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Forslag til henstilling
Betragtning K

Forslag til henstilling Ændringsforslag

K. der henviser til, at Unionens 
optræden udadtil ikke må misbruges som 
redskab til "migrationsstyring", og at alle 
bestræbelser på at samarbejde med 
tredjelande skal gå hånd i hånd med 
forbedring af 
menneskerettighedssituationen i de 
pågældende lande;

K. der henviser til, at Unionens 
optræden udadtil ikke bør eksistere, da 
kun stater har kompetence, der er 
anerkendt i international ret, til at 
anvende magt, og da kun stater er 
medlemmer af FN, der er det eneste 
legitime organ, der har til opgave at 
beskytte international fred og sikkerhed; 
der henviser til, at hverken EU eller dets 
strategiske partner NATO har ret til at 
gribe til magtanvendelse unilateralt; der 
henviser til, at Frankrig og Det Forenede 
Kongerige er de eneste medlemsstater, der 
er permanente medlemmer af FN's 
Sikkerhedsråd og ikke kan uddelegere 
dette ansvar til EU; der henviser til, at EU 
derfor kun kan gribe ind legitimt ved at 
yde midler til internationale aktører, dvs. 
stater;

Or. en
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Punkt 1 – litra a

Forslag til henstilling Ændringsforslag

a) ikke at nedsætte en medlemsstats 
bidrag til faciliteten, hvis medlemsstaten 
har gjort brug af artikel 31, stk. 1, i TEU, 
da dette vil undergrave BNI-nøglen, som 
finansieringsmekanismen er baseret på, 
og den overordnede finansiering af 
faciliteten

a) ikke at forpligte medlemsstaterne 
til at bidrage økonomisk til operationer, 
som de ikke ønsker at deltage i, eftersom 
fælles militære aktioner kun er mulig på 
grundlag af frivilligt samarbejde og på en 
fleksibel måde i hvert enkelt tilfælde, da 
forsvar er medlemsstaternes 
enekompetence;

Or. en


