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8.1.2020 A9-0054/4

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Skäl Ja (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 Ja. Förenta staternas utrikespolitik – 
särskilt den som förts under 
Trumpadministrationen – har slitit sönder 
de grundvalar som multilateralismen och 
rättsstaten vilar på och har trappat upp 
spänningar som leder till att världen och 
Europa befinner sig på randen till krig.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Ingen enskild medlemsstat kan på 
egen hand hantera de utmaningar som den 
europeiska kontinenten och dess närmiljö 
står inför i dag. Principen om jämlikhet 
mellan medlemsstaterna vid utformningen 
av EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör 
respekteras och garanteras. De nationella 
parlamentens befogenheter på området för 
deras egen utrikes- och säkerhetspolitik bör 
respekteras. En ambitiös, trovärdig och 
effektiv gemensam utrikespolitik måste 
understödjas av tillräckliga ekonomiska 
resurser samt snabba och beslutsamma 
åtgärder från EU:s sida. EU:s externa 
politiska instrument måste användas på ett 
mer samstämmigt och enhetligt sätt.

G. Ingen enskild medlemsstat kan på 
egen hand hantera de utmaningar som den 
europeiska kontinenten och dess närmiljö 
står inför i dag. Principen om jämlikhet 
mellan medlemsstaterna vid utformningen 
av EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör 
respekteras och garanteras. De nationella 
parlamentens befogenheter på området för 
deras egen utrikes- och säkerhetspolitik bör 
respekteras. Parlamentet erinrar om att 
inga medlemsstater eller kandidat- eller 
partnerländer kan tvingas till 
utrikespolitiska ställningstaganden eller 
åtgärder mot deras vilja eller mot deras 
befolknings demokratiska samförstånd 
eller parlamentariska beslut. Parlamentet 
insisterar på att jämlikheten mellan 
medlemsstaterna vid utformningen av 
EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och 
dess åtgärder måste respekteras och 
säkerställas. Parlamentet understryker att 
de nationella parlamentens befogenheter 
på området för utrikes- och 
säkerhetspolitik i deras länder måste 
respekteras.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Parlamentet beklagar Förenta 
staternas gradvisa tillbakadragande från 
den multilaterala världsordningen, 
däribland framför allt landets utträde ur 
Parisavtalet, den gemensamma 
övergripande handlingsplanen, FN:s råd för 
mänskliga rättigheter och Unesco samt 
beslutet att avbryta finansieringen till FN:s 
hjälporganisation för Palestinaflyktingar 
(UNRWA), och ger sitt fulla stöd åt 
bevarandet och det fullständiga 
genomförandet av JCPOA som en 
integrerad del av en global multilateral 
ordning och icke-spridningssystemet och 
ett bidrag till den regionala säkerheten i 
Mellanöstern. Parlamentet förkastar 
Förenta staternas ensidiga, extraterritoriella 
återinförande av sanktioner efter att de 
dragit sig ur JCPOA, och ser det som ett 
allvarligt intrång i EU:s legitima 
ekonomiska och utrikespolitiska intressen. 
Parlamentet begär att EU och dess 
medlemsstater stärker sin enade front, sin 
avskräckande verkan och sin 
motståndskraft mot sekundära sanktioner 
från tredjeländer samt står redo att anta 
motåtgärder mot alla länder som skadar 
EU:s legitima intressen genom sekundära 
sanktioner.

4. Parlamentet beklagar Förenta 
staternas gradvisa tillbakadragande från 
den multilaterala världsordningen, 
däribland framför allt landets utträde ur 
Parisavtalet, den gemensamma 
övergripande handlingsplanen, FN:s råd för 
mänskliga rättigheter och Unesco samt 
beslutet att avbryta finansieringen till FN:s 
hjälporganisation för Palestinaflyktingar 
(UNRWA), och ger sitt fulla stöd åt 
bevarandet och det fullständiga 
genomförandet av JCPOA som en 
integrerad del av en global multilateral 
ordning och icke-spridningssystemet och 
ett bidrag till den regionala säkerheten i 
Mellanöstern. Parlamentet förkastar 
Förenta staternas ensidiga, extraterritoriella 
återinförande av sanktioner efter att de 
dragit sig ur JCPOA, och ser det som ett 
allvarligt intrång i EU:s legitima 
ekonomiska och utrikespolitiska intressen. 
Parlamentet begär att EU och dess 
medlemsstater stärker sin enade front, sin 
avskräckande verkan och sin 
motståndskraft mot sekundära sanktioner 
från tredjeländer samt står redo att anta 
motåtgärder mot alla länder som skadar 
EU:s legitima intressen genom sekundära 
sanktioner. Parlamentet fördömer i skarpa 
ordalag den amerikanska militärens 
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olagliga attack i Irak i januari 2020, som 
beordrades av USA:s president Donald 
Trump, och som ledde till mordet på den 
iranska generalen Ghasem Solaymani, 
vilket orsakade en kraftig upptrappning 
av spänningarna mellan Washington och 
Teheran. Parlamentet uttrycker sin djupa 
oro över att denna upptrappning skulle 
kunna undergräva multilateralismen, 
folkrätten, rättsstaten, demokratin, 
respekten för de mänskliga rättigheterna, 
de grundläggande friheterna, en fri och 
rättvis handel och fredlig konfliktlösning 
ännu mer och skapa kaos. Parlamentet 
betonar att EU bör föra en oberoende 
politik gentemot Iran som bygger på 
dialog, handel, nedrustning och 
samarbete.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

