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Tarkistus 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Nykyisten ulkoisten välineiden yhdistäminen ei lisää tehokkuutta eikä vaikuttavuutta, eikä se 
lisää avoimuutta ja parlamentaarista valvontaa. Päinvastoin yhdistäminen yhdeksi välineeksi 
merkitsee kaikkien välineiden ja EU:n politiikkojen, kuten kehitysavun, asettamista EU:n 
turvallisuutta koskevien, geopoliittisten ja taloudellisten intressien alaisiksi. Siviilipuolen 
varojen uudelleensuuntaaminen sotilasmenoihin jatkuu. Tämän ehdotuksen myötä
parlamentaarisen valvonnan, demokraattisen valvonnan ja avoimuuden lisääminen eivät ole 
mahdollisia.

Tarkistus 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
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2 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2. pyytää komissiota antamaan asian 
uudelleen Euroopan parlamentin 
käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, 
muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo 
muuttaa sitä huomattavasti;

2. pyytää komissiota peruuttamaan
ehdotuksensa;

Or. en

Tarkistus 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 a kohta (uusi)
–

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2 a. pyytää komissiota antamaan 
mahdollisimman pian uuden 
asetusehdotuksen, joka täyttää 
parlamentin 14. maaliskuuta 2018 
antamassa päätöslauselmassa1 a esittämät 
pyynnöt.

_________________

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Tarkistus 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 b kohta (uusi)
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2 b. hyväksyy tämän päätöslauselman 
liitteenä olevan Euroopan parlamentin 
lausuman;

Tiedoksi lausuman teksti:

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, 
että komissio ei ottanut huomioon 
parlamentin 14. maaliskuuta 2018 
antamaa päätöslauselmaa1 a, jossa se 
kehotti säilyttämään erilliset välineet 
liittymistä valmistelevaa tukea, 
naapuruustukea ja kehitys- ja 
humanitaarista apua varten.

_____________

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Tarkistus 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tässä asetuksessa tarkoitetun 
unionin ulkoisen toiminnan poliittisen 
kehyksen olisi sisällettävä muun muassa 
seuraavat: ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskeva EU:n strategiakehys ja uusi 
toimintasuunnitelma; kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus; Addis 
Abeban toimintasuunnitelma; kestävän 
kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030; 
Pariisin ilmastosopimus; kaupunkeja 
koskeva toimintaohjelma; 
kehitysyhteistyön tuloksellisuuden 
periaatteet, joista sovittiin tuloksellista 
kehitysyhteistyötä koskevan 
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maailmanlaajuisen kumppanuuden 
(GPEDC) yhteydessä Busanissa 
järjestetyssä avun tuloksellisuutta 
käsittelevässä neljännessä korkean tason 
foorumissa vuonna 2011 ja uudelleen 
Nairobissa vuonna 2016 pidetyssä 
korkean tason kokouksessa; 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat 
YK:n suuntaviivat; OECD:n 
toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille; vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus; 
kokonaisvaltainen lähestymistapa naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevien 
Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
1325 ja 1820 täytäntöönpanoon EU:ssa; 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2016–
2020; sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusvallan lisääminen ulkosuhteissa; 
kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskeva yleissopimus; EU:n 
yhdennetty lähestymistapa ulkoisiin 
konflikteihin ja kriiseihin; unionin 
ohjelma väkivaltaisten konfliktien 
estämiseksi; EU:n välitys- ja 
vuoropuheluvalmiuksien vahvistamista 
koskeva toimintaperiaate; 
turvallisuusalan uudistuksen tukemista 
koskevan koko EU:n kattavan strategisen 
kehyksen lähtökohdat; laittomien 
ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden 
aseiden sekä niiden ampumatarvikkeiden 
vastainen EU:n strategia; EU:n 
toimintamalli aseistariisunnan, 
demobilisaation ja yhteiskuntaan 
sopeuttamisen (DDR-toiminta) 
tukemiseksi; Maastrichtin periaatteisiin 
pohjautuvat valtioiden 
ekstraterritoriaaliset velvoitteet 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien alalla; 
pakolaisyleissopimus; Marokossa 10.
joulukuuta 2018 hyväksytty turvallista, 
hallittua ja laillista muuttoliikettä koskeva 
Global Compact -aloite; pakolaisia 
koskeva Global Compact -aloite; Pekingin 
toimintaohjelman ja kansainvälisen 
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väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) 
toimintaohjelman tulokset; UNCTAD:n 
valtionvelkojen kestävää järjestelyä 
koskeva etenemissuunnitelma (huhtikuu 
2015); sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
toimiston laatimat ulkomaanvelkaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat suuntaviivat.

Or. en


	1172158FI.docx

