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16.11.2016 A8-0317/1 

Amendement  1 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de conclusies van de Raad van 25 

november 2013, 18 november 2014, 18 

mei 2015 en 27 juni 2016 over het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid, 

– gezien de conclusies van de Raad van 25 

november 2013, 18 november 2014, 18 

mei 2015, 27 juni 2016 en 17 oktober 2016 

over het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Amendement  2 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het uitvoeringsplan inzake 

veiligheid en defensie, dat op 14 november 

2016 is gepresenteerd door VV/HV 

Federica Mogherini, en gezien de 

conclusies van de Raad van 14 november 

2016 over de uitvoering van de integrale 

EU-strategie op het gebied van veiligheid 

en defensie, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Amendement  3 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is ingenomen met de toekomstige 

routekaart over het GVDB, die door de 

VV/HV zal worden voorgesteld en 

concrete tijdschema's en stappen zal 

bevatten; is van mening dat deze 

routekaart een aanvulling moet vormen op 

het Europees defensieactieplan; benadrukt 

dat de militaire component van het GVDB 

moet worden versterkt; is er sterk 

voorstander van dat de lidstaten hun 

investeringen in veiligheid en defensie 

coördineren en de financiële steun voor 

defensieonderzoek op EU-niveau 

verhogen; 

14. is ingenomen met de routekaart over 

het GVDB, die door de VV/HV is 

gepresenteerd en concrete tijdschema's en 

stappen bevat; is verheugd dat deze 

routekaart een aanvulling vormt op het 

komende Europees defensieactieplan; 

benadrukt dat de militaire component van 

het GVDB moet worden versterkt; is er 

sterk voorstander van dat de lidstaten hun 

investeringen in veiligheid en defensie 

coördineren en de financiële steun voor 

defensieonderzoek op EU-niveau 

verhogen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Amendement  4 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt dat een grote mate van 

betrokkenheid, inbreng en steun van de 

kant van de lidstaten en de nationale 

parlementen, in nauwe samenwerking met 

alle relevante EU-organen, onontbeerlijk is 

om in de vorm van een EU-witboek inzake 

veiligheid en defensie de snelle en 

doeltreffende uitvoering van het politieke 

ambitieniveau, de prioriteiten en de 

alomvattende benadering van de integrale 

strategie voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie te 

waarborgen; is verheugd over het werk dat 

de HV/VV levert in verband met het 

uitvoeringsproces; onderstreept dat er 

passende middelen beschikbaar moeten 

worden gesteld voor de uitvoering van de 

integrale strategie voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie en 

voor een doeltreffend en krachtiger GVDB; 

18. benadrukt dat een grote mate van 

betrokkenheid, inbreng en steun van de 

kant van de lidstaten en de nationale 

parlementen, in nauwe samenwerking met 

alle relevante EU-organen, onontbeerlijk is 

om in de vorm van een EU-witboek inzake 

veiligheid en defensie, voorafgegaan door 

het uitvoeringsplan inzake veiligheid en 

defensie, de snelle en doeltreffende 

uitvoering van het politieke ambitieniveau, 

de prioriteiten en de alomvattende 

benadering van de integrale strategie voor 

het buitenlands en veiligheidsbeleid van de 

Europese Unie te waarborgen; 

onderstreept dat het uitvoeringsplan nauw 

aansluit bij de uitvoering van de integrale 

strategie voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie in 

bredere zin, bij het komende Europees 

defensieactieplan en bij de uitvoering van 

de gezamenlijke, in Warschau 

ondertekende verklaring van de EU en de 

NAVO; is verheugd over het werk dat de 

HV/VV en de lidstaten leveren in verband 

met het uitvoeringsproces; onderstreept dat 

er passende middelen beschikbaar moeten 

worden gesteld voor de uitvoering van de 

integrale strategie voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie en 

voor een doeltreffend en krachtiger GVDB; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Amendement  5 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat de door de Europese 

Raad overeen te komen sectorale strategie 

als een follow-up van de integrale strategie 

voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 

van de Europese Unie moet dienen, waarin 

het civiel en het militaire ambitieniveau, 

de taken, de vereisten en 

capaciteitsprioriteiten nader worden 

gespecificeerd; herhaalt zijn eerdere 

verzoeken om een Europees witboek over 

defensie te ontwikkelen en vraagt de Raad 

dit document onverwijld voor te bereiden; 

spreekt de bezorgdheid uit dat het 

voorgestelde uitvoeringsplan inzake 

veiligheid en defensie de verwachtingen 

van het Parlement en het publiek bij lange 

na niet inlost; herhaalt dat de veiligheid 

van alle lidstaten van de Europese Unie 

ondeelbaar is; 

19. acht het van essentieel belang dat de 

EU en haar lidstaten snel en doeltreffend 

uitvoering geven aan alle concrete 

maatregelen die in het uitvoeringsplan 

worden voorgesteld; wijst op het 

ambitieniveau dat de Raad aan de dag legt 

met het oog op de ondersteuning van de 

drie strategische prioriteiten van de 

integrale strategie voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie: 

reageren op externe conflicten en 

crises, de capaciteiten van de partners 

versterken en de Unie en de burgers 

beschermen; wenst dat de Europese Raad 

op 15-16 december 2016 met ambitieuze 

strategische richtsnoeren komt om de 

veiligheids- en defensiegerelateerde 

werkzaamheden voort te zetten; herhaalt 

dat de veiligheid van alle lidstaten van de 

Europese Unie ondeelbaar is; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Amendement  6 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op de noodzaak om een 

permanent EU-hoofdkwartier voor civiele 
en militaire GVDB-missies en -operaties 

op te richten, van waaruit geïntegreerd 

operationeel personeel de hele 

planningscyclus zou ondersteunen, van 

het initiële politieke concept tot de 

gedetailleerde plannen; benadrukt dat dit, 

in plaats van een kopie van de NAVO-

structuren, de noodzakelijke institutionele 

regeling zou zijn om de planning en het 

verloop van de capaciteiten van GVDB-

missies en -operaties te versterken; 