8.1.2020 A9-0054/7

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 4a. Europaparlamentet betonar att EU 
och dess medlemsstater behöver en ny 
strategi för att övervinna atlantiska 
visioner om gemensamma intressen och 
traditionella bundsförvanter och för att 
säkra EU:s strategiska oberoende. 
Parlamentet betonar dessutom att 
debatten om strategiskt oberoende inte bör 
vara fokuserad på militära aspekter utan 
ta upp frågor om hur EU och dess 
medlemsstater kan förbättra sin förmåga 
att agera på den internationella arenan 
med suverän kapacitet, stå emot 
ekonomiska och politiska påtryckningar 
från tredjeländer och samarbeta med 
partner som de själva väljer.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet upprepar det 
trängande behovet av att stärka EU:s 
motståndskraft och oberoende genom att 
underbygga en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik som verkar för fred, 
regional och internationell säkerhet, 
mänskliga rättigheter, social rättvisa, 
grundläggande friheter och rättsstaten i 
EU, i dess närområde och i hela världen. 
Parlamentet betonar att EU:s trovärdighet i 
världen är beroende av att dessa principer 
skyddas och följs. Parlamentet anser att 
denna förstärkning av den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken bör vara 
mer samstämmig och inbegripa inte bara 
traditionell mjuk makt, utan även en stark 
gemensam säkerhets- och försvarspolitik, 
en effektiv sanktionspolitik och ett 
gränsöverskridande samarbete mot 
terrorism. Parlamentet efterlyser återigen 
ett snabbt antagande av en EU-mekanism 
för människorättsliga sanktioner (dvs. 
EU:s version av den så kallade 
Magnitskijlistan) som möjliggör riktade 
sanktioner mot personer som medverkar i 
allvarliga människorättskränkningar.

8. Europaparlamentet upprepar det 
trängande behovet av att stärka EU:s 
motståndskraft och oberoende genom att 
införa en ny gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik som verkar för fred, 
regional och internationell säkerhet, 
mänskliga rättigheter, social rättvisa, 
grundläggande friheter och rättsstaten i 
EU, i dess närområde och i hela världen. 
Parlamentet betonar att EU:s trovärdighet i 
världen är beroende av att dessa principer 
skyddas och följs. Parlamentet anser att 
sanktionspolitiken har visat sig vara 
ineffektiv och kontraproduktiv och att den 
direkt eller indirekt drabbar 
civilbefolkningen och befolkningen i stort.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 28a. Europaparlamentet påminner om 
att artikel 41.2 i EU-fördraget innehåller 
ett förbud mot att driftsutgifter i samband 
med operationer som har militära eller 
försvarsmässiga konsekvenser belastar 
EU:s budget.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 30a. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över att de föreslagna 
finansieringsinstrumenten för 2021–2027 
inte uppfyller Europaparlamentets krav 
på en kraftfull, demokratisk och öppen 
granskning av Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten, såsom framförs i 
parlamentets resolution av den 18 april 
2018 om genomförandet av EU:s externa 
finansieringsinstrument: 
halvtidsöversynen 2017 och den framtida 
strukturen efter 20201. Parlamentet 
insisterar på ökad parlamentarisk kontroll 
och granskningsförfaranden för alla 
externa finansieringsinstrument. 
Parlamentet efterlyser ökad insyn i 
genomförandet av 
finansieringsinstrumenten genom 
inrättandet av en gemensam öppen 
offentlig databas över projekt och 
åtgärder.
______________________________
1 EUT C 390, 18.11.2019, s. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Punkt 57a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 57a. Europaparlamentet betonar att 
EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik bör fokusera på att ta itu 
med de bakomliggande orsakerna till 
internationell instabilitet och 
destabiliserande konflikter, såsom 
fattigdom, ojämlikhet, brist på 
ekonomiska möjligheter och tillgång till 
utbildning, social utestängning, väpnade 
konflikter, odemokratiska och ineffektiva 
styrelseformer, korruption och 
klimatförändringar.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

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

Betänkande A9-0054/2019
David McAllister
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Punkt 57b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 57b. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft EU och alla dess medlemsstater 
att underteckna fördraget om förbud mot 
kärnvapen och att ta den politiska 
ledningen i fråga om multilateral 
kärnvapennedrustning. Parlamentet 
betonar att militär nedtrappning och 
nedrustning är centrala hörnstenar för 
den globala och europeiska säkerheten.

Or. en


