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8.1.2020 A9-0054/4

Ændringsforslag 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning J a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 Ja. der henviser til, at USA's 
udenrigspolitik, navnlig under Trump-
regeringen, har splittet grundlaget for 
multilateralisme og retsstatsprincippet og 
eskaleret spændinger, som fører til, at 
verden og Europa befinder sig på randen 
af krig;

Or. en
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Ændringsforslag 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at ingen 
medlemsstat alene er i stand til at tackle de 
udfordringer, som det europæiske 
kontinent og dets nære omgivelser står 
over for i dag; der henviser til, at princippet 
om ligestilling mellem medlemsstaterne 
ved udformningen af EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik samt -foranstaltninger 
bør respekteres og sikres; der henviser til, 
at de nationale parlamenters beføjelser 
inden for deres egen nationale udenrigs- og 
sikkerhedspolitik bør respekteres; der 
henviser til, at en ambitiøs, troværdig og 
effektiv fælles udenrigspolitik skal støttes 
med tilstrækkelige finansielle ressourcer 
og midler samt rettidige og konsekvente 
tiltag fra medlemsstaternes side; der 
henviser til, at EU's udenrigspolitiske 
instrumenter skal anvendes på en mere 
konsekvent og sammenhængende måde;

G. der henviser til, at ingen 
medlemsstat alene er i stand til at tackle de 
udfordringer, som det europæiske 
kontinent og dets nære omgivelser står 
over for i dag; der henviser til, at princippet 
om ligestilling mellem medlemsstaterne 
ved udformningen af EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik samt -foranstaltninger 
bør respekteres og sikres; der henviser til, 
at de nationale parlamenters beføjelser 
inden for deres egen nationale udenrigs- og 
sikkerhedspolitik bør respekteres; der 
minder om, at ingen medlemsstater eller 
kandidatlande eller partnerlande kan 
tvinges ind i udenrigspolitiske holdninger 
eller foranstaltninger mod deres vilje og 
den demokratiske konsensus i deres 
befolkninger eller parlamentariske 
beslutninger; der fastholder, at princippet 
om ligestilling mellem medlemsstaterne 
ved udformningen af EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik samt -foranstaltninger 
skal respekteres og sikres; der 
understreger, at de nationale 
parlamenters beføjelser inden for den 
udenrigs- og sikkerhedspolitiske politik i 
deres lande skal respekteres;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. udtrykker sin beklagelse over 
USA's gradvise tilbagetrækning fra den 
multilaterale verdensorden, nemlig landets 
udtræden af Parisaftalen, den fælles 
omfattende handlingsplan (JCPOA), FN's 
Menneskerettighedsråd og UNESCO, og 
dets beslutning om at suspendere 
finansieringen af De Forenede Nationers 
Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge 
i Mellemøsten (UNRWA), støtter kraftigt 
bevarelsen og den fuldstændige 
gennemførelse af alle sider af den fælles 
omfattende handlingsplan som en 
integreret del af den globale multilaterale 
orden og ikke-spredningsordningen og et 
bidrag til den regionale sikkerhed i 
Mellemøsten; afviser USA's ensidige 
genindførelse af sanktioner efter dets 
udtræden af den fælles omfattende 
handlingsplan, da den i alvorlig grad griber 
ind i EU's legitime økonomiske og 
udenrigspolitiske interesser; opfordrer EU 
og dets medlemsstater til at opbygge deres 
enhed, afskrækkelse og 
modstandsdygtighed over for sekundære 
sanktioner fra tredjelande og være parat til 
at vedtage modforanstaltninger mod 
ethvert land, der skader EU's legitime 
interesser ved hjælp af sekundære 
sanktioner;

