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21.10.2013 B7-0484/11 

Tarkistus  11 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

Verts/ALE-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 

Johdanto-osan 17 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 9. lokakuuta 2013 

antamansa päätöslauselman EU:n ja 

jäsenvaltioiden toimista Syyrian 

konfliktista seuranneen pakolaistulvan 

hallinnoimiseksi
1
, 

 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 



 

AM\1007504FI.doc  PE519.362v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2013 B7-0484/12 

Tarkistus  12 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

Verts/ALE-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 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. suosittaa unionille, että se (a) vahvistaa 

enemmällä enemmän -periaatteen 

soveltamista ja edistää sitä 

kumppanimaiden välisellä positiivisella 

kilpailulla ja yhteistyöllä sekä ilmoittaa 

antavansa tarvittavaa tukea unionin 

säännöstöä täytäntöönpaneville itäisen 

kumppanuuden maille, joita kolmannet 

maat painostavat; (b) soveltaa kaksitahoista 

lähestymistapaa olemalla vaativa itäisten 

kumppanimaiden hallituksiin nähden mutta 

avoin, avokätinen ja sitoutunut suhteessa 

kumppanimaiden kansalaisiin; 

(c) kannustaa näitä kansalaisia toimimaan 

EU:n perustavien arvojen, eli demokratian, 

oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien noudattamisen puolesta 

sitoutumalla edistämään niitä, jolloin 

arvoista tulee normatiivisen voiman 

muutosten tärkein alkuunpanija; (d) laatii 

eurooppalaisten arvojen edistämistä 

koskevan pitkän aikavälin strategian, joka 

ottaa huomioon yhteiskuntien sisäiset 

muutokset ja pyrkimykset vapauteen ja 

hyvinvointiin; (e) hajauttaa itäisen 

kumppanuuden toimimalla yhdessä 

molempien osapuolten julkisten 

toimijoiden kanssa ja tarjoamalla niille 

vastuuta horisontaalisilla kumppanuuksilla, 

joita täydentävät lisääntynyt liikkuvuus, 

15. suosittaa unionille, että se (a) vahvistaa 

enemmällä enemmän -periaatteen 

soveltamista ja edistää sitä 

kumppanimaiden välisellä positiivisella 

kilpailulla ja yhteistyöllä sekä ilmoittaa 

antavansa tarvittavaa tukea unionin 

säännöstöä täytäntöönpaneville itäisen 

kumppanuuden maille, joita kolmannet 

maat painostavat; (b) soveltaa kaksitahoista 

lähestymistapaa olemalla vaativa itäisten 

kumppanimaiden hallituksiin nähden mutta 

avoin, avokätinen ja sitoutunut suhteessa 

kumppanimaiden kansalaisiin; 

(c) kannustaa näitä kansalaisia toimimaan 

EU:n perustavien arvojen, eli demokratian, 

oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien noudattamisen puolesta 

sitoutumalla edistämään niitä, jolloin 

arvoista tulee normatiivisen voiman 

muutosten tärkein alkuunpanija; (d) laatii 

eurooppalaisten arvojen edistämistä 

koskevan pitkän aikavälin strategian, joka 

ottaa huomioon yhteiskuntien sisäiset 

muutokset ja pyrkimykset vapauteen ja 

hyvinvointiin; (e) hajauttaa itäisen 

kumppanuuden toimimalla yhdessä 

molempien osapuolten julkisten 

toimijoiden kanssa ja tarjoamalla niille 

vastuuta horisontaalisilla kumppanuuksilla, 

joita täydentävät lisääntynyt liikkuvuus, 
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ihmisten väliset yhteydet, viisuminsaannin 

helpottaminen ja viisumivapauden tavoite, 

johon olisi sovellettava naapurit ensin 

-lähestymistapaa ja (f) parafoi tai 

allekirjoittaa assosiaatiosopimuksia ja 

pyrkii saattamaan ne voimaan ripeästi, 

ensin väliaikaisina ja sitten täysimääräisinä 

ennen Euroopan parlamentin ja komissio 

tämän toimikauden loppua, edellyttäen että 

tarvittavat ehdot ja vaatimukset täytetään; 

