unionin sisällä 
että ulkopuolella esiintyvän propagandan 
torjunta mukaan luettuna, sekä nopean 
hälytysjärjestelmän perustamiseen 
kansainvälisten kumppaneiden, kuten G7-
maiden ja Naton, kanssa tehtävän 
yhteistyön helpottamiseksi; kehottaa EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita kehittämään ja 
vahvistamaan tieto- ja 
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viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

viestintäjärjestelmiensä turvallisuutta, 
mukaan lukien turvalliset viestintäkanavat; 
korostaa, että EU:n on ehdottomasti 
tehostettava kiireellisesti strategista 
viestintäänsä ja puututtava lisääntyvään ja 
pahantahtoiseen ulkomaiseen 
sekaantumiseen, jonka takana ovat 
lähinnä Venäjä ja Kiina ja joka uhkaa sen 
demokraattista järjestelmää; korostaa, että 
jäsenvaltioiden on laadittava vakaalla 
pohjalla olevia kansallisia 
toimintasuunnitelmia disinformaation ja 
propagandan torjumiseksi yhdessä 
faktantarkastajien, tutkijoiden, startup-
yritysten ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; kehottaa lisäämään 
rahoitusta East StratCom -työryhmälle; 
korostaa, että EU:n on ehdottomasti 
tehostettava kiireellisesti strategista 
viestintäänsä, paljastettava disinformaatio 
ja puututtava demokraattista 
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sen demokraattista järjestelmää; järjestelmäänsä uhkaavaan lisääntyvään 
pahantahtoiseen ulkomaiseen 
sekaantumiseen ja torjuttava sitä; korostaa 
ulkomaista sekaantumista kaikkiin 
Euroopan unionin demokraattisiin 
prosesseihin ja siihen sisältyvää 
disinformaatiota käsittelevän 
erityisvaliokunnan tärkeyttä;

Or. en

Tarkistus 352
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää; korostaa 
East StratCom -työryhmän tärkeää roolia 
ja kehottaa lisäämään budjetti- ja 
poliittista tukea, jotta parannetaan 
entisestään sen kykyä torjua 
disinformaatiota ja tiedottaa EU:n 
toimista ja politiikoista;

Or. en
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Tarkistus 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen, kuten Turkin harjoittamaan, 
sekaantumiseen, joka uhkaa 
itsemääräämisoikeuttamme, 
demokraattista järjestelmäämme ja 
kansalaisiamme;

Or. en

Tarkistus 354
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
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hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden, kanssa 
tehtävän yhteistyön helpottamiseksi; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
kehittämään ja vahvistamaan tieto- ja 
viestintäjärjestelmiensä turvallisuutta, 
mukaan lukien turvalliset viestintäkanavat; 
korostaa, että EU:n on ehdottomasti 
tehostettava kiireellisesti strategista 
viestintäänsä ja puututtava kaikenlaiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen;

Or. fr

Tarkistus 355
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti puututtava lisääntyvään ja 
pahantahtoiseen ulkomaiseen 
sekaantumiseen, joka uhkaa sen 
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sen demokraattista järjestelmää; demokraattista järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 356
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti tehostettava kiireellisesti 
strategista viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

30. suhtautuu myönteisesti EU:n 
yhteistyötä varten hyväksyttyihin 
painopisteisiin ja suuntaviivoihin 
hybridiuhkien torjumiseksi ja kestokyvyn 
parantamiseksi näitä uhkia vastaan, 
disinformaation torjunta mukaan luettuna, 
sekä nopean hälytysjärjestelmän 
perustamiseen kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten G7-maiden ja Naton, 
kanssa tehtävän yhteistyön 
helpottamiseksi; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäjärjestelmiensä 
turvallisuutta, mukaan lukien turvalliset 
viestintäkanavat; korostaa, että EU:n on 
ehdottomasti investoitava kiireellisesti 
strategiseen viestintäänsä ja puututtava 
lisääntyvään ja pahantahtoiseen 
ulkomaiseen sekaantumiseen, joka uhkaa 
sen demokraattista järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 357
David Lega

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. kehottaa tältä osin Euroopan 
ulkosuhdehallintoa (EUH) vahvistamaan 
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edelleen valmiuksiaan torjua 
disinformaatiota, hybridisodankäyntiä, 
propagandaa ja vakoilua, muun muassa 
perustamalla StratCom-erityistyöryhmiä, 
jotka keskittyvät a) Kiinasta ja b) Lähi-
idästä, erityisesti Iranista, peräisin 
olevaan disinformaatioon, ja 
määräämällä seuraamuksia maille ja 
valtioista riippumattomille toimijoille, 
jotka tarkoituksellisesti levittävät 
disinformaatiota hajauttaakseen ja 
vahingoittaakseen EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita samoin kuin ENP:n piiriin 
kuuluvia kumppaneita ja 
naapurivaltioita; huomauttaa, että 
Venäjän ja Kiinan lisäksi myös Iran 
toteuttaa laajamittaisia 
tiedusteluoperaatioita Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. katsoo, että EU:n on otettava 
käyttöön tehokkaampi strategia 
aggressiivisten disinformaatiota 
käyttävien sekaantumiskampanjoiden 
torjumiseksi ja määrättävä kustannuksia 
maille, jotka yrittävät aiheuttaa EU:n 
jakaantumista ja vahingoittaa sen etuja; 
korostaa tarvetta tarkistaa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon strategisen 
viestinnän ryhmän valtuudet puuttua 
Kiinan kaltaisten kehittyvien ulkomaisten 
toimijoiden harjoittamaan 
sekaantumiseen;

Or. en
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Tarkistus 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa tarvetta parantaa 
viisumirajoitusjärjestelmää osana EU:n 
seuraamusmekanismia hyödyntämällä 
biometrisiä viisumimenettelyjä, jotta 
voidaan rajoittaa hybridisodankäyntiin 
osallistuvien tahojen matkustamista 
EU:hun väärällä henkilöllisyydellä; 
korostaa, että kybernäkökohdat on 
sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä, ja kehottaa 
siksi kaikkia EU:n tiedusteluvirastoja 
lisäämään merkittävästi keskinäistä 
koordinointia ja yhteistyötä nykyisen 
terrorismin vastaisen yhteistyön tavoin ja 
siten, että se ulottuu koskemaan 
kyberaloja ja ulkomaisten vastapuolten 
teknistä kehitystä; vaatii tukea Euroopan 
unionin kyberturvallisuusvirastolta 
(ENISA) ja kehottaa koordinoimaan tätä 
tiiviisti Naton kyberpuolustuksen 
osaamiskeskuksen kanssa; kehottaa 
lisäämään EU:n koordinointia 
kollektiivisen yhteistoiminnan käyttöön 
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ottamiseksi vihamielisissä 
kyberhäiriötilanteissa;

Or. en

Tarkistus 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; pitää 
myönteisenä kyberalan nopean toiminnan 
ryhmiä koskevan pysyvän rakenteellisen 
yhteistyöhankkeen hyvää edistystä tältä 
osin; vaatii tukea Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 361
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa sekä 
tiivistämään yhteistyötä samanmielisten 
kansainvälisten järjestöjen ja maiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 362
Emmanuel Maurel
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Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti 
Naton kyberpuolustuksen 
osaamiskeskuksen kanssa; kehottaa 
lisäämään EU:n koordinointia 
kollektiivisen yhteistoiminnan käyttöön 
ottamiseksi vihamielisissä 
kyberhäiriötilanteissa;

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA); 
kehottaa lisäämään EU:n koordinointia 
kollektiivisen yhteistoiminnan käyttöön 
ottamiseksi vihamielisissä 
kyberhäiriötilanteissa;

Or. fr

Tarkistus 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on kiireellisesti sisällytettävä tiiviimmin 
EU:n kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, 
että tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii 
vahvempaa tukea Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolle (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

Or. en

Tarkistus 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 

31. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
hyväksymään päätökseen, jonka mukaan 
EU voi ensimmäistä kertaa määrätä 
kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 
sellaisten kyberhyökkäysten estämiseksi ja 
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niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii tukea 
Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat 
ulkoisen uhan EU:lle tai sen jäsenvaltioille, 
mukaan lukien kolmansiin valtioihin tai 
kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvat 
kyberhyökkäykset, ja määrätä 
seuraamuksia kyberhyökkäyksistä 
vastuussa oleville henkilöille tai 
yhteisöille; korostaa, että kybernäkökohdat 
on sisällytettävä tiiviimmin EU:n 
kriisinhallintajärjestelmiin; korostaa, että 
tiiviimpi yhteistyö kyberhyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi on 
olennaisen tärkeää näinä erityisen 
haavoittuvina aikoina, jotta voidaan edistää 
kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta 
kybertoimintaympäristössä; vaatii 
ratkaisevia parannuksia Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastoon (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti Naton 
kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen 
kanssa; kehottaa lisäämään EU:n 
koordinointia kollektiivisen 
yhteistoiminnan käyttöön ottamiseksi 
vihamielisissä kyberhäiriötilanteissa;

