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21.10.2013 B7-0484/5 

Tarkistus  5 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Euroopan naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta 

vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. toteaa demokratian normeissa ja 

assosiaatiosopimuksen vaatimusten 

noudattamisessa saavutetun edistyksen, 

mutta panee merkille, että demokratian 

alalla on yhä sitkeitä puutteita ja että olisi 

edistyttävä hallintotavan uudistamisen 

alalla, kuten lainvalvonnan alalla, 

oikeusalalla ja korruption torjunnassa; 

pitää valitettavana Armenian presidentin 

hiljattain ilmoittamaa halukkuutta liittyä 

tulliliittoon; muistuttaa Armenian 

viranomaisia siitä, että kyseiset 

toimintatavat ovat ristiriidassa 

assosiaatiosopimuksen kanssa; toivoo tässä 

yhteydessä, että Armenia jatkaa EU:hun 

liittyviä uudistuksia, joiden täytäntöönpano 

voi johtaa maan taloudelliseen vaurauteen 

ja voi auttaa ratkaisemaan sosioekonomisia 

ja poliittisia ongelmia, joita Armeniassa 

esiintyy edelleen; kehottaa pyrkimään 

yhteistyöhön EU:n kanssa, mihin EU on 

valmis; 

29. toteaa demokratian normeissa ja 

assosiaatiosopimuksen vaatimusten 

noudattamisessa saavutetun edistyksen, 

mutta panee merkille, että demokratian 

alalla on yhä sitkeitä puutteita ja että olisi 

edistyttävä hallintotavan uudistamisen 

alalla, kuten lainvalvonnan alalla, 

oikeusalalla ja korruption torjunnassa; 

pitää valitettavana, että Armenian 

presidentti hiljattain sitoutui liittymään 

tulliliittoon kuulematta hallitusta, 

parlamenttia tai kansalaisyhteiskuntaa; 

muistuttaa Armenian viranomaisia siitä, 

että kyseiset toimintatavat ovat ristiriidassa 

assosiaatiosopimuksen kanssa; toivoo tässä 

yhteydessä, että Armenia jatkaa EU:hun 

liittyviä uudistuksia, joiden täytäntöönpano 

voi johtaa maan taloudelliseen vaurauteen 

ja voi auttaa ratkaisemaan sosioekonomisia 

ja poliittisia ongelmia, joita Armeniassa 

esiintyy edelleen; kehottaa pyrkimään 

yhteistyöhön EU:n kanssa, mihin EU on 

valmis; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/6 

Tarkistus  6 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Euroopan naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta 

vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. pitää valitettavana, ettei ennen 

9. lokakuuta pidettyjä presidentinvaaleja 

noudatettu kansainvälisiä normeja, kun 

ehdokkailta evättiin rekisteröityminen 

menettelyyn liittyvistä syistä, ja kehottaa 

vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta 

14 viime kuukausien aikana vangittua 

azerbaidžanilaista oppositiopoliitikkoa, 

toimittajaa ja ihmisoikeusaktivistia, 

muiden muassa Tofiq Yaqublun ja Ilgar 

Mammadovin
1
; 

32. pitää valitettavana, ettei 9. lokakuuta 

pidetyissä presidentinvaaleissa noudatettu 

kansainvälisiä normeja, kun ehdokkailta 

evättiin rekisteröityminen menettelyyn 

liittyvistä syistä ja kokoontumis- ja 

ilmaisunvapautta rajoitettiin; kehottaa 

vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta 

14 viime kuukausien aikana vangittua 

azerbaidžanilaista oppositiopoliitikkoa, 

toimittajaa ja ihmisoikeusaktivistia, 

muiden muassa Tofiq Yaqublun ja Ilgar 

Mammadovin
1
; 

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 

13. kesäkuuta 2013, Ilgar Mammadovin tapauksesta 

(hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0285). 

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 

13. kesäkuuta 2013, Ilgar Mammadovin tapauksesta 

(hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0285). 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/7 

Tarkistus  7 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Euroopan naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta 

vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. painottaa, että Georgian ei tulisi 

pidättäytyä lähestymästä Euroopan unionia 

ja että sen olisi vastustettava painetta 

luopua assosiaatiosta EU:n kanssa; 

42. rohkaisee Georgiaa jatkamaan 

pyrkimyksiään lähestyä Euroopan unionia 

ja vastustamaan paineita luopua 

assosiaatiosta EU:n kanssa; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/8 

