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Amendement  1 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien artikel 3, lid 5, de artikelen 21, 22, 

24, 25, 26, artikel 42, lid 7, en artikel 46 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, 

– gezien artikel 3, lid 5, de artikelen 8, 21, 

22, 24, 25, 26, artikel 42, lid 7, en artikel 

46 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien artikel 3, lid 5, de artikelen 21, 

22, 24, 25, 26, artikel 42, lid 7, en artikel 

46 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, 

– gezien artikel 3, leden 1, 2 en 5, artikel 

21, in het bijzonder lid 1, lid 2, onder h), 

en lid 3, tweede alinea, en artikelen 22, 

24, 25, 26, artikel 42, lid 7, en artikel 46 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, 

Or. it 

 

Amendement  3 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de conclusies van de 

bijeenkomsten van de Europese Raad op 

19 en 20 december 2013 (EUCO 217/13) 

en van 25 en 26 juni 2015 (EUCO 22/15) 
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en de conclusies van de Raad over het 

GVDB van 18 mei 2015 (8971/15), 

Or. en 

 

Amendement  4 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien besluit (GBVB) 2015/1835 van de 

Raad van 12 oktober 2015 tot vaststelling 

van het statuut, de zetel en de 

voorschriften voor de werking van het 

Europees Defensieagentschap, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2015 

over de tenuitvoerlegging van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (op basis van het jaarverslag 

van de Raad aan het Europees Parlement 

over het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid)1, 

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2015 

over de tenuitvoerlegging van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (op basis van het jaarverslag 

van de Raad aan het Europees Parlement 

over het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid)1; gezien zijn resolutie 

van 21 januari 2016 over de clausule 

inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, 

lid 7, VEU) (2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0213. 1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Amendement  6 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 21 januari 2016 

over de clausule inzake wederzijdse 

verdediging (artikel 42, lid 7, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie), 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 17 december 

2015 over het jaarverslag over 

mensenrechten en democratie in de 

wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de Europese 

Unie, 

Or. en 

 

Amendement  8 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het strategisch kader en het 

actieplan van de EU inzake 

mensenrechten en democratie, die op 25 
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juni 2012 door de Raad Buitenlandse 

Zaken zijn goedgekeurd, 

Or. en 

 

Amendement  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de resolutie van het Europees 

Parlement van 17 december 2015 over 

wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van 

Gemeenschappelijk Standpunt 

2008/944/GBVB, 

Or. en 

 

Amendement  10 

Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling, zoals goedgekeurd door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties in september 2015 en door de 

overeenkomst van Parijs inzake 

klimaatverandering, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag over de uitvoering 

van de herziening van de EDEO 

(HR(2015)170 van 22 december 2015; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen voor de EU 

complex zijn, en zowel van binnenuit als 

van buiten de gemeenschappelijke grenzen 

komen; overwegende dat meer politieke 

wil voor resolute gemeenschappelijke 

maatregelen van de EU en de lidstaten 

nodig is om een doeltreffend antwoord te 

kunnen bieden op deze uitdagingen, om de 

waarden en het maatschappelijk model van 

de EU te beschermen, om prioriteiten zoals 

armoedebestrijding, het verwezenlijken 

van de universele ontwikkelingsdoelen, 

wapenbeheersing, NPT-bepalingen en 

volledige nucleaire ontwapening, eerlijke 

handel, en het nastreven van evenwichtige 

economische betrekkingen op de agenda 

te zetten en om op wereldvlak een 

vreedzame en beschaafde actor te worden; 

overwegende dat de globale EU-strategie 

voor buitenlands en veiligheidsbeleid het 

pad moet effenen voor deze ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke en 

gecoördineerde maatregelen van de EU en 

de lidstaten nodig is om een doeltreffend 

antwoord te kunnen bieden op deze 

uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een actor 

te worden die de mondiale veiligheid en de 

vrede tussen de volkeren kan garanderen; 

overwegende dat de globale EU-strategie 

voor buitenlands en veiligheidsbeleid mee 

het pad moet effenen voor de ontwikkeling 

van een echte eigen Europese politieke 

identiteit; 