Or. en

Tarkistus 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. on erityisen huolestunut jatkuvasti 
havaituista pienimuotoisista 
verkkohyökkäyksistä tai tunkeutumisista 
elintärkeisiin infrastruktuurijärjestelmiin, 
jotka ovat edelleen lepääviä mutta joilla 
voi olla suuri vaikutus; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan toisteisuutta 
kriittisissä 
infrastruktuurijärjestelmissään, kuten 
sähköntuotannossa ja strategisessa 
viestinnässä, kaikilla tasoilla; vaatii 
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vahvempaa tukea Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastolta (ENISA) ja 
kehottaa koordinoimaan tätä tiiviisti 
Naton kyberpuolustuksen 
osaamiskeskuksen kanssa; kehottaa 
lisäämään EU:n koordinointia 
kollektiivisen yhteistoiminnan käyttöön 
ottamiseksi vihamielisissä 
kyberhäiriötilanteissa;

Or. en

Tarkistus 366
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. korostaa maailmanlaajuisten 
merivirtojen merkitystä ja toistaa, että on 
tarpeen kehittää johdonmukainen 
strategia, johon osallistuvat EU:n 
maailmanlaajuiset kumppanit, laittomien 
valtiosta riippumattomien merenkulun 
toimijoiden, kuten merirosvojen, ihmis- ja 
asekauppiaiden, terroristien ja 
rikollisjärjestöjen, torjumiseksi; on lisäksi 
huolissaan merirajoja koskevien riitojen 
lisääntymisestä ja talousvyöhykkeiden 
rajaamisesta, ja kehottaa kaikkia 
merenkulun konflikteihin osallistuneita 
osapuolia etsimään sovittelua YK:n kautta 
ja noudattamaan kaikkia sen päätöksiä;

Or. en

Tarkistus 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Kati Piri, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. korostaa, että EU:n on 
parannettava sietokykyään ulkomaista 
sekaantumista vastaan; panee merkille 
EUvsDisinfo -hankkeen yhteydessä 
tehdyn tärkeän työn; korostaa, että EU:n 
on kiireesti varustauduttava vankoilla 
keinoilla, joilla estetään ennakoivasti 
propagandaa, valeuutisia ja sen vastaisia 
disinformaatiokampanjoita, jotka ovat 
peräisin kolmansista valtioista ja valtiosta 
riippumattomista toimijoista;

Or. en

Tarkistus 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. toteaa kyber- ja automatisoitujen 
tiedusteluvalmiuksien kasvavan 
merkityksen, korostaa, että ne uhkaavat 
kaikkia jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä, kehottaa kaikkia EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita parantamaan 
jatkossakin kyberteknologioitaan ja 
automatisoituja teknologioitaan ja 
kannustaa edelleen tekemään yhteistyötä 
näiden teknisten edistysaskelten osalta;

Or. en

Tarkistus 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
31 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 b. korostaa, että on tärkeää saavuttaa 
kvanttilaskentavalmiudet, ja painottaa, 
että olisi tehostettava EU:n ja 
Yhdysvaltojen yhteistyötä tällä alalla sen 
varmistamiseksi, että kvanttilaskenta 
toteutuu ensimmäisenä sellaisten 
kumppaneiden välillä, joilla on lämpimät 
suhteet ja samat tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
31 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 c. panee merkille 
avaruusturvallisuuden ja satelliittien 
kasvavan merkityksen, korostaa 
Euroopan unionin satelliittikeskuksen 
merkitystä ja pyytää virastoa tekemään 
analyysin ja antamaan kertomuksen 
EU:n ja jäsenvaltioiden satelliittien 
turvallisuudesta ja/tai haavoittuvuuksista 
avaruusromulle, kyberhyökkäyksille ja 
suorille ohjushyökkäyksille;

Or. en

Tarkistus 371
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa, että riittävät taloudelliset Poistetaan.
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voimavarat, henkilöstö ja resurssit ovat 
olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, 
että unionilla on vahvuus ja kyky edistää 
rauhaa ja turvallisuutta rajojensa sisällä 
ja koko maailmassa;

Or. en

Tarkistus 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa, että riittävät taloudelliset 
voimavarat, henkilöstö ja resurssit ovat 
olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, 
että unionilla on vahvuus ja kyky edistää 
rauhaa ja turvallisuutta rajojensa sisällä ja 
koko maailmassa;

32. korostaa, että rauhaa edistetään 
parhaiten vuoropuhelun, yhteistyön, avun 
ja diplomatian avulla; korostaa, että EU:n 
kokemusten perusteella on selvää, että 
sotilaallinen väliintulo ei edistä rauhaa; 
korostaa, että EU:n on tärkeää tutkiskella 
itseään ja tunnustaa, että ajatus 
Euroopasta koko maailman poliisina 
heijastaa valkoisen ylivallan ideologiaa ja 
on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden 
ja puuttumattomuuden periaatteen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 373
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa, että riittävät taloudelliset 
voimavarat, henkilöstö ja resurssit ovat 
olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, 
että unionilla on vahvuus ja kyky edistää 
rauhaa ja turvallisuutta rajojensa sisällä ja 
koko maailmassa;

32. korostaa, että riittävät taloudelliset 
voimavarat, henkilöstö ja resurssit ovat 
olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, 
että unionilla on vahvuus ja kyky edistää 
rauhaa ja turvallisuutta rajojensa sisällä ja 
koko maailmassa; kehottaa jäsenvaltioita 
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osoittamaan poliittista tahtoa vastata 
EU:n puolustusalan tavoitteisiin ja täyttää 
sitoumuksensa;

Or. en

Tarkistus 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. korostaa, että riittävät taloudelliset 
voimavarat, henkilöstö ja resurssit ovat 
olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, 
että unionilla on vahvuus ja kyky edistää 
rauhaa ja turvallisuutta rajojensa sisällä ja 
koko maailmassa;

32. korostaa, että riittävät taloudelliset 
voimavarat, henkilöstö ja resurssit ovat 
olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, 
että unionilla on vahvuus ja kyky edistää 
rauhaa ja turvallisuutta rajojensa sisällä ja 
sen läheisillä ja laajemmilla 
naapurialueilla;

Or. en

Tarkistus 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä osoittamaa 
puolustusaloitteita koskevan 
kunnianhimon puutetta; kehottaa 
neuvostoa säilyttämään kunnianhimoisen 
talousarvion Euroopan 
puolustusrahastolle ja sotilaalliselle 
liikkuvuudelle komission alun perin 
ehdottamalla tasolla, jonka parlamentti 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä; 
muistuttaa, että unionin kansalaiset ovat 

Poistetaan.
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selkeästi ja johdonmukaisesti kehottaneet 
EU:ta vahvistamaan rooliaan kestävän 
vakauden ja turvallisuuden tuottamisessa 
ja että tämä voidaan saavuttaa vain 
riittävillä rahoitusvaroilla ja 
kunnianhimoisella monivuotisella 
rahoituskehyksellä ulkoisten toimien ja 
puolustuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 376
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä osoittamaa 
puolustusaloitteita koskevan 
kunnianhimon puutetta; kehottaa 
neuvostoa säilyttämään kunnianhimoisen 
talousarvion Euroopan 
puolustusrahastolle ja sotilaalliselle 
liikkuvuudelle komission alun perin 
ehdottamalla tasolla, jonka parlamentti 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä; 
muistuttaa, että unionin kansalaiset ovat 
selkeästi ja johdonmukaisesti kehottaneet 
EU:ta vahvistamaan rooliaan kestävän 
vakauden ja turvallisuuden tuottamisessa 
ja että tämä voidaan saavuttaa vain 
riittävillä rahoitusvaroilla ja 
kunnianhimoisella monivuotisella 
rahoituskehyksellä ulkoisten toimien ja 
puolustuksen alalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 377
Nicolae Ştefănuță
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Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta; kehottaa 
neuvostoa säilyttämään kunnianhimoisen 
talousarvion Euroopan puolustusrahastolle 
ja sotilaalliselle liikkuvuudelle komission 
alun perin ehdottamalla tasolla, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä; muistuttaa, että unionin 
kansalaiset ovat selkeästi ja 
johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta 
vahvistamaan rooliaan kestävän vakauden 
ja turvallisuuden tuottamisessa ja että tämä 
voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla;

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa turvallisuus- ja 
puolustusaloitteita koskevan kunnianhimon 
puutetta; kehottaa neuvostoa säilyttämään 
kunnianhimoisen talousarvion Euroopan 
puolustusrahastolle (sekä tutkimukselle 
että muulle), millä pyritään vahvistamaan 
yhteistyötoimia ja rajat ylittävää 
yhteistyötä koko unionissa, ja 
sotilaalliselle liikkuvuudelle, jotta 
autetaan jäsenvaltioita toimimaan 
nopeammin ja tehokkaammin 
mahdollisen tulevan konfliktin 
yhteydessä, myös rahoittamalla 
kaksikäyttöistä liikenneinfrastruktuuria ja 
yksinkertaistamalla diplomaattisia 
selvityksiä ja tullisääntöjä, komission alun 
perin ehdottamalla tasolla, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä; muistuttaa, että unionin 
kansalaiset ovat selkeästi ja 
johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta 
vahvistamaan rooliaan kestävän vakauden 
ja turvallisuuden tuottamisessa ja että tämä 
voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pitää valitettavana Eurooppa- 33. pitää valitettavana Eurooppa-
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neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta; kehottaa 
neuvostoa säilyttämään kunnianhimoisen 
talousarvion Euroopan puolustusrahastolle 
ja sotilaalliselle liikkuvuudelle komission 
alun perin ehdottamalla tasolla, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä; muistuttaa, että unionin 
kansalaiset ovat selkeästi ja 
johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta 
vahvistamaan rooliaan kestävän vakauden 
ja turvallisuuden tuottamisessa ja että tämä 
voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla;

neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta; kehottaa 
neuvostoa palauttamaan kunnianhimoisen 
talousarvion Euroopan puolustusrahastolle 
ja sotilaalliselle liikkuvuudelle komission 
alun perin ehdottamalla tasolla, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä; muistuttaa, että unionin 
kansalaiset ovat selkeästi ja 
johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta 
vahvistamaan rooliaan kestävän vakauden 
ja turvallisuuden tuottamisessa ja että tämä 
voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla; 
kehottaa neuvostoa hyväksymään 
parlamentin kannan Euroopan 
puolustusrahastoa koskevan tulevan 
asetuksen 5 artiklaan; korostaa, että 
Euroopan puolustusrahasto on saatava 
päätökseen viipymättä; korostaa, että on 
tärkeää säilyttää parlamentin kanta 
Euroopan puolustusrahaston 
määrärahaan;