Tarkistus  8 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Euroopan naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta 

vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. pitää valitettavana, että 

assosiaatiosopimuksen vaatimusten 

täyttämistä, sellaisena kuin sitä vaaditaan 

neuvoston 10. joulukuuta 2012 antamissa 

päätelmissä ja Euroopan parlamentin 

13. joulukuuta 2012 Ukrainan tilanteesta 

antamassa päätöslauselmassa
1
, ei vielä ole 

saatettu päätökseen, sillä Ukraina 

soveltaa yhä valikoivaa oikeudenkäyttöä ja 

sen vaalijärjestelmän ja oikeuslaitoksen 

uudistaminen on edelleen kesken; panee 

kuitenkin tyytyväisenä merkille, että sekä 

presidentti Janukovitš että oppositiojohtajat 

ovat hiljattain sitoutuneet jatkamaan 

vaadittujen säädösten antamista maan 

parlamentissa Verkhovna Radassa, ja 

odottaa, että lupaukset täytetään pikaisesti 

ennen Vilnan huippukokousta; panee 

merkille tähänastisen edistyksen mutta 

korostaa, että vielä on tehtävä entistä 

lujemmin töitä syyttäjänviraston 

uudistuksen loppuunsaattamiseksi, 

vaalilainsäädännön parantamiseksi ja 

valikoivan oikeudenkäytön ongelmaan 

puuttumiseksi; 

47. kannustaa Ukrainan viranomaisia 

jatkamaan entistä määrätietoisemmin 

assosiaatiosopimuksen vaatimusten 

täyttämistä, sellaisena kuin sitä vaaditaan 

neuvoston 10. joulukuuta 2012 antamissa 

päätelmissä ja Euroopan parlamentin 

13. joulukuuta 2012 Ukrainan tilanteesta 

antamassa päätöslauselmassa
1
, ja 

puuttumaan valikoivaa oikeudenkäyttöä ja 

vaalijärjestelmän ja oikeuslaitoksen 

uudistamista koskeviin kysymyksiin, jotka 

odottavat ratkaisua; panee kuitenkin 

tyytyväisenä merkille, että sekä presidentti 

Janukovitš että oppositiojohtajat ovat 

hiljattain sitoutuneet jatkamaan vaadittujen 

säädösten antamista maan parlamentissa 

Verkhovna Radassa, ja odottaa, että 

lupaukset täytetään pikaisesti ennen Vilnan 

huippukokousta; panee merkille 

tähänastisen edistyksen mutta korostaa 

tarvetta jatkaa uudistuksia etenkin 

uudistamalla syyttäjänvirastoa; antaa 

tunnustusta Euroopan parlamentin 

Ukrainaa koskevalle 

tarkkailuvaltuuskunnalle ja pitää 

myönteisenä sen valtuutuksen 

pidentämistä 12. marraskuuta 2013 

saakka; toivoo ja luottaa siihen, että 

valtuuskunnan työ johtaa pian kaikkia 

osapuolia tyydyttävään ratkaisuun Julija 
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Tymošenkon tapauksessa Pat Coxin ja 

Aleksander Kwaśniewskin Ukrainan 

presidentille esittämän vetoomuksen 

pohjalta;  

1 
Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)2889. 

1
 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)2889. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/9 

Tarkistus  9 

Libor Rouček, Marek Siwiec 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Euroopan naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta 

vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. suosittaa, että neuvosto allekirjoittaa 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja 

Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, 

mikäli 10. joulukuuta 2012 kokoontuneen 

ulkoasianneuvoston määrittämät 

edellytykset, joiden taakse Euroopan 

parlamentti asettui 13. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa, täyttyvät; 

ilmoittaa hyväksyvänsä, mikäli edellä 

mainitut vaatimukset täyttyvät, neuvoston 

päätöksen soveltaa toistaiseksi EU:n ja 

Ukrainan välistä assosiaatiosopimusta heti 

kun se on allekirjoitettu; aikoo pyrkiä 

EU:n ja Ukrainan välisen 

assosiaatiosopimuksen täysimääräiseen 

ratifiointiin nykyisen vaalikauden aikana, 

mikäli kaikki vaatimukset täyttyvät ja 

sopimus on sen jälkeen allekirjoitettu; 

50. suosittaa, että neuvosto allekirjoittaa 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja 

Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, 

mikäli 10. joulukuuta 2012 kokoontuneen 

ulkoasianneuvoston määrittämät 

edellytykset, joiden taakse Euroopan 

parlamentti asettui 13. joulukuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa, täyttyvät; 

ilmoittaa hyväksyvänsä sen, mikäli edellä 

mainitut vaatimukset täyttyvät, että EU:n 

ja Ukrainan välistä assosiaatiosopimusta 

sovelletaan toistaiseksi heti kun se on 

allekirjoitettu, ja toteaa aikovansa jatkaa 

EU:n ja Ukrainan välistä 

assosiaatiosopimusta koskevan 

hyväksyntämenettelyn noudattamista 

nykyisen vaalikauden aikana; 

Or. en 

 

 