(g) pidättäytyvät voimankäytöstä ja 

voimankäytöllä uhkailusta selvittäessään 

alueella esiintyviä kiistoja ja korostavat, 

että neuvottelut kansainvälisesti 

hyväksytyllä tavalla ja kansainvälisen 

oikeuden periaatteiden mukaisesti ovat 

ainoa mahdollinen tapa ratkaista 

konflikteja alueella; 

ihmisten väliset yhteydet, viisuminsaannin 

helpottaminen ja viisumivapauden tavoite, 

johon olisi sovellettava naapurit ensin 

-lähestymistapaa ja (f) parafoi tai 

allekirjoittaa assosiaatiosopimuksia ja 

pyrkii saattamaan ne voimaan ripeästi, 

ensin väliaikaisina ja sitten täysimääräisinä 

ennen Euroopan parlamentin ja komissio 

tämän toimikauden loppua, edellyttäen että 

tarvittavat ehdot ja vaatimukset täytetään; 

(g) pidättäytyvät voimankäytöstä ja 

voimankäytöllä uhkailusta selvittäessään 

alueella esiintyviä kiistoja ja korostavat, 

että neuvottelut kansainvälisesti 

hyväksytyllä tavalla ja kansainvälisen 

oikeuden periaatteiden mukaisesti ovat 

ainoa mahdollinen tapa ratkaista 

konflikteja alueella; korostaa, että edellä 

esitettyjä suosituksia olisi mikäli 

tarpeellista sovellettava myös eteläisen 

naapurialueen maihin; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/13 

Tarkistus  13 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

Verts/ALE-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 Armenian presidentin 

hiljattain ilmoittamaa halukkuutta liittyä 

tulliliittoon; muistuttaa Armenian 

viranomaisia siitä, että kyseiset 

toimintatavat ovat ristiriidassa 

assosiaatiosopimuksen kanssa; pitää tältä 

osin valitettavana, että kyseinen päätös 

tehtiin ilman täysipainoista 

parlamentaarista käsittelyä tai avointa 

yhteiskunnallista keskustelua 

Armeniassa; 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; tuomitsee myös yhdentymistä 

Eurooppaan kannattaneita 

mielenosoittajia vastaan tehdyt 

hyökkäykset ja vaatii saattamaan 
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hyökkääjät oikeuden eteen; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/14 

Tarkistus  14 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

Verts/ALE-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, että 

demokraattisten instituutioiden ja 

ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) 

pitkän aikavälin operaation päätelmien 

mukaan viimeksi 9. lokakuuta 2013 

pidetyissä presidentinvaaleissa ei 

edelleenkään saavutettu Etyj:n normeja; 

kehottaa tämän vuoksi Azerbaidžanin 

viranomaisia käsittelemään kaikki 

ODIHR/Etyj:n nykyisiin ja entisiin 

raportteihin sisällytetyt suositukset ja 

panemaan ne pikaisesti täytäntöön; 

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 B7-0484/15 

Tarkistus  15 

Werner Schulz, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-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 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. tukee assosiaatiosopimuksen 

parafointia mutta katsoo kuitenkin, että 

sen ehdoksi olisi asetettava Georgian 

viranomaisten tuntuva edistyminen 

oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisessa, 

jossa olisi aloitettava kaikkien poliittisten 

vankien, kuten Vano Merabishvilin, 

vapauttamisesta ja eurooppalaisten 

normien noudattamisesta tulevissa 

presidentinvaaleissa; 

39. kannustaa parafoimaan 

assosiaatiosopimuksen Vilnassa 

pidettävässä huippukokouksessa ja 

sopimaan pikaisesti viisumivapauteen 

tähtäävästä toimintasuunnitelmasta; 

toteaa, että assosiaatiosopimuksen 

täytäntöönpanolla ja viisumivapaaseen 

matkustamiseen siirtymisellä on tärkeä 

vaikutus Georgian uudistusprosessiin; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/16 

Tarkistus  16 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

Verts/ALE-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 

103 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

103. panee tyytyväisenä merkille, että 

Marokko on sitoutunut sen ja EU:n välisten 

suhteiden syventämiseen ja pitkälle 

edistyneen maan aseman hyödyntämiseen; 

katsoo, että unionin Marokolle antaman 

avun pitäisi keskittyä perustuslain 

täytäntöönpanoon, oikeuslaitoksen 

uudistamiseen, demokraattisten 

instituutioiden valmiuksien kehittämiseen, 

paikallistaso mukaan luettuna, Marokon 

väestön inhimillisen kehityksen 

edistämiseen sekä kunnianhimoisesta, 

tasapainoisesta ja molempia osapuolia 

hyödyttävästä pitkälle menevästä ja 

laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta 

neuvottelemiseen; 