Or. en

Tarkistus 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta; kehottaa 
neuvostoa säilyttämään kunnianhimoisen 
talousarvion Euroopan puolustusrahastolle 
ja sotilaalliselle liikkuvuudelle komission 
alun perin ehdottamalla tasolla, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä; muistuttaa, että unionin 

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta; kehottaa 
EU:ta rakentamaan oman ballististen 
ohjusten vastaisen 
puolustusjärjestelmänsä sekä yhdennetyn 
ja kerrostetun strategisen 
ilmapuolustusjärjestelmän, joka olisi 
suunniteltu torjumaan myös 
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kansalaiset ovat selkeästi ja 
johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta 
vahvistamaan rooliaan kestävän vakauden 
ja turvallisuuden tuottamisessa ja että tämä 
voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla;

hyperääniohjuksia; kehottaa neuvostoa 
säilyttämään kunnianhimoisen talousarvion 
Euroopan puolustusrahastolle ja 
sotilaalliselle liikkuvuudelle komission 
alun perin ehdottamalla tasolla, jonka 
parlamentti hyväksyi ensimmäisessä 
käsittelyssä; muistuttaa, että unionin 
kansalaiset ovat selkeästi ja 
johdonmukaisesti kehottaneet EU:ta 
vahvistamaan rooliaan kestävän vakauden 
ja turvallisuuden tuottamisessa ja että tämä 
voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 380
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa puolustusaloitteita 
koskevan kunnianhimon puutetta; kehottaa 
neuvostoa säilyttämään kunnianhimoisen 
talousarvion Euroopan 
puolustusrahastolle ja sotilaalliselle 
liikkuvuudelle komission alun perin 
ehdottamalla tasolla, jonka parlamentti 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä; 
muistuttaa, että unionin kansalaiset ovat 
selkeästi ja johdonmukaisesti kehottaneet 
EU:ta vahvistamaan rooliaan kestävän 
vakauden ja turvallisuuden tuottamisessa ja 
että tämä voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla;

33. pitää valitettavana Eurooppa-
neuvoston monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä osoittamaa ulkopolitiikka- ja 
turvallisuusaloitteita koskevan 
kunnianhimon puutetta; kehottaa neuvostoa 
säilyttämään kunnianhimoisen talousarvion 
yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle 
ja NDCI:lle komission alun perin 
ehdottamalla tasolla, jonka parlamentti 
hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä; 
muistuttaa, että unionin kansalaiset ovat 
selkeästi ja johdonmukaisesti vaatineet 
lisää turvallisuusyhteistyötä ja 
vahvistamaan sen roolia kestävän 
vakauden ja turvallisuuden tuottamisessa ja 
että tämä voidaan saavuttaa vain riittävillä 
rahoitusvaroilla ja kunnianhimoisella 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
ulkoisten toimien ja puolustuksen alalla;
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Or. en

Tarkistus 381
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. varoittaa, että vaarana on se, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
pyritä kunnianhimoisesti rahoittamaan 
Euroopan puolustusta ja että covid-19-
kriisin seurauksena kansallisiin 
puolustusbudjetteihin tehdään merkittäviä 
ja koordinoimattomia leikkauksia; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on 
osoitettava tarvittavat taloudelliset 
resurssit kansallisella tasolla, jotta 
unionille voidaan antaa kyky toimia 
maailmanlaajuisena rauhan edistäjänä; 
yhtyy Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon, 
jonka mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei 
tällä hetkellä ole läheskään niitä 
sotilaallisia voimavaroja, joita tarvittaisiin 
EU:n sotilaallisen tavoitetason 
saavuttamiseksi”;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. varoittaa, että vaarana on se, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
pyritä kunnianhimoisesti rahoittamaan 
Euroopan puolustusta ja että covid-19-
kriisin seurauksena kansallisiin 

34. suhtautuu myönteisesti kaikkiin 
covid-19-kriisin seurauksena tehtäviin 
kansallisten puolustusbudjettien 
leikkauksiin;
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puolustusbudjetteihin tehdään merkittäviä 
ja koordinoimattomia leikkauksia; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on 
osoitettava tarvittavat taloudelliset 
resurssit kansallisella tasolla, jotta 
unionille voidaan antaa kyky toimia 
maailmanlaajuisena rauhan edistäjänä; 
yhtyy Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon, 
jonka mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei 
tällä hetkellä ole läheskään niitä 
sotilaallisia voimavaroja, joita tarvittaisiin 
EU:n sotilaallisen tavoitetason 
saavuttamiseksi”;

Or. en

Tarkistus 383
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. varoittaa, että vaarana on se, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
pyritä kunnianhimoisesti rahoittamaan 
Euroopan puolustusta ja että covid-19-
kriisin seurauksena kansallisiin 
puolustusbudjetteihin tehdään merkittäviä 
ja koordinoimattomia leikkauksia; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on osoitettava 
tarvittavat taloudelliset resurssit 
kansallisella tasolla, jotta unionille voidaan 
antaa kyky toimia maailmanlaajuisena 
rauhan edistäjänä; yhtyy Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon, jonka 
mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei tällä 
hetkellä ole läheskään niitä sotilaallisia 
voimavaroja, joita tarvittaisiin EU:n 
sotilaallisen tavoitetason saavuttamiseksi”;

34. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
osoitettava tarvittavat taloudelliset resurssit 
kansallisella tasolla, jotta unionille voidaan 
antaa kyky toimia maailmanlaajuisena 
rauhan edistäjänä; yhtyy Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon, jonka 
mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei tällä 
hetkellä ole läheskään niitä sotilaallisia 
voimavaroja, joita tarvittaisiin EU:n 
sotilaallisen tavoitetason saavuttamiseksi”;

Or. en
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Tarkistus 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. varoittaa, että vaarana on se, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
pyritä kunnianhimoisesti rahoittamaan 
Euroopan puolustusta ja että covid-19-
kriisin seurauksena kansallisiin 
puolustusbudjetteihin tehdään merkittäviä 
ja koordinoimattomia leikkauksia; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on osoitettava 
tarvittavat taloudelliset resurssit 
kansallisella tasolla, jotta unionille voidaan 
antaa kyky toimia maailmanlaajuisena 
rauhan edistäjänä; yhtyy Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon, jonka 
mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei tällä 
hetkellä ole läheskään niitä sotilaallisia 
voimavaroja, joita tarvittaisiin EU:n 
sotilaallisen tavoitetason saavuttamiseksi”;

34. varoittaa, että vaarana on se, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei 
pyritä kunnianhimoisesti rahoittamaan 
Euroopan puolustusta koskevia aloitteita ja 
että covid-19-kriisin seurauksena 
kansallisiin puolustusbudjetteihin tehdään 
merkittäviä ja koordinoimattomia 
leikkauksia; korostaa, että jäsenvaltioiden 
on osoitettava tarvittavat taloudelliset 
resurssit kansallisella tasolla, jotta unionille 
voidaan antaa kyky toimia 
maailmanlaajuisena rauhan edistäjänä; 
yhtyy tältä osin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon, jonka 
mukaan ”EU:n jäsenvaltioilla ei tällä 
hetkellä ole läheskään niitä sotilaallisia 
voimavaroja, joita tarvittaisiin EU:n 
sotilaallisen tavoitetason saavuttamiseksi”;

Or. en

Tarkistus 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa, että vaikka Euroopan 
yhteiset puolustushankkeet ja -aloitteet 
ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä 
korjaamaan puutteita puolustukseen 
liittyvän t&k-toiminnan alalla, 
yhdistämään resursseja ja koordinoimaan 
työtä, jäsenvaltiot tuottavat edelleen 
suurimman osan YTPP-operaatioihin 
käytetyistä puolustusresursseista ja 
maksavat ne kansallisista 

Poistetaan.
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puolustusbudjeteista;

Or. en

Tarkistus 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa, että vaikka Euroopan 
yhteiset puolustushankkeet ja -aloitteet 
ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä 
korjaamaan puutteita puolustukseen 
liittyvän t&k-toiminnan alalla, 
yhdistämään resursseja ja koordinoimaan 
työtä, jäsenvaltiot tuottavat edelleen 
suurimman osan YTPP-operaatioihin 
käytetyistä puolustusresursseista ja 
maksavat ne kansallisista 
puolustusbudjeteista;

