
AM\1196065NL.docx PE643.453v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

8.1.2020 A9-0054/4

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 J bis. overwegende dat het buitenlands 
beleid van de Verenigde Staten van 
Amerika, met name onder het bewind van 
de regering-Trump, de fundamenten van 
het multilateralisme en de rechtsstaat 
heeft verstoord en de spanningen heeft 
verhevigd, waardoor de wereld en Europa 
tot op de rand van een oorlog zijn 
gebracht;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat geen enkele 
lidstaat de huidige problemen op het 
Europese continent en de nabije omgeving 
daarvan alleen kan aanpakken; 
overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen de lidstaten bij de 
vorming van Europees buitenlands en 
veiligheidsbeleid en de bijbehorende 
maatregelen moet worden geëerbiedigd en 
gewaarborgd; overwegende dat de 
voorrechten van de nationale parlementen 
met betrekking tot hun eigen buitenlands 
en veiligheidsbeleid moeten worden 
geëerbiedigd; overwegende dat een 
ambitieus, geloofwaardig en doeltreffend 
gemeenschappelijk buitenlands beleid 
moet worden ondersteund door passende 
financiële middelen en een tijdig, 
daadkrachtig optreden van de EU; 
overwegende dat de instrumenten in het 
kader van het buitenlands beleid van de 
EU op samenhangendere wijze moeten 
worden ingezet;

G. overwegende dat geen enkele 
lidstaat de huidige problemen op het 
Europese continent en de nabije omgeving 
daarvan alleen kan aanpakken; 
overwegende dat het beginsel van 
gelijkheid tussen de lidstaten bij de 
vorming van Europees buitenlands en 
veiligheidsbeleid en de bijbehorende 
maatregelen moet worden geëerbiedigd en 
gewaarborgd; overwegende dat de 
voorrechten van de nationale parlementen 
met betrekking tot hun eigen buitenlands 
en veiligheidsbeleid moeten worden 
geëerbiedigd; overwegende dat eraan moet 
worden herinnerd dat geen enkele 
lidstaat, kandidaat-lidstaat of partnerland 
kan worden gedwongen tot standpunten 
of maatregelen op het gebied van 
buitenlands beleid die indruisen tegen zijn 
wil en tegen de democratische consensus 
van zijn volk en de beslissingen van zijn 
parlement; overwegende dat erop moet 
worden gewezen dat de gelijkheid tussen 
de lidstaten bij het vormgeven van het 
Europees buitenlands en veiligheidsbeleid 
en de in het kader hiervan genomen 
maatregelen moet worden geëerbiedigd en 
gewaarborgd; overwegende dat het feit 
moet worden onderstreept dat de 
prerogatieven van de nationale 
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parlementen met betrekking tot het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van hun 
landen moeten worden geëerbiedigd;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt de geleidelijke 
terugtrekking van de Verenigde Staten uit 
de multilaterale wereldorde, in het 
bijzonder uit de Overeenkomst van Parijs, 
het gezamenlijk alomvattend actieplan 
(JCPOA), de Mensenrechtenraad van de 
Verenigde Naties en Unesco, en betreurt 
bovendien het besluit van de VS tot 
intrekking van de financiering van de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen 
in het Nabije Oosten (UNRWA); is groot 
voorstander van de instandhouding en 
volledige uitvoering door alle partijen van 
het JCPOA als integraal onderdeel van de 
multilaterale wereldorde en de non-
proliferatieregeling en als bijdrage aan de 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten; 
verwerpt de unilaterale, extraterritoriale 
herinvoering van sancties door de 
Verenigde Staten na de terugtrekking uit 
het JCPOA, aangezien deze een 
belemmering vormt voor de legitieme 
belangen van de EU op het gebied van 
economisch en buitenlands beleid; 
verzoekt de EU en de lidstaten hun 
eenheid, afschrikking en weerbaarheid 
tegen secundaire sancties van derde landen 
te intensiveren en bereid te zijn 
tegenmaatregelen te nemen ten aanzien van 

4. betreurt de geleidelijke 
terugtrekking van de Verenigde Staten uit 
de multilaterale wereldorde, in het 
bijzonder uit de Overeenkomst van Parijs, 
het gezamenlijk alomvattend actieplan 
(JCPOA), de Mensenrechtenraad van de 
Verenigde Naties en Unesco, en betreurt 
bovendien het besluit van de VS tot 
intrekking van de financiering van de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen 
in het Nabije Oosten (UNRWA); is groot 
voorstander van de instandhouding en 
volledige uitvoering door alle partijen van 
het JCPOA als integraal onderdeel van de 
multilaterale wereldorde en de non-
proliferatieregeling en als bijdrage aan de 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten; 
verwerpt de unilaterale, extraterritoriale 
herinvoering van sancties door de 
Verenigde Staten na de terugtrekking uit 
het JCPOA, aangezien deze een 
belemmering vormt voor de legitieme 
belangen van de EU op het gebied van 
economisch en buitenlands beleid; 
verzoekt de EU en de lidstaten hun 
eenheid, afschrikking en weerbaarheid 
tegen secundaire sancties van derde landen 
te intensiveren en bereid te zijn 
tegenmaatregelen te nemen ten aanzien van 
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landen die de legitieme belangen van de 
EU door middel van dergelijke secundaire 
sancties schaden;