4. udtrykker sin beklagelse over 
USA's gradvise tilbagetrækning fra den 
multilaterale verdensorden, nemlig landets 
udtræden af Parisaftalen, den fælles 
omfattende handlingsplan (JCPOA), FN's 
Menneskerettighedsråd og UNESCO, og 
dets beslutning om at suspendere 
finansieringen af De Forenede Nationers 
Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge 
i Mellemøsten (UNRWA), støtter kraftigt 
bevarelsen og den fuldstændige 
gennemførelse af alle sider af den fælles 
omfattende handlingsplan som en 
integreret del af den globale multilaterale 
orden og ikke-spredningsordningen og et 
bidrag til den regionale sikkerhed i 
Mellemøsten; afviser USA's ensidige 
genindførelse af sanktioner efter dets 
udtræden af den fælles omfattende 
handlingsplan, da den i alvorlig grad griber 
ind i EU's legitime økonomiske og 
udenrigspolitiske interesser; opfordrer EU 
og dets medlemsstater til at opbygge deres 
enhed, afskrækkelse og 
modstandsdygtighed over for sekundære 
sanktioner fra tredjelande og være parat til 
at vedtage modforanstaltninger mod 
ethvert land, der skader EU's legitime 
interesser ved hjælp af sekundære 
sanktioner; fordømmer på det kraftigste 
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det ulovlige angreb, der blev udført af det 
amerikanske militær i januar 2020 i Irak 
efter ordre fra USA's præsident Donald 
Trump, og som førte til mordet på den 
iranske general Qasem Soleimani, hvilket 
igen førte til en voldsom eskalering af 
spændingerne mellem Washington og 
Teheran; udtrykker sin dybe bekymring 
over, at denne optrapning risikerer at 
udgøre en yderligere trussel mod og 
undergravelse af multilateralismen, 
folkeretten, retsstatsprincippet, 
demokratiet, respekten for 
menneskerettighederne, de 
grundlæggende frihedsrettigheder, fri og 
fair handel og ikkevoldelig 
konfliktløsning; understreger, at EU bør 
føre en uafhængig politik om Iran baseret 
på dialog, handel, nedrustning og 
samarbejde;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 4a. understreger, at EU og dets 
medlemsstater har brug for en ny strategi 
til at overvinde atlantiske visioner af 
fælles interesse og traditionelle allierede 
og sikre EU's strategiske autonomi; 
understreger endvidere, at debatten om 
strategisk autonomi ikke bør fokusere på 
militære aspekter, men bør rejse 
spørgsmål om, hvordan EU og dets 
medlemsstater kan forbedre deres evne til 
at handle på den internationale scene med 
en suveræn kapacitet, modstå økonomisk 
og politisk pres fra tredjelande og 
samarbejde med partnere efter eget valg;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. gentager, at der er et presserende 
behov for at styrke EU's 
modstandsdygtighed og uafhængighed ved 
at forstærke en FUSP, som fremmer fred, 
regional og international sikkerhed, 
menneskerettigheder, social retfærdighed, 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
retsstatsprincippet i EU, dets nabolade og i 
hele verden; understreger, at EU's 
troværdighed i verden er betinget af, at 
disse principper beskyttes og overholdes; 
mener, at denne styrkede FUSP bør være 
mere sammenhængende, herunder ikke 
kun traditionel blød magt, men også en 
stærk FSFP, en effektiv sanktionspolitik 
og et grænseoverskridende samarbejde 
mod terrorisme; gentager sin opfordring 
til en hurtig vedtagelse af en EU-
sanktionsmekanisme på 
menneskerettighedsområdet (dvs. en EU-
udgave af "Magnitskij-loven"), der giver 
mulighed for målrettede sanktioner mod 
enkeltpersoner, der har en medvirkende 
rolle i alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser;

8. gentager, at der er et presserende 
behov for at styrke EU's 
modstandsdygtighed og uafhængighed ved 
at indføre en ny FUSP, som fremmer fred, 
regional og international sikkerhed, 
menneskerettigheder, social retfærdighed, 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
retsstatsprincippet i EU, dets nabolade og i 
hele verden; understreger, at EU's 
troværdighed i verden er betinget af, at 
disse principper beskyttes og overholdes; 
mener, at sanktionspolitikken har vist sig 
at være ineffektiv og kontraproduktiv, og 
at den direkte eller indirekte berører 
civilbefolkningen og befolkningen som 
helhed;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 28 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 28a. minder om, at udgifter hidrørende 
fra foranstaltninger, der har indvirkning 
på militær- eller forsvarsområdet, ifølge 
artikel 41, stk. 2, i TEU ikke må afholdes 
over EU's budget;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 30a. udtrykker dyb bekymring over, at 
de foreslåede finansielle instrumenter for 
2021-2027 ikke opfylder Europa-
Parlamentets krav om en robust, 
demokratisk og gennemsigtig kontrol fra 
Europa-Parlamentets og de nationale 
parlamenters side, som udtrykt i dets 
beslutning af 18. april 2018 om 
gennemførelsen af EU's eksterne 
finansielle instrumenter: 
midtvejsevalueringen i 2017 og den 
fremtidige arkitektur for perioden efter 
20201, insisterer på styrkede 
parlamentariske kontrol- og 
kontrolprocedurer for alle eksterne 
finansielle instrumenter; opfordrer til 
øget gennemsigtighed i gennemførelsen af 
de finansielle instrumenter gennem 
oprettelse af en fælles gennemsigtig 
offentlig database over projekter og 
foranstaltninger;
______________________________
1EUT C 390 af 18.11.2019, s. 76.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 57 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 57a. understreger, at EU's FUSP bør 
fokusere på at tackle de grundlæggende 
årsager til international ustabilitet og 
destabiliserende konflikter, såsom 
fattigdom, ulighed, manglende 
økonomiske muligheder og adgang til 
uddannelse, social udstødelse, væbnede 
konflikter, udemokratisk og ineffektiv 
regeringsførelse, korruption og 
klimaændringer;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0054/2019
David McAllister
Årsberetning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(2019/2136(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 57 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 57b. opfordrer indtrængende EU og 
alle dets medlemsstater til at undertegne 
traktaten om forbud mod kernevåben og 
føre politisk an i den multilaterale 
atomnedrustning; understreger, at militær 
nedtrapning og nedrustning er centrale 
hjørnesten i den globale og europæiske 
sikkerhed;

Or. en