35. muistuttaa, että vaikka Euroopan 
puolustusaloitteet ja yhteishankkeet ovat 
ratkaisevassa asemassa pyrittäessä 
korjaamaan puutteita puolustukseen 
liittyvän t&k-toiminnan alalla, 
yhdistämään resursseja ja koordinoimaan 
työtä, jäsenvaltiot tuottavat edelleen 
suurimman osan YTPP-operaatioihin 
käytetyistä puolustusresursseista ja 
maksavat ne kansallisista 
puolustusbudjeteista;

Or. en

Tarkistus 387
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa, että vaikka Euroopan 
yhteiset puolustushankkeet ja -aloitteet 
ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä 
korjaamaan puutteita puolustukseen 
liittyvän t&k-toiminnan alalla, 
yhdistämään resursseja ja koordinoimaan 
työtä, jäsenvaltiot tuottavat edelleen 
suurimman osan YTPP-operaatioihin 
käytetyistä puolustusresursseista ja 
maksavat ne kansallisista 

35. muistuttaa, että vaikka Euroopan 
yhteiset puolustushankkeet ja -aloitteet 
ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä 
korjaamaan joitakin puutteita 
puolustukseen liittyvän t&k-toiminnan 
alalla, yhdistämään resursseja ja 
koordinoimaan työtä, jäsenvaltiot tuottavat 
edelleen YTPP-operaatioihin käytetyt 
puolustusresurssit ja maksavat ne 
kansallisista puolustusbudjeteista;
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puolustusbudjeteista;

Or. en

Tarkistus 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
vastuun päätöksistään, jotka koskevat 
siviili- ja sotilasoperaatioiden 
käynnistämistä, antamalla unionille 
tarvittavan henkilöstön ja voimavarat 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joista 
ne ovat yksimielisesti sopineet, ja siten 
toteuttamaan yhteiset pyrkimyksemme;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 389
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
vastuun päätöksistään, jotka koskevat 
siviili- ja sotilasoperaatioiden 
käynnistämistä, antamalla unionille 
tarvittavan henkilöstön ja voimavarat 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joista 
ne ovat yksimielisesti sopineet, ja siten 
toteuttamaan yhteiset pyrkimyksemme;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
vastuun päätöksistään, jotka koskevat 
siviili- ja sotilasoperaatioiden 
käynnistämistä, antamalla unionille 
tarvittavan henkilöstön ja voimavarat 
niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joista 
ne ovat yksimielisesti sopineet, ja siten 
toteuttamaan yhteiset pyrkimyksemme;

36. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan 
muodollista sitoutumistaan neuvoston 
tasolla ja ottamaan vastuun päätöksistään, 
jotka koskevat siviili- ja 
sotilasoperaatioiden käynnistämistä, 
antamalla unionille tarvittavan henkilöstön 
ja voimavarat niiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi, joista ne ovat 
yksimielisesti sopineet, ja siten 
toteuttamaan sitoumuksensa edistää 
Euroopan unionin turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. korostaa kansainvälisen YTPP-
operaatioihin osallistumisen merkitystä 
eurooppalaisten valmiuksien 
vahvistamisessa ja vaatii vahvempaa 
täytäntöönpanoa nykyisille 
puitesopimuksille, joilla edistetään 
rauhan- ja turvallisuustoimien 
kollektiivista luonnetta;

Or. en

Tarkistus 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 



AM\1218440FI.docx 73/110 PE660.087v04-00

FI

Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. panee merkille Euroopan unionin 
satelliittikeskuksen tekemän tärkeän työn 
ja korostaa, että unionilla on oltava 
riittävät resurssit avaruuskuvien ja 
tiedustelutietojen keräämisen alalla, ja 
korostaa, että EU:n satelliittikeskuksen 
olisi saatava rakenteellista unionin 
rahoitusta, jotta se voi edelleen osallistua 
unionin toimiin, erityisesti tarjotakseen 
korkean resoluution 
satelliittikuvantamisen YTPP-
operaatioiden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 393
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on huolissaan maailmanlaajuisten 
asesulku- ja aseriisuntatoimien 
mahdollisesta rapautumisesta; pelkää, että 
vetäytyminen tärkeimmistä 
asevalvontasopimuksista tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita; korostaa, että on palautettava 
kiireellisesti rajat ylittävä luottamus;

37. on huolissaan maailmanlaajuisten 
asesulku- ja aseriisuntatoimien 
mahdollisesta rapautumisesta; pelkää, että 
vetäytyminen tärkeimmistä 
asevalvontasopimuksista tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita ja uhkaisi suoraan Euroopan 
turvallisuutta erityisesti taktisten ja lyhyen 
ja keskimatkan ydinaseiden sääntelyä ja 
vähentämistä koskevien normien puutteen 
osalta; korostaa, että on palautettava 
kiireellisesti rajat ylittävä luottamus;
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Or. en

Tarkistus 394
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on huolissaan maailmanlaajuisten 
asesulku- ja aseriisuntatoimien 
mahdollisesta rapautumisesta; pelkää, että 
vetäytyminen tärkeimmistä 
asevalvontasopimuksista tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita; korostaa, että on palautettava 
kiireellisesti rajat ylittävä luottamus;

37. on huolissaan maailmanlaajuiseen 
asesulku- ja aseriisuntajärjestelmään 
kohdistuvista nykyisistä uhista sekä 
useiden maiden lisääntyvästä ydinkärkien 
rakentamisesta ja nykyaikaistamisesta ja 
järjestelmien käynnistämisestä; pelkää, 
että vetäytyminen tärkeimmistä 
asevalvontasopimuksista tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita; korostaa, että on palautettava 
kiireellisesti rajat ylittävä luottamus;

Or. en

Tarkistus 395
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on huolissaan maailmanlaajuisten 
asesulku- ja aseriisuntatoimien 
mahdollisesta rapautumisesta; pelkää, että 
vetäytyminen tärkeimmistä 
asevalvontasopimuksista tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 

37. on huolissaan maailmanlaajuisten 
asesulku- ja aseriisuntatoimien nykyisestä 
ja mahdollisesta rapautumisesta edelleen; 
pelkää, että vetäytyminen tärkeimmistä 
asevalvontasopimuksista tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
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heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita; korostaa, että on palautettava 
kiireellisesti rajat ylittävä luottamus;

heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita ja johtaisi uusiin alueellisiin ja 
maailmanlaajuisiin ydinaseiden 
kilpavarusteluihin; korostaa, että on 
palautettava kiireellisesti rajat ylittävä 
luottamus;

Or. en

Tarkistus 396
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. on huolissaan maailmanlaajuisten 
asesulku- ja aseriisuntatoimien 
mahdollisesta rapautumisesta; pelkää, että 
vetäytyminen tärkeimmistä 
asevalvontasopimuksista tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita; korostaa, että on palautettava 
kiireellisesti rajat ylittävä luottamus;

37. on huolissaan maailmanlaajuisten 
asesulku- ja aseriisunta-arkkitehtuurin 
mahdollisesta rapautumisesta; pelkää, että 
tärkeimpien asevalvontasopimuksien 
noudattamatta jättäminen tai niiden 
voimassaolon jatkamatta jättäminen 
vahingoittaisi vakavasti kansainvälisiä 
asevalvontajärjestelmiä, jotka ovat 
turvanneet vakauden vuosikymmeniksi, ja 
heikentäisi ydinasevaltioiden välisiä 
suhteita; korostaa, että on palautettava 
kiireellisesti rajat ylittävä luottamus;

Or. en

Tarkistus 397
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. panee huolestuneena merkille 
vaarallisen ydinaseiden käyttöä koskevan 
retoriikan normalisoinnin; toteaa jälleen, 
että kansainvälinen rauha ja turvallisuus 
ovat vahvempia maailmassa, jossa ei ole 
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ydinaseita, ja että aseistariisunta 
merkitsee aktiivisten ydinkärkien 
vähentämisen lisäksi tällaisten aseiden 
sotilaallisen ja poliittisen roolin 
vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 398
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. vahvistaa täyden tukensa EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sitoutumiselle 
ydinsulkusopimukseen ydinsulku- ja 
aseriisuntajärjestelmän kulmakivenä; 
toistaa kehotuksensa hyväksyä 
ydinsulkusopimuksen 10. 
tarkistuskonferenssissa konkreettisia ja 
tehokkaita toimenpiteitä, jotka olisivat 
keskeinen tekijä strategisen vakauden 
säilyttämisessä ja uuden kilpavarustelun 
pysäyttämisessä;

38. vahvistaa täyden tukensa EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sitoutumiselle 
ydinsulkusopimukseen ydinsulku- ja 
aseriisuntajärjestelmän kulmakivenä; 
toistaa kehotuksensa muodostaa ennen 
konferenssia vahva EU:n yhteinen kanta, 
jossa vaaditaan hyväksymään 
ydinsulkusopimuksen 10. 
tarkistuskonferenssissa konkreettisia ja 
tehokkaita toimenpiteitä, jotka olisivat 
keskeinen tekijä strategisen vakauden 
säilyttämisessä ja uuden kilpavarustelun 
pysäyttämisessä;

Or. en

Tarkistus 399
Dragoş Tudorache

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. vahvistaa täyden tukensa EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sitoutumiselle 
ydinsulkusopimukseen ydinsulku- ja 
aseriisuntajärjestelmän kulmakivenä; 