Or. it 

 

Amendement  14 

Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 
van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil van de 

EU en de lidstaten van cruciaal belang is 

om een doeltreffend antwoord te kunnen 

bieden op deze uitdagingen, alsook om de 

waarden en het maatschappelijk model van 

de EU te beschermen; overwegende dat het 
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beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

noodzakelijk is dat de EU concrete en 

gemeenschappelijke maatregelen neemt 

om de huidige crises te beheersen; 

overwegende de noodzaak van een 

herziening van de globale EU-strategie 

voor buitenlands en veiligheidsbeleid om 

de stabiliteit en de veiligheid van de EU 

en haar burgers te beschermen en om op 

wereldvlak een sterkere actor te worden; 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, afkomstig zijn 

van Europese en niet-Europese spelers, en 

zowel van binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen, en 

sommige uitdagingen en dreigingen zelfs 

in de hand worden gewerkt door het eigen 

beleid van Europa, dat financiële en 

economische ontwrichting, 

belastingconcurrentie, werkloosheid en 

groeiende ongelijkheid met zich 

meebrengt, waardoor de Europese 

burgers en vooral de jonge mensen 

afhaken; overwegende dat meer politieke 

wil en verlicht leiderschap voor resolute 

gemeenschappelijke maatregelen van de 

EU en de lidstaten nodig zijn om een 

gemeenschappelijk en doeltreffend 

antwoord te kunnen bieden op deze 

uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om van de EU een 

efficiënte speler en op wereldvlak een 

sterkere actor te maken; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 
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voor deze ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere en strategischere actor te worden; 

overwegende dat de globale EU-strategie 

voor buitenlands en veiligheidsbeleid het 

pad moet effenen voor deze ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 
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resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

bevorderen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterke actor te worden; overwegende dat de 

globale EU-strategie voor buitenlands en 

veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling door een politieke 

ambitie te definiëren voor de EU als 

internationale actor; 

Or. en 

 

Amendement  19 

István Ujhelyi 
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Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat de lokale, regionale en 

globale contexten met elkaar moeten 

worden verbonden; overwegende dat 

strategisch denken begint met het zoeken 

naar antwoorden op de internationale 

uitdagingen waarmee de EU, als politieke 

gemeenschap, wordt geconfronteerd en 

dat die antwoorden moeten worden 

gekoppeld aan de externe problemen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat zonder meer politieke wil 



 

AM\1087188NL.doc 13/130 PE577.080v01-00 

 NL 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

voor resolute gemeenschappelijke 

maatregelen van de EU en de lidstaten het 

onmogelijk is om een doeltreffend 

antwoord te kunnen bieden op deze 

uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden van de 

EU te beschermen en om op wereldvlak 

een sterkere actor te worden; overwegende 

dat de globale EU-strategie voor 

buitenlands en veiligheidsbeleid het pad 

moet effenen voor deze ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 
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Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex zijn, en zowel van 

binnenuit als van buiten de 

gemeenschappelijke grenzen komen; 

overwegende dat meer politieke wil voor 

resolute gemeenschappelijke maatregelen 

van de EU en de lidstaten nodig is om een 

doeltreffend antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

A. overwegende dat de vele huidige en 

toekomstige uitdagingen en dreigingen 

voor de EU complex en met elkaar 

verbonden zijn, en zowel van binnenuit als 

van buiten de gemeenschappelijke grenzen 

komen; overwegende dat meer politieke 

wil voor resolute gemeenschappelijke 

maatregelen van de EU en de lidstaten 

nodig is om proactief een doeltreffend en 

holistisch antwoord te kunnen bieden op 

deze uitdagingen, om de waarden en het 

maatschappelijk model van de EU te 

beschermen en om op wereldvlak een 

sterkere actor te worden; overwegende dat 

de globale EU-strategie voor buitenlands 

en veiligheidsbeleid het pad moet effenen 

voor deze ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de Europese Unie 

volledig rekenschap moet geven van de 

beschadiging van haar directe 

strategische omgeving en van de gevolgen 

ervan op lange termijn; overwegende dat 

de crises steeds vaker en gelijktijdig 

voorkomen, met gevolgen die steeds meer 

voelbaar zijn binnen het eigen 

grondgebied van de EU, wat betekent dat 

geen enkele lidstaat hier alleen het hoofd 

aan kan bieden en dat de Europeanen 

hun verantwoordelijkheden gezamenlijk 

moeten uitoefenen om hun veiligheid te 

waarborgen; 
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Or. fr 

 

