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NL In verscheidenheid verenigd NL

26.3.2019 A8-0157/1

Amendement 1
Jean-Luc Schaffhauser
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0157/2019
Hilde Vautmans
Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
(2018/2237(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging K

Ontwerpaanbeveling Amendement

K. overwegende dat het externe 
optreden van de EU niet aangewend mag 
worden voor "migratiebeheer" en dat alle 
inspanningen om samen te werken met 
derde staten hand in hand moeten gaan 
met het verbeteren van de 
mensenrechtensituatie in deze landen;

K. overwegende dat er geen sprake 
mag zijn van extern optreden van de EU, 
aangezien alleen staten de in het 
internationaal recht erkende bevoegdheid 
hebben om geweld te gebruiken en 
aangezien alleen staten lid zijn van de 
Verenigde Naties, het enige legitieme 
orgaan dat belast is met de bescherming 
van de internationale vrede en veiligheid; 
overwegende dat noch de EU, noch haar 
strategische partner de NAVO recht heeft 
op het unilaterale gebruik van geweld; 
overwegende dat Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk de enige lidstaten 
zijn die permanent lid zijn van de VN-
Veiligheidsraad en zij deze 
verantwoordelijkheid niet aan de EU 
kunnen delegeren; overwegende dat de 
EU derhalve alleen rechtmatig kan 
ingrijpen door middel van financiering 
aan internationale actoren, d.w.z. staten;

Or. en
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26.3.2019 A8-0157/2

Amendement 2
Jean-Luc Schaffhauser
namens de ENF-Fractie

Verslag A8-0157/2019
Hilde Vautmans
Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
(2018/2237(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter a

Ontwerpaanbeveling Amendement

a) de bijdrage aan de faciliteit van 
lidstaten die artikel 31, lid 1, van het VEU 
inroepen niet te verlagen, aangezien dit de 
verdeelsleutel op basis van het bni waarop 
het financieringsmechanisme en de 
algehele financiering van de faciliteit is 
gebaseerd, zou ondermijnen;

a) lidstaten niet te verplichten 
financieel bij te dragen aan operaties 
waaraan zij niet wensen deel te nemen, 
aangezien een gemeenschappelijk militair 
optreden alleen per geval mogelijk is op 
basis van vrijwillige samenwerking en 
flexibiliteit, aangezien defensie tot het 
exclusieve domein van de staten behoort;

Or. en