38. vahvistaa täyden tukensa EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden sitoutumiselle 
ydinsulkusopimukseen ydinsulku- ja 
aseriisuntajärjestelmän kulmakivenä; 
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toistaa kehotuksensa hyväksyä 
ydinsulkusopimuksen 10. 
tarkistuskonferenssissa konkreettisia ja 
tehokkaita toimenpiteitä, jotka olisivat 
keskeinen tekijä strategisen vakauden 
säilyttämisessä ja uuden kilpavarustelun 
pysäyttämisessä;

toistaa kehotuksensa hyväksyä 
ydinsulkusopimuksen 10. 
tarkistuskonferenssissa konkreettisia ja 
tehokkaita toimenpiteitä, jotka olisivat 
keskeinen tekijä strategisen vakauden 
säilyttämisessä ja uuden kilpavarustelun 
välttämisessä;

Or. en

Tarkistus 400
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa käynnistämään EU:n 
johtaman aloitteen INF-sopimuksen 
muuttamiseksi monenväliseksi 
sopimukseksi, johon kaikki ydinvaltiot 
osallistuvat;

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen;

Or. en

Tarkistus 401
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
39 kohta



PE660.087v04-00 78/110 AM\1218440FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 
aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa käynnistämään EU:n 
johtaman aloitteen INF-sopimuksen 
muuttamiseksi monenväliseksi 
sopimukseksi, johon kaikki ydinvaltiot 
osallistuvat;

Or. bg

Tarkistus 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen, mitä 
parlamentti pitää valitettavana; pelkää, 
että sopimuksen raukeaminen, josta 
Venäjä on ensisijaisesti vastuussa, voi 
johtaa jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- 
ja sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
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aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 
aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

Or. en

Tarkistus 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 
aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua Yhdysvaltojen ja Venäjän 
federaation välillä sekä sen mahdollisia 
vaikutuksia Eurooppaan; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 
aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

Or. en

Tarkistus 404
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
39 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 
aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 
aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

Or. fr

Tarkistus 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. toistaa syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat ja Venäjän federaatio 
vetäytyivät INF-sopimuksesta sen jälkeen, 
kun Venäjä oli jatkuvasti laiminlyönyt 
sopimuksen noudattamisen; pelkää, että 
sopimuksen raukeaminen voi johtaa 
jännitteiden kärjistymiseen ja ydin- ja 
sotilaallisten uhkien ja riskien 
lisääntymiseen ja vaarantaa samalla 
asevalvontajärjestelmien tulevaisuuden; 
korostaa vastustavansa painokkaasti uutta 
asevarustelua ja Euroopan maaperän 
militarisointia uudelleen; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa käynnistämään EU:n johtaman 
aloitteen INF-sopimuksen muuttamiseksi 

39. Toistan syvän pahoittelunsa siitä, 
että Yhdysvallat vetäytyi INF-sopimuksesta 
käyttäen Venäjän rikkomuksia tekosyynä 
sopimuksen purkamiselle sen sijaan, että 
se olisi käynyt vuoropuhelua rauhan 
puolesta; pelkää, että sopimuksen 
raukeaminen voi johtaa jännitteiden 
kärjistymiseen ja ydin- ja sotilaallisten 
uhkien ja riskien lisääntymiseen ja 
vaarantaa samalla asevalvontajärjestelmien 
tulevaisuuden; korostaa vastustavansa 
painokkaasti uutta asevarustelua ja 
Euroopan maaperän militarisointia 
uudelleen; kehottaa neuvostoa ja 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
käynnistämään EU:n johtaman aloitteen 
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monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

INF-sopimuksen muuttamiseksi 
monenväliseksi sopimukseksi, johon kaikki 
ydinvaltiot osallistuvat;

Or. en

Tarkistus 406
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. muistuttaa, että tehokkaat 
kansainväliset asevalvonta-, 
aseistariisunta- ja asesulkujärjestelmät 
ovat Euroopan ja koko maailman 
turvallisuuden ja vakauden kulmakivi; 
kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
noudattamaan Itävallan, Maltan ja 
Irlannin sekä 81 muun valtion esimerkkiä 
ja allekirjoittamaan ydinaseet kieltävän 
TPNW-sopimuksen;

Or. en

Tarkistus 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 
voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi; 

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 
voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi; 
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kehottaa ottamaan muut valtiot mukaan 
siihen;

kehottaa ottamaan välittömästi muut 
valtiot, erityisesti Kiinan, mukaan kaikkiin 
olemassa oleviin (kuten uusi START-
sopimus, INF ja Avoin taivas -sopimus) 
tai tuleviin ydinaseiden valvontavälineitä 
koskeviin neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 408
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 
voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi; 
kehottaa ottamaan muut valtiot mukaan 
siihen;

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 
voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi; 
suhtautuu myönteisesti muiden valtioiden 
osallistumiseen, jos ja kun niitä pyydetään 
tukemaan sopimuksen laajentamista;

Or. en

Tarkistus 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 



AM\1218440FI.docx 83/110 PE660.087v04-00

FI

voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi; 
kehottaa ottamaan muut valtiot mukaan 
siihen;

voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi;

Or. en

Tarkistus 410
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 
voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi; 
kehottaa ottamaan muut valtiot mukaan 
siihen;

40. kannustaa Yhdysvaltoja ja Venäjän 
federaatiota saavuttamaan lisää edistystä 
neuvotteluissa uuden START-sopimuksen, 
jonka on määrä päättyä helmikuussa 2021, 
voimassaolon jatkamiseksi; katsoo, että 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen 
antaisi kummallekin allekirjoittajavaltiolle 
lisäaikaa jatkaa neuvotteluja uudesta 
asevalvontavälineestä sopimiseksi;

Or. en

Tarkistus 411
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää erittäin valitettavana 
Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä Avoin 
taivas -sopimuksesta, joka on merkittävä 
asevalvontaväline, joka on edistänyt 
luottamuksen rakentamista ja tarjonnut 

Poistetaan.
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pienemmille valtioille arvokkaita 
valmiuksia valvoa ja todentaa 
naapureidensa sotilaallista toimintaa; 
kehottaa jäljellä olevia 
allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
varmistamaan samalla, että se säilyy 
toimivana ja hyödyllisenä;

Or. en

Tarkistus 412
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää erittäin valitettavana 
Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä Avoin 
taivas -sopimuksesta, joka on merkittävä 
asevalvontaväline, joka on edistänyt 
luottamuksen rakentamista ja tarjonnut 
pienemmille valtioille arvokkaita 
valmiuksia valvoa ja todentaa 
naapureidensa sotilaallista toimintaa; 
kehottaa jäljellä olevia 
allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
varmistamaan samalla, että se säilyy 
toimivana ja hyödyllisenä;

41. pitää valitettavana, että Venäjä on 
pannut Avoin taivas -sopimuksen 
mukaiset velvoitteensa täytäntöön 
valikoivasti; pitää erittäin valitettavana 
Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä 
sopimuksesta, joka on merkittävä 
asevalvontaväline, joka on edistänyt 
luottamuksen rakentamista ja tarjonnut 
pienemmille valtioille arvokkaita 
valmiuksia valvoa ja todentaa 
naapureidensa sotilaallista toimintaa; 
kehottaa jäljellä olevia 
allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
varmistamaan samalla, että se säilyy 
toimivana ja hyödyllisenä;

Or. en

Tarkistus 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
41 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää erittäin valitettavana 
Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä Avoin 
taivas -sopimuksesta, joka on merkittävä 
asevalvontaväline, joka on edistänyt 
luottamuksen rakentamista ja tarjonnut 
pienemmille valtioille arvokkaita 
valmiuksia valvoa ja todentaa 
naapureidensa sotilaallista toimintaa; 
kehottaa jäljellä olevia 
allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
varmistamaan samalla, että se säilyy 
toimivana ja hyödyllisenä;

41. pitää erittäin valitettavana 
Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä Avoin 
taivas -sopimuksesta, joka on merkittävä 
asevalvontaväline, joka on edistänyt 
luottamuksen rakentamista ja tarjonnut 
pienemmille valtioille arvokkaita 
valmiuksia valvoa ja todentaa 
naapureidensa sotilaallista toimintaa; 
kehottaa jäljellä olevia 
allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
varmistamaan samalla, että se säilyy 
toimivana ja hyödyllisenä; kehottaa 
Yhdysvaltoja kumoamaan päätöksensä 
vetäytyä Avoin taivas -sopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. pitää erittäin valitettavana 
Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä Avoin 
taivas -sopimuksesta, joka on merkittävä 
asevalvontaväline, joka on edistänyt 
luottamuksen rakentamista ja tarjonnut 
pienemmille valtioille arvokkaita 
valmiuksia valvoa ja todentaa 
naapureidensa sotilaallista toimintaa; 
kehottaa jäljellä olevia 
allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
varmistamaan samalla, että se säilyy 
toimivana ja hyödyllisenä;

41. pitää erittäin valitettavana 
Yhdysvaltojen päätöstä vetäytyä Avoin 
taivas -sopimuksesta Venäjän 
laiminlyöntien ja jatkuvien 
provokaatioiden vuoksi, mikä heikentää 
merkittävää asevalvontavälinettä, joka on 
edistänyt luottamuksen rakentamista ja 
tarjonnut pienemmille valtioille arvokkaita 
valmiuksia valvoa ja todentaa 
naapureidensa sotilaallista toimintaa; 
kehottaa jäljellä olevia 
allekirjoittajavaltioita jatkamaan 
sopimuksen täytäntöönpanoa ja 
varmistamaan samalla, että se säilyy 
toimivana ja hyödyllisenä;

