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16.11.2016 A8-0317/39 

Amendement  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. onderstreept tegelijkertijd dat het 

GVDB op sterke collectieve defensie en 

doeltreffende financiering moet zijn 

gebaseerd en moet worden uitgevoerd in 

afstemming met internationale 

instellingen op het vlak van veiligheid en 

defensie, en in volledige 

complementariteit met de NAVO; is van 

mening dat de EU de lidstaten moet 

oproepen de door de NAVO vastgestelde 

capaciteitsdoelen te verwezenlijken, 

krachtens welke minimaal 2% van het bbp 

voor defensie-uitgaven moet worden 

bestemd, zoals tijdens de top in Wales en 

de top in Warschau opnieuw is bevestigd; 

Schrappen 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Amendement  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

namens de GUE/NGL-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; 

Schrappen 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Amendement  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis. is sterk gekant tegen verdere 

integratie van interne en externe 

veiligheid, alsook tegen verdere integratie 

van hun respectieve middelen; is tegen de 

activering van artikel 42, lid 7, VEU; 

benadrukt dat alle maatregelen tegen 

terreuractiviteiten binnen de rechtsstaat 

en louter door middel van 

politieonderzoek en handhaving moeten 

worden uitgevoerd, in samenhang met 

veelzijdige preventiemaatregelen op basis 

van alomvattende 

deradicaliseringsprogramma's; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Amendement  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

namens de GUE/NGL-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 en 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. verwerpt met klem 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 misbruik van 

ontwikkelingshulp in de hand zou worden 

gewerkt en artikel 208 VWEU zou worden 

geschonden, waardoor de doelstelling van 

reële armoedebestrijding en vreedzame 

conflictoplossing verder zou worden 

ondermijnd; 

Or. en 



 

AM\1109933NL.doc  PE593.663v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

16.11.2016 A8-0317/43 

Amendement  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  32 bis. keurt de financiering van GVDB-

missies en -operaties af, in het bijzonder 

als ze van militaire aard zijn, en met name 

als ze uit de begroting van de Unie 

worden betaald; herinnert eraan dat, 

overeenkomstig artikel 41, lid 2, VEU, 

uitgaven die voortvloeien uit operaties die 

gevolgen hebben op militair of 

defensiegebied niet ten laste komen van 

de EU-begroting; verwerpt het 

Athenamechanisme en de voorgestelde 

uitbreiding van de kosten die voor dit 

mechanisme in aanmerking komen, zoals 

de inzet van EU-gevechtstroepen, daar dit 

de automatische financiële betrokkenheid 

van iedere lidstaat bij alle militaire EU-

missies in de hand zou werken; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Amendement  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2016/2067(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. meent dat het fundament van een 

nauwe en doeltreffende samenwerking 

tussen de EU en de NAVO wordt gevormd 

door de complementariteit en 

compatibiliteit van hun missies en, 

bijgevolg, van het arsenaal aan 

instrumenten waarover beide organisaties 

beschikken; benadrukt dat de 

betrekkingen tussen beide organisaties 

van coöperatieve aard moeten blijven en 

niet competitief moeten worden; is van 

mening dat de EU de lidstaten moet 

oproepen het door de NAVO vastgestelde 

capaciteitsdoel van minimaal 2 % van het 

bbp voor defensie-uitgaven te 

verwezenlijken; 

Schrappen 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Amendement  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

namens de GUE/NGL-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 tegen deelname van de lidstaten 

aan het gezamenlijk Europees beleid voor 

vermogens en bewapening; is gekant 

tegen het defensieactieplan en tegen de 

verdere versterking en ondersteuning van 

de industriële en technologische basis van 

de defensiesector; benadrukt dat de 

lopende werkzaamheden met het oog op 

een voorbereidende actie voor een 

toekomstig EU-programma voor 

defensieonderzoek dat in 2021 van start 

gaat, in strijd zijn met de bepalingen van 

artikel 41, lid 2, VEU; keurt door de EU 

gefinancierd defensieonderzoek af; 

Or. en 

 

 