103. panee tyytyväisenä merkille, että 

Marokko on sitoutunut sen ja EU:n välisten 

suhteiden syventämiseen ja pitkälle 

edistyneen maan aseman hyödyntämiseen; 

katsoo, että unionin Marokolle antaman 

avun pitäisi keskittyä perustuslain 

täytäntöönpanoon, oikeuslaitoksen 

uudistamiseen, demokraattisten 

instituutioiden valmiuksien kehittämiseen, 

kansalaisyhteiskunnan tukemiseen, 

paikallistaso mukaan luettuna, Marokon 

väestön inhimillisen kehityksen 

edistämiseen sekä kunnianhimoisesta, 

tasapainoisesta ja molempia osapuolia 

hyödyttävästä pitkälle menevästä ja 

laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta 

neuvottelemiseen; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/17 

Tarkistus  17 

Werner Schulz, Hélène Flautre 

Verts/ALE-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 

120 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

120. kehottaa perustuslakia säätävää 

kokousta viemään päätökseen perustuslain 

hyväksymisen ja järjestämään 

mahdollisimman pian itsenäisen 

vaalikomission valvomat vaalit; katsoo, 

että unionin avun pitäisi keskittyä tulevan 

perustuslain täytäntöönpanoon, 

oikeuslaitosuudistukseen, tiedotusvälineitä 

ja lehdistöä koskevan lainsäädännön 

uudistukseen sekä demokraattisten 

instituutioiden valmiuksien kehittämiseen; 

120. kehottaa perustuslakia säätävää 

kokousta viemään päätökseen perustuslain 

hyväksymisen ja järjestämään 

mahdollisimman pian itsenäisen 

vaalikomission valvomat vaalit; katsoo, 

että unionin avun pitäisi keskittyä tulevan 

perustuslain täytäntöönpanoon, 

oikeuslaitosuudistukseen, tiedotusvälineitä 

ja lehdistöä koskevan lainsäädännön 

uudistukseen sekä demokraattisten 

instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan 

valmiuksien kehittämiseen; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/18 

Tarkistus  18 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-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 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. toteaa maan nykyaikaistamisessa ja 

assosiaatiosopimuksen vaatimusten 

noudattamisessa viime vuosina saavutetun 

edistyksen ja panee merkille viranomaisten 

toimet korruption torjumiseksi; panee 

tyytyväisenä merkille esimerkillisen 

rauhanomaisen vallansiirron 

demokraattisten parlamenttivaalien 

jälkeen; panee kuitenkin huolestuneena 

merkille demokraattisten normien 

soveltamiseen liittyvät sitkeät puutteet; 

korostaa tässä yhteydessä, että yhä 

tarvitaan parannuksia ja uudistuksia, joilla 

pyritään luomaan riippumaton ja 

puolueeton oikeuslaitos, toimiva 

rikosoikeusjärjestelmä ja syrjimätön 

vaalijärjestelmä ja joilla turvataan 

vähemmistöjen oikeudet; panee merkille 

jatkuvat johtavia poliittisia vastustajia 

koskevat rikostutkinnat ja vaatii, että 

eurooppalaisia normeja noudatetaan kaikin 

tavoin; tukee Georgian hallituksen 

pyrkimyksiä vähentää jännitteitä 

suhteissaan Venäjään ja samalla pitää yllä 

maan Eurooppa-myönteistä 

suuntautumista; muistuttaa EU:n tukevan 

lujasti Georgian alueellista 

koskemattomuutta; 

38. toteaa maan nykyaikaistamisessa ja 

assosiaatiosopimuksen vaatimusten 

noudattamisessa viime vuosina saavutetun 

edistyksen ja panee merkille viranomaisten 

toimet korruption torjumiseksi; panee 

tyytyväisenä merkille esimerkillisen 

rauhanomaisen vallansiirron 

demokraattisten parlamenttivaalien 

jälkeen; panee kuitenkin huolestuneena 

merkille demokraattisten normien 

soveltamiseen liittyvät sitkeät puutteet; 

korostaa tässä yhteydessä, että yhä 

tarvitaan parannuksia ja uudistuksia, joilla 

pyritään luomaan riippumaton ja 

puolueeton oikeuslaitos, toimiva 

rikosoikeusjärjestelmä ja syrjimätön 

vaalijärjestelmä ja joilla turvataan 

vähemmistöjen oikeudet; panee merkille 

jatkuvat johtavia poliittisia vastustajia, 

kuten Vano Merabishvilia, koskevat 

rikostutkinnat ja vaatii, että eurooppalaisia 

normeja noudatetaan kaikin tavoin; tukee 

Georgian hallituksen pyrkimyksiä vähentää 

jännitteitä suhteissaan Venäjään ja samalla 

pitää yllä maan Eurooppa-myönteistä 

suuntautumista; muistuttaa EU:n tukevan 

lujasti Georgian alueellista 

koskemattomuutta; 

Or. en 
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