Or. en
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Tarkistus 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää myönteisenä EU:n rahoitusta 
Kemiallisten aseiden kieltojärjestön 
(OPCW) hankkeille ja toimille; pitää 
myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt 
horisontaalisen pakotejärjestelmän, jolla 
puututaan kemiallisten aseiden 
lisääntyvään käyttöön ja leviämiseen; 
kehottaa EU:ta jatkamaan ponnistelujaan 
kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön 
torjumiseksi ja tukemaan kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen mukaista 
kemiallisten aseiden maailmanlaajuista 
kieltoa;

42. pitää myönteisenä EU:n rahoitusta 
Kemiallisten aseiden kieltojärjestön 
(OPCW) hankkeille ja toimille; pitää 
myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt 
horisontaalisen pakotejärjestelmän, jolla 
puututaan kemiallisten aseiden 
lisääntyvään käyttöön ja 
leviämiseen; tuomitsee kemiallisten 
aseiden viimeaikaisen käytön Syyriassa, 
Pohjois-Koreassa, Venäjällä ja 
terroristijärjestöjen taholta ja katsoo, että 
tällaisten tapausten vastuuvelvollisuuden 
puute heikentää kemiallisten aseiden 
vastaista kansainvälistä normia, ja 
edellyttää, että jäsenvaltiot harkitsevat 
parasta tapaa reagoida kemiallisten 
aseiden käyttöön, mukaan lukien tulevan 
käytön ehkäisy, sekä sitä, onko 
jäsenvaltioita suojeltu riittävästi ja miten 
lujitetaan OPCW:tä syyllisten nopean ja 
tarkan toteamisen ja tehokkaiden 
vastatoimimekanismien varmistamiseksi; 
kehottaa EU:ta jatkamaan ponnistelujaan 
kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön 
torjumiseksi ja tukemaan kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen mukaista 
kemiallisten aseiden maailmanlaajuista 
kieltoa;

Or. en

Tarkistus 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
42 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää myönteisenä EU:n rahoitusta 
Kemiallisten aseiden kieltojärjestön 
(OPCW) hankkeille ja toimille; pitää 
myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt 
horisontaalisen pakotejärjestelmän, jolla 
puututaan kemiallisten aseiden 
lisääntyvään käyttöön ja leviämiseen; 
kehottaa EU:ta jatkamaan ponnistelujaan 
kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön 
torjumiseksi ja tukemaan kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen mukaista 
kemiallisten aseiden maailmanlaajuista 
kieltoa;

42. pitää myönteisenä EU:n rahoitusta 
Kemiallisten aseiden kieltojärjestön 
(OPCW) hankkeille ja toimille; ilmaisee 
syvän huolensa pitkäaikaisten OPCW:n 
tarkastajien viimeaikaisista väitteistä, 
joiden mukaan heidän tutkintaansa 
huhtikuussa 2018 väitetystä kemiallisesta 
hyökkäyksestä Doumaan Syyriaan 
sensuroitiin ja manipuloitiin suoraan 
Yhdysvaltojen hallituksen painostuksesta; 
kehottaa YK:ta ja OPCW:tä antamaan 
väärinkäytösten paljastajien ilmaista 
huolensa ja esittää tukahdutetut todisteet; 
kehottaa EU:ta jatkamaan ponnistelujaan 
kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön 
torjumiseksi ja tukemaan kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen mukaista 
kemiallisten aseiden maailmanlaajuista 
kieltoa;

Or. en

Tarkistus 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. pitää myönteisenä EU:n rahoitusta 
Kemiallisten aseiden kieltojärjestön 
(OPCW) hankkeille ja toimille; pitää 
myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt 
horisontaalisen pakotejärjestelmän, jolla 
puututaan kemiallisten aseiden 
lisääntyvään käyttöön ja leviämiseen; 
kehottaa EU:ta jatkamaan ponnistelujaan 
kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön 
torjumiseksi ja tukemaan kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen mukaista 
kemiallisten aseiden maailmanlaajuista 
kieltoa;

42. pitää myönteisenä EU:n rahoitusta 
Kemiallisten aseiden kieltojärjestön 
(OPCW) hankkeille ja toimille; pitää 
myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt 
horisontaalisen pakotejärjestelmän, jolla 
puututaan kemiallisten aseiden 
lisääntyvään käyttöön ja leviämiseen; 
kehottaa EU:ta jatkamaan ponnistelujaan 
kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön 
torjumiseksi ja tukemaan kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen mukaista 
kemiallisten aseiden maailmanlaajuista 
kieltoa; kehottaa EU:ta tekemään 
aloitteen puuttuakseen kemiallisten 
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aseiden käytön rankaisemattomuuteen;

Or. en

Tarkistus 418
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 
käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; 
kehottaa neuvostoa käyttämään kaikkia 
EU:n käytettävissä olevia välineitä, myös 
pakotteita, saattaakseen kaikki 
myrkytyksestä vastuussa olevat 
edesvastuuseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 419
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 
käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; 
kehottaa neuvostoa käyttämään kaikkia 

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 
käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; 
vaatii, että asia tutkitaan riippumattomasti 
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EU:n käytettävissä olevia välineitä, myös 
pakotteita, saattaakseen kaikki 
myrkytyksestä vastuussa olevat 
edesvastuuseen;

kansainvälisellä tasolla; kehottaa 
neuvostoa käyttämään kaikkia EU:n 
käytettävissä olevia välineitä, myös 
pakotteita, saattaakseen kaikki 
myrkytyksestä vastuussa olevat 
edesvastuuseen;

Or. bg

Tarkistus 420
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 
käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; 
kehottaa neuvostoa käyttämään kaikkia 
EU:n käytettävissä olevia välineitä, myös 
pakotteita, saattaakseen kaikki 
myrkytyksestä vastuussa olevat 
edesvastuuseen;

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 
käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien 
rikkominen; suhtautuu myönteisesti 
neuvoston päätökseen määrätä pakotteita 
saattaakseen kaikki myrkytyksestä 
vastuussa olevat edesvastuuseen;

Or. en

Tarkistus 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 
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käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; 
kehottaa neuvostoa käyttämään kaikkia 
EU:n käytettävissä olevia välineitä, myös 
pakotteita, saattaakseen kaikki 
myrkytyksestä vastuussa olevat 
edesvastuuseen;

käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; 
suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätökseen määrätä pakotteita henkilöille, 
joiden katsotaan olevan vastuussa 
myrkytyksestä;

Or. en

Tarkistus 422
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. ilmaisee syvän huolensa tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayrityksestä, jossa 
käytettiin kiellettyä hermomyrkkyä, jota 
pidetään kemiallisten aseiden 
kieltosopimuksen mukaisesti kemiallisen 
aseen käyttönä ja joka on siten vakava 
kansainvälisten normien rikkominen; 
kehottaa neuvostoa käyttämään kaikkia 
EU:n käytettävissä olevia välineitä, myös 
pakotteita, saattaakseen kaikki 
myrkytyksestä vastuussa olevat 
edesvastuuseen;

43. pitää valitettavana tunnetun 
venäläisen oppositiojohtajan Aleksei 
Navalnyin murhayritystä, jossa käytettiin 
kiellettyä hermomyrkkyä, jota pidetään 
kemiallisten aseiden kieltosopimuksen 
mukaisesti kemiallisen aseen käyttönä ja 
joka on siten vakava kansainvälisten 
normien rikkominen; kehottaa neuvostoa 
käyttämään kaikkia EU:n käytettävissä 
olevia välineitä, myös pakotteita, 
saattaakseen kaikki myrkytyksestä 
vastuussa olevat edesvastuuseen;

Or. en

Tarkistus 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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44. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa antamaan ehdotuksia 
unionissa käytettävissä olevan aseiden 
leviämisen estämisen ja asevalvonnan alan 
asiantuntemuksen lujittamiseksi ja 
varmistamaan, että unioni ottaa vahvan ja 
rakentavan roolin pyrittäessä kehittämään 
ja lujittamaan maailmanlaajuisia sääntöihin 
perustuvia toimia aseiden leviämisen 
estämiseksi sekä asevalvonnan ja 
aseriisunnan rakenteita; pitää tässä 
mielessä myönteisenä aseistariisuntaa ja 
asesulkua käsittelevän uuden 
erityislähettilään nimittämistä;

44. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa antamaan ehdotuksia 
unionissa käytettävissä olevan aseiden 
leviämisen estämisen ja asevalvonnan alan 
asiantuntemuksen lujittamiseksi ja 
varmistamaan, että unioni ottaa vahvan ja 
rakentavan roolin pyrittäessä kehittämään 
ja lujittamaan maailmanlaajuisia sääntöihin 
perustuvia toimia aseiden leviämisen 
estämiseksi sekä asevalvonnan ja 
aseriisunnan rakenteita; pitää tässä 
mielessä myönteisenä aseistariisuntaa ja 
asesulkua käsittelevän uuden 
erityislähettilään nimittämistä; toteaa, että 
asevalvonnan alalla tarvitaan pikaisesti 
uusia kansainvälisiä sopimuksia; toteaa, 
että ydinpelotteen yhteydessä 
hyperääniohjusten kehittäminen voi 
heikentää molemminpuolisen tuhon 
periaatteita, ja kehottaa siksi laatimaan 
EU:n aloitteesta maailmanlaajuisen 
asevalvontasopimuksen, joka koskee 
hyperääniasejärjestelmien käyttöä, 
kantomatkaa, nopeutta, sotilasoppia, 
ydinräjähdetarkastusta ja sijoittamista 
rannikoiden läheisyyteen;

