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Amendement 13
Hilde Vautmans
namens de Renew-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor meer solidariteit en 
versterking van de coördinatie tussen de 
EU en de lidstaten; wijst erop dat er sprake 
moet zijn van samenhang tussen het extern 
beleid van de EU en ander beleid met een 
externe dimensie en dat dergelijk beleid 
moet worden afgestemd met internationale 
partners; meent dat samenwerking tussen 
de lidstaten van essentieel belang is voor 
de waarborging van de democratie, de 
gemeenschappelijke waarden, de vrijheden 
en de sociale en milieunormen van de EU; 
benadrukt dat de samenwerking tussen de 
lidstaten, partnerlanden en internationale 
organisaties moet worden verruimd; wijst 
nogmaals op het belang van artikel 24, 
lid 3, VEU, waarin wordt gesteld dat “de 
lidstaten (...) in een geest van loyaliteit en 
wederzijdse solidariteit hun (...) 
onvoorwaardelijke steun [geven] aan het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie [en zich] onthouden (...) van ieder 
optreden dat in strijd is met de belangen 
van de Unie”; onderstreept dat de Raad 
Buitenlandse Zaken overeenkomstig het 
VEU een forum is waar nationale ministers 
hun standpunten uiteenzetten en beleid 
vaststellen, en benadrukt voorts dat de 
lidstaten, zodra dit beleid is vastgesteld, de 
VV/HV volledig moeten steunen bij de 
uitvoering van het desbetreffende beleid en 
niet parallel mogen handelen;

17. pleit voor meer solidariteit en 
versterking van de coördinatie tussen de 
EU en de lidstaten; wijst erop dat er sprake 
moet zijn van samenhang tussen het extern 
beleid van de EU en ander beleid met een 
externe dimensie en dat dergelijk beleid 
moet worden afgestemd met internationale 
partners; meent dat samenwerking tussen 
de lidstaten van essentieel belang is voor 
de waarborging van de democratie, de 
gemeenschappelijke waarden, de vrijheden 
en de sociale en milieunormen van de EU; 
benadrukt dat de samenwerking tussen de 
lidstaten, partnerlanden en internationale 
organisaties moet worden verruimd; wijst 
nogmaals op het belang van artikel 24, 
lid 3, VEU, waarin wordt gesteld dat “de 
lidstaten (...) in een geest van loyaliteit en 
wederzijdse solidariteit hun (...) 
onvoorwaardelijke steun [geven] aan het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie [en zich] onthouden (...) van ieder 
optreden dat in strijd is met de belangen 
van de Unie”; onderstreept dat de Raad 
Buitenlandse Zaken overeenkomstig het 
VEU een forum is waar nationale ministers 
hun standpunten uiteenzetten en beleid 
vaststellen, en benadrukt voorts dat de 
lidstaten, zodra dit beleid is vastgesteld, de 
VV/HV onder meer tijdens hun eigen 
diplomatieke inspanningen volledig 
moeten steunen bij de uitvoering van het 
desbetreffende beleid;
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