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4.12.2018 A8-0375/11 

Ändringsförslag  11 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet välkomnar 

rådets beslut att fastställa en gemensam 

uppsättning styrningsregler för projekt 

inom det permanenta strukturerade 

samarbetet, vilket klargör många av de 

kvarstående olösta frågorna om detaljerna 

för genomförandet av det permanenta 

strukturerade samarbetet. Parlamentet 

noterar dock att eventuella ytterligare 

budgetanslag kommer att behövas för att 

täcka de administrativa utgifterna inom 

Europeiska utrikestjänsten och 

Europeiska försvarsbyrån för att de ska 

kunna fullgöra sina sekretariatsuppgifter 

inom det permanenta strukturerade 

samarbetet. 

39. Europaparlamentet välkomnar 

rådets beslut att fastställa en gemensam 

uppsättning styrningsregler för projekt 

inom det permanenta strukturerade 

samarbetet, vilket klargör många av de 

kvarstående olösta frågorna om detaljerna 

för genomförandet av det permanenta 

strukturerade samarbetet. 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Ändringsförslag  12 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 41a. Europaparlamentet är djupt oroat 

över att FN:s integrerade 

multidimensionella stabiliseringsinsats i 

Mali (Minusma) har utrett och 

rapporterat om fall av dussintals mycket 

allvarliga kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna som begåtts av maliska 

säkerhetsstyrkor och som kan utgöra 

krigsförbrytelser enligt humanitär rätt. 

Vice ordföranden/den höga 

representanten uppmanas kraftfullt att se 

till att EU:s partner strikt följer 

internationell humanitär rätt och 

internationell människorättslagstiftning 

samt rättsligt bindande EU-förordningar 

och att dessa fall utan dröjsmål lagförs. 

Utrikestjänsten uppmanas att avbryta det 

relevanta stödet och att skyndsamt 

rapportera om dessa fall till parlamentet. 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Ändringsförslag  13 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet välkomnar att 

den militära planerings- och 

ledningskapaciteten inrättats och fått full 

operativ kapacitet för EU:s icke-

verkställande uppdrag och insatser 

(utbildningsuppdrag). Parlamentet 

understryker behovet att snabbt ge den 

militära planerings- och 

ledningskapaciteten mandat att planera och 

genomföra alla militära GSFP-operationer i 

framtiden, och att man måste undanröja 

vissa hinder för utplaceringen av EU:s 

stridsgrupper. Parlamentet efterlyser ökat 

samarbete mellan den militära planerings- 

och ledningskapaciteten och den civila 

planerings- och ledningskapaciteten, även 

inom ramen för den gemensamma 

samordningsenheten för stöd, för att 

maximera samordningen av civila och 

militära synergier och utbytet av 

sakkunskap, som en del av en mer 

integrerad och övergripande strategi för 

kriser och konflikter. Parlamentet efterlyser 

en förstärkning av den militära planerings- 

och ledningskapaciteten i syfte att öka dess 

lednings- och kontrollkapacitet för 

verkställande insatser och öka synergierna 

med civila uppdrag. 

46. Europaparlamentet välkomnar att 

den militära planerings- och 

ledningskapaciteten inrättats och fått full 

operativ kapacitet för EU:s icke-

verkställande uppdrag och insatser 

(utbildningsuppdrag). Parlamentet 

understryker behovet att snabbt ge den 

militära planerings- och 

ledningskapaciteten mandat att planera och 

genomföra alla militära GSFP-operationer i 

framtiden, och att man måste undanröja 

vissa hinder för utplaceringen av EU:s 

stridsgrupper. Parlamentet efterlyser ökat 

samarbete mellan den militära planerings- 

och ledningskapaciteten och den civila 

planerings- och ledningskapaciteten, även 

inom ramen för den gemensamma 

samordningsenheten för stöd, för att 

maximera samordningen av civila och 

militära synergier och utbytet av 

sakkunskap, som en del av en mer 

integrerad och övergripande strategi för 

kriser och konflikter, men insisterar på att 

civila och militära befälsordningar måste 

förbli åtskilda. Parlamentet efterlyser en 

förstärkning av den militära planerings- 

och ledningskapaciteten i syfte att öka dess 

lednings- och kontrollkapacitet för 

verkställande insatser och öka synergierna 

med civila uppdrag. 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Ändringsförslag  14 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet efterlyser ett 

snabbt genomförande av initiativet 

kapacitetsuppbyggnad till stöd för 

säkerhet och utveckling för att förbättra 

effektiviteten och hållbarheten av 

uppdrag och operationer inom ramen för 

den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken samt att göra det möjligt 

för EU att stärka sina partnerländers 

säkerhet och försvarskapacitet. 

utgår 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Ändringsförslag  15 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet betonar att 

insatser för militär rörlighet bör prioriteras 

och bidra till ett effektivt genomförande av 

GSFP-uppdrag och GSFP-insatser och till 

alliansens försvarsställning. Parlamentet 

uppmanar därför båda organisationerna att 

fortsätta arbeta tillsammans kring militär 

rörlighet så nära som möjligt, bland annat 

genom att ta fram gemensamma krav för 

att underlätta snabba förflyttningar av 

styrkor och utrustning i hela Europa, med 

tanke på de mångfasetterade utmaningar 

som i första hand kommer från syd och öst. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stödja dessa ansträngningar med de 

investeringar och i förekommande fall 

den lagstiftning som behövs. 

Europaparlamentet betonar behovet att 

lindra de administrativa förfarandena för 

gränsöverskridande förflyttning av 

snabbinsatsstyrkor inom EU. 

53. Europaparlamentet betonar att 

insatser för militär rörlighet bör prioriteras 

och bidra till ett effektivt genomförande av 

GSFP-uppdrag och GSFP-insatser och till 

alliansens försvarsställning. Parlamentet 

uppmanar därför båda organisationerna att 

fortsätta arbeta tillsammans kring militär 

rörlighet så nära som möjligt, bland annat 

genom att ta fram gemensamma krav för 

att underlätta snabba förflyttningar av 

styrkor och utrustning i hela Europa, med 

tanke på de mångfasetterade utmaningar 

som i första hand kommer från syd och öst. 

Or. en 

 

 