Or. en

Tarkistus 424
Jérôme Rivière

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 



PE660.087v04-00 92/110 AM\1218440FI.docx

FI

pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista ja saamaan 
aikaan ydinaseeton maailma;

pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista ja saamaan 
aikaan ydinaseeton maailma; muistuttaa 
kuitenkin, että tietyt maat, erityisesti 
Ranska, haluavat säilyttää 
pelotetarkoitusta toteuttavat ydinaseensa, 
sillä ydinpelote on niiden 
puolustusstrategian kulmakivi;

Or. fr

Tarkistus 425
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 
pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista ja saamaan 
aikaan ydinaseeton maailma;

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, joilla puututaan 
kansainvälisten arvojen ja 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen ja 
jotka ovat Euroopan ja koko maailman 
turvallisuuden kulmakivi; korostaa 
antavansa täyden tukensa Yhdistyneiden 
kansakuntien aseriisuntatoimiston 
(UNODA) työlle ja YK:n 
aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 
pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista ja saamaan 
aikaan ydinaseeton maailma;

Or. en

Tarkistus 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
45 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 
pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista ja saamaan 
aikaan ydinaseeton maailma;

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 
pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 
pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista ja saamaan 
aikaan ydinaseeton maailma;

45. ilmaiseen syvän huolensa siitä, 
että toimivat kansainväliset asevalvonta-, 
aseriisunta- ja asesulkujärjestelmät, jotka 
ovat Euroopan ja koko maailman 
turvallisuuden kulmakivi, ovat 
rapautumassa; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ryhtymään toimiin vahvistaakseen 
politiikkaa, jolla pyritään edistämään 
kaikkien ydinaseiden vähentämistä ja 
poistamista ja saamaan aikaan ydinaseeton 
maailma;

Or. en
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Tarkistus 428
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 
pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista ja saamaan 
aikaan ydinaseeton maailma;

45. toteaa jälleen olevansa täysin 
sitoutunut säilyttämään toimivat 
kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja 
asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan 
ja koko maailman turvallisuuden 
kulmakivi; korostaa antavansa täyden 
tukensa Yhdistyneiden kansakuntien 
aseriisuntatoimiston (UNODA) työlle ja 
YK:n aseriisuntaohjelmalle; muistuttaa 
sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla 
pyritään edistämään ydinaseiden 
vähentämistä ja poistamista aggressiivisten 
ja kilpailevien hallintojen käytöstä;

Or. en

Tarkistus 429
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 

Poistetaan.
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ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 430
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 
ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

46. panee merkille neuvoston 
päätelmät yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta;

Or. en

Tarkistus 431
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön seuraamusmekanismin 
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
noudata yhteistä kantaa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä aseviennin avoimuutta 
sekä julkista ja parlamentaarista valvontaa; 
kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin aseiden vientiä koskevan 
yhteisen kannan 944 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää, avoimempaa ja 
johdonmukaisempaa sekä vahvistettava 
julkista valvontaa; kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan täysimääräisesti yhteisen 
kannan kahdeksaa kriteeriä; kehottaa 
ottamaan käyttöön seuraamusmekanismin 
ja EU:n tason seurannan niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata 
yhteistä kantaa, josta on tultava 
täytäntöönpanokelpoinen; pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi; katsoo, että 
EU:n tason merkityksen kasvamista 
asetuotannossa, neuvoston äskettäisiä 
päätelmiä aseviennin lähentymisestä sekä 
Euroopan rauhanrahaston perustamista 
olisi täydennettävä EU:n tason seuranta- 
ja valvontamekanismilla, joka perustuu 
kahdeksan perusteen tinkimättömään 
noudattamiseen;

Or. en

Tarkistus 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 



AM\1218440FI.docx 97/110 PE660.087v04-00

FI

päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön seuraamusmekanismin 
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
noudata yhteistä kantaa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä aseviennin avoimuutta 
sekä julkista ja parlamentaarista valvontaa; 
kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa ja 
panemaan tiukasti täytäntöön alueellista 
vakautta koskevan kriteerin 4 ja 
lakkaamaan viemästä ulkomaille 
sotilastarvikkeita, joita voitaisiin käyttää 
muita EU:n jäsenvaltioita vastaan; 
kehottaa ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 
ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön seuraamusmekanismin 

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
jäsenvaltioita luopumaan aseiden 
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niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
noudata yhteistä kantaa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä aseviennin avoimuutta 
sekä julkista ja parlamentaarista valvontaa; 
kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

vientiohjelmista maihin, jotka uhkaavat 
käyttää sotilaallisia keinoja EU:n 
jäsenvaltioita vastaan; kehottaa ottamaan 
käyttöön seuraamusmekanismin niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata 
yhteistä kantaa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä aseviennin avoimuutta 
sekä julkista ja parlamentaarista valvontaa; 
kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 434
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 
ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 
ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
parlamentaarisen valvonnan avoimuutta 
kunnioittaen samalla kansallisia 
turvallisuusrajoituksia ja 
tekijänoikeuksia; kehottaa toteuttamaan 
yhteisiä toimia riskinarvioinnin, 
loppukäyttäjien tarkastusten ja toimitusten 
jälkeisten tarkastusten parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
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johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 
ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 437
Željana Zovko

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 
ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 438
David McAllister

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön seuraamusmekanismin 
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
noudata yhteistä kantaa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä aseviennin avoimuutta 
sekä julkista ja parlamentaarista valvontaa; 
kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa yhteistyön ja 
Euroopan puolustusteollisuuden 
tehokkuuden parantamiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön seuraamusmekanismin 
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
noudata yhteistä kantaa; pitää myönteisinä 
pyrkimyksiä lisätä aseviennin avoimuutta 
sekä julkista ja parlamentaarista valvontaa; 
kehottaa toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 

46. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
päätelmiin yhteisen kannan 
uudelleentarkastelusta; on vakaasti sitä 
mieltä, että koska EU on yhä 
kunnianhimoisempi puolustusalalla, 
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jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita noudattamaan 
täysimääräisesti yhteistä kantaa; kehottaa 
ottamaan käyttöön 
seuraamusmekanismin niitä jäsenvaltioita 
vastaan, jotka eivät noudata yhteistä 
kantaa; pitää myönteisinä pyrkimyksiä 
lisätä aseviennin avoimuutta sekä julkista 
ja parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

jäsenvaltioiden asevientipolitiikasta on 
tehtävä yhtenäisempää ja 
johdonmukaisempaa; kehottaa 
jäsenvaltioita yhdistämään erilaiset 
tulkintansa yhteisestä kannasta; pitää 
myönteisinä pyrkimyksiä lisätä aseviennin 
avoimuutta sekä julkista ja 
parlamentaarista valvontaa; kehottaa 
toteuttamaan yhteisiä toimia 
riskinarvioinnin, loppukäyttäjien 
tarkastusten ja toimitusten jälkeisten 
tarkastusten parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan asevientiä koskevia EU:n 
käytännesääntöjä; toistaa eritoten, että 
EU:n kaikkien jäsenvaltioiden on 
sovellettava tiukasti 8 päivänä joulukuuta 
annetussa neuvoston yhteisessä kannassa 
2008/944/YUTP määritettyjä asekauppaa 
koskevia sääntöjä; muistuttaa, että 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Turkkia 
koskevan asevientipolitiikkansa osalta 
vahvoihin kansallisiin kantoihin yhteisen 
kannan 2008/944/YUTP mukaisesti sekä 
soveltamaan tiukasti sen alueellista 
vakautta koskevaa kriteeriä 4; 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 
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kansainvälisen oikeuden kanssa eikä 
osallistu kansainväliseen oikeuteen 
perustuvaan vuoropuheluun, 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
on tarpeen tehdä neuvostossa aloite, että 
kaikki EU:n jäsenvaltiot pysäyttävät 
kaikentyyppisten sotilastarvikkeiden, 
mukaan lukien aseet, aseet ja 
kaksikäyttötuotteet, viennin Turkkiin 
yhteisen kannan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. suhtautuu myönteisesti EU:n 
toimiin, joilla pyritään tukemaan 
asekauppasopimuksen maailmanlaajuista 
soveltamista, ja kehottaa kaikkia suuria 
aseviejämaita allekirjoittamaan ja 
ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman 
pian;

47. suhtautuu myönteisesti EU:n 
toimiin, joilla pyritään tukemaan 
asekauppasopimuksen maailmanlaajuista 
soveltamista, ja kannustaa kaikkia suuria 
aseviejämaita harkitsemaan sopimuksen 
allekirjoittamista ja ratifioimista 
mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 442
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava sääntelykehys 
tekoälyä hyödyntävien aseiden kehittämistä 

48. kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava sääntelykehys 
tekoälyä hyödyntävien aseiden kehittämistä 
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ja käyttöä varten; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä 
koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että ihmiset valvovat 
merkityksellisellä tavalla asejärjestelmien 
kriittisiä toimintoja; vaatii kansainvälisten 
neuvottelujen aloittamista oikeudellisesti 
sitovasta välineestä, jolla kiellettäisiin 
täysin autonomiset aseet;

ja käyttöä varten; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä 
koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että ihmiset valvovat 
merkityksellisellä tavalla asejärjestelmien 
kriittisiä toimintoja;