23. onderstreept dat op strategisch niveau 

een permanent operationeel plannings- en 

uitvoeringsvermogen moet worden 

ontwikkeld voor niet-uitvoerende militaire 

missies, dat gezamenlijk opereert met het 

plannings- en uitvoeringsvermogen voor 

civiele missies en daarmee zorgt voor 

geïntegreerde civiel-militaire inzet; 
benadrukt dat dit, in plaats van een kopie 

van de NAVO-structuren, de noodzakelijke 

institutionele regeling zou zijn om het 

plannings- en uitvoeringsvermogen van 

GVDB-missies en -operaties te versterken; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Amendement  7 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. is ingenomen met het voorstel van de 

Commissie tot wijziging van Verordening 

(EU) nr. 230/2014 (tot vaststelling van een 

instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 

vrede) om de bijstand van de Unie uit te 

breiden tot capaciteitsopbouw voor 

militaire actoren in partnerlanden, 

aangezien hiermee een onmiskenbare 

bijdrage wordt geleverd aan de veerkracht 

van de partnerlanden, waardoor de kans 

kleiner wordt dat zij opnieuw het 

onderwerp van conflict worden of als 

wijkplaats voor vijandige activiteiten tegen 

de EU worden gebruikt; benadrukt dat 

hiertoe moet worden overgegaan in 

uitzonderlijke omstandigheden, zoals 

omschreven in artikel 3 bis van 

bovengenoemd voorstel tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 230/2014, teneinde 

bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, 

behoorlijk bestuur en de rechtsstaat; spoort 

in dit verband de EDEO en de Commissie 

aan meer vaart te zetten achter het CBSD-

initiatief ter verbetering van de 

doeltreffendheid en de duurzaamheid van 

GVDB-missies; 

29. neemt kennis van het voorstel van de 

Commissie tot wijziging van Verordening 

(EU) nr. 230/2014 (tot vaststelling van een 

instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 

vrede) om de bijstand van de Unie uit te 

breiden tot capaciteitsopbouw voor 

militaire actoren in partnerlanden, 

aangezien hiermee een onmiskenbare 

bijdrage wordt geleverd aan de veerkracht 

van de partnerlanden, waardoor de kans 

kleiner wordt dat zij opnieuw het 

onderwerp van conflict worden of als 

wijkplaats voor vijandige activiteiten tegen 

de EU worden gebruikt; benadrukt dat 

hiertoe moet worden overgegaan in 

uitzonderlijke omstandigheden, zoals 

omschreven in artikel 3 bis van 

bovengenoemd voorstel tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 230/2014, teneinde 

bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, 

behoorlijk bestuur en de rechtsstaat; spoort 

in dit verband de EDEO en de Commissie 

aan meer vaart te zetten achter het CBSD-

initiatief ter verbetering van de 

doeltreffendheid en de duurzaamheid van 

GVDB-missies; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Amendement  8 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. ondersteunt de initiatieven van de 

Commissie die verband houden met 

defensie, zoals het defensieactieplan en het 

defensie-industriebeleid, die na de 

presentatie van een EU-witboek inzake 

veiligheid en defensie moeten starten; is 

voorstander van verdere betrokkenheid van 

de Commissie op defensiegebied, door 

middel van uitgebreide en gerichte 

onderzoeken, planning en 

tenuitvoerlegging; is ingenomen met de 

voorbereidende actie voor GVDB-

gerelateerd onderzoek en verzoekt om 

toereikende financiering voor de verdere 

duur van het huidig meerjarig financieel 

kader (MFK); is voorstander van de 

ontwikkeling van een 

onderzoeksprogramma voor defensie 

binnen het volgende MFK (2021-2027); 

48. ondersteunt de initiatieven van de 

Commissie die verband houden met 

defensie, zoals het defensieactieplan en het 

defensie-industriebeleid; is voorstander van 

verdere betrokkenheid van de Commissie 

op defensiegebied, door middel van 

uitgebreide en gerichte onderzoeken, 

planning en tenuitvoerlegging; neemt 

kennis van de voorbereidende actie voor 

GVDB-gerelateerd onderzoek en verzoekt 

om toereikende financiering voor de 

verdere duur van het huidig meerjarig 

financieel kader (MFK); is er voorstander 

van om in de toekomstig eventueel een 

onderzoeksprogramma voor defensie te 

ontwikkelen dat door de EU wordt 

gefinancierd en binnen het volgende MFK 

(2021-2027) wordt beoordeeld; roept de 

lidstaten op de noodzakelijke aanvullende 

financiële middelen verstrekken; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Amendement  9 

Ioan Mircea Paşcu 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  48 bis. is van mening dat een toekomstig 

onderzoeksprogramma voor defensie 

onderzoeksprojecten moet financieren op 

prioritaire, door de lidstaten overeen te 

komen gebieden, en dat een Europees 

defensiefonds zou kunnen worden ingezet 

ter ondersteuning van de financiering van 

door de lidstaten overeengekomen 

vermogens met erkende Europese 

meerwaarde; 

Or. en 

 

 