landen die de legitieme belangen van de 
EU door middel van dergelijke secundaire 
sancties schaden; veroordeelt krachtig de 
illegale aanval door de Amerikaanse 
strijdkrachten in januari 2020 in Irak, 
waartoe bevolen is door Amerikaans 
president Donald Trump en die heeft 
geleid tot de moord op de Iraanse 
generaal Qasem Soleimani, met als gevolg 
een sterke escalatie van de spanningen 
tussen Washington en Teheran; spreekt 
zijn ernstige bezorgdheid uit over het feit 
dat deze escalatie het multilateralisme, het 
internationaal recht, de rechtsstaat, de 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten, de fundamentele 
vrijheden, vrije en eerlijke handel en de 
geweldloze oplossing van conflicten 
verder in gevaar kan brengen, door 
wanorde te creëren; benadrukt het feit dat 
de EU een onafhankelijk beleid ten 
aanzien van Iran moet voeren, op basis 
van dialoog, handel, ontwapening en 
samenwerking;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 4 bis. benadrukt het feit dat de EU en 
haar lidstaten behoefte hebben aan een 
nieuwe strategie, waarin de Atlantistische 
visies inzake gemeenschappelijke 
belangen en bondgenoten terzijde worden 
geschoven, om te zorgen voor strategische 
autonomie van de EU; benadrukt voorts 
het feit dat bij het debat over strategische 
autonomie niet gefocust mag worden op 
militaire aspecten, maar de EU en haar 
lidstaten zich moeten afvragen hoe zij hun 
capaciteit kunnen vergroten om op het 
internationale toneel op te treden op 
soevereine wijze, hoe zij het hoofd kunnen 
bieden aan economische en politieke druk 
van derde landen en hoe zij kunnen 
samenwerken met de partners van hun 
keuze;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
regionale en internationale veiligheid, 
mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat in 
de EU en in de rest van de wereld centraal 
staan; benadrukt dat de geloofwaardigheid 
van de EU in de ogen van de wereld 
afhangt van de mate waarin deze 
beginselen worden beschermd en 
nageleefd; is van mening dat dit versterkte 
GBVB samenhangender moet zijn en niet 
alleen traditionele zachte macht moet 
omvatten, maar ook een sterk GVDB, een 
doeltreffend sanctiebeleid en 
grensoverschrijdende samenwerking bij 
terrorismebestrijding; pleit opnieuw voor 
de onverwijlde instelling van een EU-
stelsel van sancties voor 
mensenrechtenschendingen (bijv. een 
Europese versie van de zogeheten 
Magnitsky-wet), waarmee gerichte 
sancties kunnen worden opgelegd aan 
personen die betrokken zijn bij ernstige 
mensenrechtenschendingen;

8. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
de invoering van een GBVB waarin vrede, 
regionale en internationale veiligheid, 
mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat in 
de EU en in de rest van de wereld centraal 
staan; benadrukt dat de geloofwaardigheid 
van de EU in de ogen van de wereld 
afhangt van de mate waarin deze 
beginselen worden beschermd en 
nageleefd; is van mening dat het 
sanctiebeleid ondoeltreffend en 
contraproductief is gebleken en dat het 
direct of indirect gevolgen heeft voor de 
burgers en de bevolking in het algemeen;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 28 bis. herinnert eraan dat het op grond 
van artikel 41, lid 2, VEU verboden is 
beleidsuitgaven die voortvloeien uit 
operaties die gevolgen hebben op militair 
of defensiegebied, aan te rekenen op de 
EU-begroting;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 30 bis. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 
uit over het feit dat de voorgestelde 
financieringsinstrumenten voor 2021-
2027 niet voldoen aan de eisen van het 
Europees Parlement inzake een robuuste 
democratische en transparante toetsing 
door het Europees Parlement en de 
nationale parlementen, die het 
geformuleerd heeft in zijn resolutie van 
18 april 2018 over de tenuitvoerlegging 
van de externe financieringsinstrumenten 
van de EU: tussentijdse herziening 2017 
en toekomstige architectuur na 20201; 
dringt aan op betere parlementaire 
controle- en toezichtprocedures voor alle 
externe financieringsinstrumenten; 
verzoekt om meer transparantie bij de 
uitvoering van de 
financieringsinstrumenten door de 
instelling van één gemeenschappelijke, 
transparante openbare gegevensbank van 
projecten en maatregelen;
______________________________
1 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 57 bis. benadrukt het feit dat het GBVB 
van de EU gericht moet zijn op het 
aanpakken van de onderliggende 
oorzaken van internationale instabiliteit 
en destabiliserende conflicten, zoals 
armoede, ongelijkheid, het gebrek aan 
economische kansen en aan toegang tot 
onderwijs, sociale uitsluiting, gewapende 
conflicten, ondemocratisch en inefficiënt 
bestuur, corruptie en de 
klimaatverandering;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Amendement 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0054/2019
David McAllister
Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
(2019/2136(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 57 ter. dringt er bij de EU en al haar 
lidstaten op aan het Verdrag inzake het 
verbod op kernwapens (het 
kernstopverdrag) te ondertekenen en 
politiek het voortouw te nemen met 
betrekking tot multilaterale nucleaire 
ontwapening; benadrukt het feit dat 
militaire de-escalatie en ontwapening de 
hoekstenen vormen van de mondiale en 
Europese veiligheid;

Or. en