Or. en

Tarkistus 443
Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava sääntelykehys 
tekoälyä hyödyntävien aseiden 
kehittämistä ja käyttöä varten; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä 
koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että ihmiset valvovat 
merkityksellisellä tavalla asejärjestelmien 
kriittisiä toimintoja; vaatii kansainvälisten 
neuvottelujen aloittamista oikeudellisesti 
sitovasta välineestä, jolla kiellettäisiin 
täysin autonomiset aseet;

48. kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava 
sääntelykehys, jolla varmistetaan, että 
kohteiden valintaa ja kohteisiin 
hyökkäämistä, jotka ovat kriittisiä 
toimintoja, valvotaan merkityksellisesti 
ihmisvoimin yhä autonomisempien 
aseiden kehittämisessä ja käytössä; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa 
hyväksymään tappavia autonomisia 
asejärjestelmiä koskevan yhteisen kannan; 
vaatii kansainvälisten neuvottelujen 
aloittamista oikeudellisesti sitovasta 
välineestä, jolla kiellettäisiin tappavat 
autonomiset aseet, joita ihmiset eivät valvo 
merkityksellisellä tavalla;

Or. en
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Tarkistus 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Päätöslauselmaesitys
48 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava sääntelykehys 
tekoälyä hyödyntävien aseiden kehittämistä 
ja käyttöä varten; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä 
koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että ihmiset valvovat 
merkityksellisellä tavalla asejärjestelmien 
kriittisiä toimintoja; vaatii kansainvälisten 
neuvottelujen aloittamista oikeudellisesti 
sitovasta välineestä, jolla kiellettäisiin 
täysin autonomiset aseet;

48. kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava sääntelykehys 
tekoälyä hyödyntävien aseiden kehittämistä 
ja käyttöä varten; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään autonomisia asejärjestelmiä 
koskevan yhteisen kannan, jolla 
varmistetaan, että ihmiset valvovat 
merkityksellisellä tavalla asejärjestelmien 
kriittisiä toimintoja; vaatii kansainvälisten 
neuvottelujen aloittamista autonomisten 
aseiden yhteisestä määritelmästä ja niiden 
käyttöä koskevasta viitekehyksestä;

Or. en

Tarkistus 445
Traian Băsescu

Päätöslauselmaesitys
48 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48 a. panee merkille, että tekoäly 
kuuluu uusiin teknologioihin, jotka 
muuttavat merkittävästi puolustuksen 
käsitettä; kehottaa EU:ta tarkastelemaan 
tekoälyyn perustuvien 
puolustusjärjestelmien ja -sovellusten 
potentiaalia ja yhteentoimivuutta, 
olemaan valmiina vastaamaan näiden 
teknologioiden maailmanlaajuiseen 
kehitykseen ja käyttöön sekä ehdottamaan 
yhdessä kumppaniensa ja erityisesti 
Naton kanssa niiden yhteiseen käyttöön 
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sovellettavia eettisiä toimenpiteitä ja 
periaatteita; katsoo myös, että on 
kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisiin 
sääntöihin ja standardeihin, joita tulisi 
soveltaa eurooppalaiseen 
puolustusteollisuuteen kehitettäessä 
tekoälyä hyödyntäviä sotilaallisia 
valmiuksia;

Or. ro

Tarkistus 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
48 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48 a. kehottaa EU:ta ottamaan 
johtoaseman maailmanlaajuisissa 
pyrkimyksissä luoda kattava ja tehokas 
maailmanlaajuinen 
asevalvontajärjestelmä, jolla valvotaan 
ohjuksien ja miehittämättömien 
taisteluajoneuvojen teknologian 
leviämistä;

Or. en

Tarkistus 447
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. korostaa, että Euroopan 
parlamentin on käsiteltävä 
johdonmukaisesti kaikkia 
puolustusasioita; kehottaa arvioimaan 
uudelleen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alivaliokunnan 
toimeksiantoa, kun otetaan huomioon 

Poistetaan.
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EU:n tason puolustusaloitteiden kasvava 
määrä ja komission puolustusteollisuuden 
ja avaruusasioiden pääosaston (DEFIS) 
perustaminen;

Or. en

Tarkistus 448
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. korostaa, että Euroopan 
parlamentin on käsiteltävä 
johdonmukaisesti kaikkia puolustusasioita; 
kehottaa arvioimaan uudelleen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alivaliokunnan toimeksiantoa, kun otetaan 
huomioon EU:n tason puolustusaloitteiden 
kasvava määrä ja komission 
puolustusteollisuuden ja avaruusasioiden 
pääosaston (DEFIS) perustaminen;

49. korostaa, että Euroopan 
parlamentin on käsiteltävä 
johdonmukaisesti kaikkia puolustusasioita; 
kehottaa arvioimaan uudelleen ja 
laajentamaan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alivaliokunnan 
toimeksiantoa, kun otetaan huomioon EU:n 
tason puolustusaloitteiden kasvava määrä 
ja komission puolustusteollisuuden ja 
avaruusasioiden pääosaston (DEFIS) 
perustaminen;

Or. en

Tarkistus 449
Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. suhtautuu myönteisesti 
säännöllisiin keskusteluihin 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
kanssa YTPP-kysymyksistä ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
varmistamaan, että Euroopan 
parlamentin näkemykset otetaan 
asianmukaisesti huomioon; korostaa 

50. suhtautuu myönteisesti 
säännöllisiin keskusteluihin 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
kanssa YTPP-kysymyksistä; suhtautuu 
myönteisesti EU:n erityisedustajien, 
erityislähettiläiden sekä operaatioiden 
komentajien säännöllisiin 
tiedotustilaisuuksiin;
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tarvetta varmistaa EU:n erityisedustajien, 
erityislähettiläiden sekä operaatioiden 
komentajien säännölliset 
tiedotustilaisuudet; katsoo, että 
parlamenttia olisi kuultava etukäteen 
YTPP-operaatioiden strategisesta 
suunnittelusta, niiden toimeksiantojen 
muuttamisesta ja niiden lopettamista 
koskevista suunnitelmista; kehottaa 
panemaan SEU-sopimuksen 36 artiklan 
kattavasti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
50 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

50. suhtautuu myönteisesti 
säännöllisiin keskusteluihin 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
kanssa YTPP-kysymyksistä ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
varmistamaan, että Euroopan parlamentin 
näkemykset otetaan asianmukaisesti 
huomioon; korostaa tarvetta varmistaa 
EU:n erityisedustajien, erityislähettiläiden 
sekä operaatioiden komentajien 
säännölliset tiedotustilaisuudet; katsoo, 
että parlamenttia olisi kuultava etukäteen 
YTPP-operaatioiden strategisesta 
suunnittelusta, niiden toimeksiantojen 
muuttamisesta ja niiden lopettamista 
koskevista suunnitelmista; kehottaa 
panemaan SEU-sopimuksen 36 artiklan 
kattavasti täytäntöön;

50. suhtautuu myönteisesti 
säännöllisiin keskusteluihin 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
kanssa YTPP-kysymyksistä ja kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
varmistamaan, että Euroopan parlamentin 
näkemykset otetaan asianmukaisesti 
huomioon; korostaa tarvetta varmistaa 
EU:n erityisedustajien, erityislähettiläiden 
sekä operaatioiden komentajien 
säännölliset tiedotustilaisuudet; nostaa 
etusijalle strategisen autonomian 
muodollisen määrittelyn, jotta 
parlamenttia voidaan kuulla siitä, miten se 
voi parhaiten edistää YTPP-operaatioiden 
strategista suunnittelua, muuttaa niiden 
toimeksiantoja ja päättää ne; kehottaa 
panemaan SEU-sopimuksen 36 artiklan 
kattavasti täytäntöön;

Or. en
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Tarkistus 451
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. muistuttaa, että on tärkeää 
parantaa kansalaisyhteiskunnan 
käytettävissä olevia välineitä, jotta 
varmistetaan sen merkityksellinen 
osallistuminen puolustukseen liittyvän 
politiikan muotoiluun ja sen 
tehokkaaseen valvontaan;

Poistetaan.

Or. bg

Tarkistus 452
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. muistuttaa, että on tärkeää 
parantaa kansalaisyhteiskunnan 
käytettävissä olevia välineitä, jotta 
varmistetaan sen merkityksellinen 
osallistuminen puolustukseen liittyvän 
politiikan muotoiluun ja sen 
tehokkaaseen valvontaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 453
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. muistuttaa, että on tärkeää parantaa 52. muistuttaa, että on tärkeää parantaa 
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kansalaisyhteiskunnan käytettävissä olevia 
välineitä, jotta varmistetaan sen 
merkityksellinen osallistuminen 
puolustukseen liittyvän politiikan 
muotoiluun ja sen tehokkaaseen 
valvontaan;

kansalaisyhteiskunnan käytettävissä olevia 
välineitä, jotta varmistetaan sen 
merkityksellinen ja huomattava 
osallistuminen puolustukseen liittyvän 
politiikan muotoiluun ja sen tehokkaaseen 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 454
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. kehottaa puhemiestä välittämään 
tämän päätöslauselman Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerille, Naton 
pääsihteerille, turvallisuus- ja 
puolustusalalla toimiville EU-virastoille 
sekä jäsenvaltioiden kansallisille 
parlamenteille.

53. kehottaa puhemiestä välittämään 
tämän päätöslauselman Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Yhdistyneiden 
kansakuntien pääsihteerille, turvallisuus- ja 
puolustusalalla toimiville EU-virastoille 
sekä jäsenvaltioiden kansallisille 
parlamenteille.

Or. fr


