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9.3.2015 A8-0039/1 

Ändringsförslag  1 
Tamás Meszerics 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 18a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  18a. Europaparlamentet stöder den 

pågående översynen av 

krishanteringsstrukturerna vid 

Europeiska utrikestjänsten. Vice 

ordföranden/den höga representanten 

uppmanas att se till att de befintliga 

strukturerna blir mycket effektivare för att 

göra det möjligt att reagera snabbare och 

lämpligare på kriser under utveckling, 

bland annat genom att antalet parallella 

strukturer minskas. Vice ordföranden/den 

höga representanten uppmanas att bevara 

och stärka den särskilda karaktären hos 

civila förhållningssätt till 

konfliktförebyggande och krishantering. 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/2 

Ändringsförslag  2 
Tamás Meszerics 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 50 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att Förenta 
staterna är EU:s viktigaste strategiska 
partner, och uppmanar till ökad 
samordning med Förenta staterna på 
jämbördig nivå när det gäller EU:s 
utrikespolitik, med stöd av folkrätten och 
genom att eftersträva gemensamma svar på 
utmaningar i EU:s grannskap och på 
internationell nivå. Parlamentet framhåller 
den strategiska karaktären hos det 
transatlantiska partnerskapet för handel och 
investeringar, som skulle kunna göra det 

möjligt för de transatlantiska partnerna 

att upprätta internationella standarder i 

fråga om sysselsättning, hälsa, miljö och 

immateriella rättigheter samt stärka den 

globala styrningen. Latinamerika är en 
viktig partner för EU, och olika modaliteter 
för ett triangelformat transatlantiskt 
samarbete bör utvecklas. 

50. Europaparlamentet anser att Förenta 
staterna är EU:s viktigaste strategiska 
partner, och uppmanar till ökad 
samordning med Förenta staterna på 
jämbördig nivå när det gäller EU:s 
utrikespolitik, med stöd av folkrätten och 
genom att eftersträva gemensamma svar på 
utmaningar i EU:s grannskap och på 
internationell nivå. Parlamentet framhåller 
den strategiska karaktären hos det 
transatlantiska partnerskapet för handel och 
investeringar. I detta sammanhang 

efterlyser parlamentet att öppenheten och 

insynen i förhandlingarna ska ökas och 

att alla berörda parter ska involveras i 

processens alla skeden. Latinamerika är en 
viktig partner för EU, och olika modaliteter 
för ett triangelformat transatlantiskt 
samarbete bör utvecklas. 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/3 

Ändringsförslag  3 
Tamás Meszerics 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 59a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  59a. Europaparlamentet påminner om 

EU:s kraftfulla åtagande att bekämpa 

straffrihet och främja den universella 

giltigheten för Romstadgan om inrättande 

av Internationella brottmålsdomstolen. 

Parlamentet välkomnar att Palestina 

nyligen ratificerat Romstadgan. Det är 

ytterst beklagligt att EU, för första gången 

sedan denna domstol inrättades, inte gjort 

något uttalande som välkomnar att 

Romstadgan ratificerats av ett tredjeland, 

i detta fall Palestina. EU uppmanas att 

offentligt erkänna denna positiva 

utveckling och att fördöma alla 

straffåtgärder som vidtagits mot Palestina 

för att detta utövat sin legitima rätt att 

ratificera detta fördrag. 

Or. en 

 
 