Amendement  24 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten 

om de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote 

migratiestromen, en digitale en hybride 

oorlogvoering en dreigingen; 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

moet nadenken over haar groeiende en 

negatieve rol in veel conflictsituaties, 

vooral in de directe zuidelijke en 

oostelijke buurlanden, die hebben geleid 

tot veel bijkomende uitdagingen; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog steeds 

relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 
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aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten 

om de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerd 

wereldorde te verstoren, 
klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en hybride en cyberoorlogvoering en -

dreigingen; 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

klimaatverandering en de aantasting van 

het milieu, grote migratiestromen, hybride 

en cyberoorlogvoering en -dreigingen, 

frequente natuurrampen en de 

verspreiding van epidemische ziekten; 

Or. it 

 

Amendement  26 

Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten 

om de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerd 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote 

migratiestromen, en hybride en 

cyberoorlogvoering en -dreigingen; 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende evenwel 

de ontwikkeling van de huidige 

veiligheidsomgeving, gekenmerkt door 

crises van ongeziene omvang; 

overwegende de globale dimensie van 

dreigingen zoals terrorisme, dat uitgaat 

van niet-overheidsactoren; overwegende 

dat de crises buiten de EU-grenzen 

rechtstreekse gevolgen hebben voor de 

stabiliteit en veiligheid van de EU; 

overwegende dat de nieuwe uitdagingen 

waaraan de EU het hoofd moet bieden, 

zoals hybride en cyberoorlogvoering en -

dreigingen; 

Or. fr 

 

Amendement  27 

Ana Gomes 
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Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen; 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals 

extremisme en sektarische oorlogen in de 

buurlanden, de pogingen om de grenzen 

door middel van geweld te hertekenen en 

andere soorten uitdagingen voor de 

wereldorde die ontstonden in het kader 

van het Handvest van de Verenigde 

Naties, klimaatverandering, massale 

migratiestromen, de grootste 

vluchtelingencrisis sinds Wereldoorlog II, 
en naast technologische ontwikkelingen 

op het gebied van ruimte en cybernetica, 

nucleaire proliferatie en wapenwedlopen, 

en hybride en asymmetrische 

oorlogvoering en dreigingen; 

Or. en 

 

Amendement  28 

István Ujhelyi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 
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aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen; 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen om de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

grensoverschrijdend terrorisme met uit 

het buitenland terugkerende strijders, 
digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen, binnenlandse religieuze en 

politieke radicalisering, autoritaire en 

extremistische partijen binnen de EU en 

grote financiële en economische 

instabiliteit; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Vincent Peillon 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerd 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en hybride en cyberoorlogvoering en -

dreigingen; 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende, ernstige en nieuwe 

uitdagingen, zoals de pogingen van 

revisionistische machten om de grenzen 

door middel van geweld te hertekenen en 

de op regels gebaseerd wereldorde te 

verstoren, klimaatverandering, grote 

migratiestromen, en hybride en 

cyberoorlogvoering en -dreigingen; 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Francisco José Millán Mon 
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Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote 

migratiestromen, en digitale en hybride 

oorlogvoering en dreigingen; 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, trage economische 

groei, grote migratie- en 

vluchtelingenstromen, en digitale en 

hybride oorlogvoering en dreigingen; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten, uitbraak van 

epidemieën en georganiseerde misdaad – 

nog in hoge mate relevant zijn; 

overwegende dat de EU momenteel 

geconfronteerd wordt met een aantal 

bijkomende uitdagingen, zoals de pogingen 

van revisionistische machten om de 

grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, de 
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en digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen; 
ongecontroleerde verspreiding van 

wapens en wapenopslag, 
klimaatverandering, antimicrobiële 

resistentie, grote migratiestromen, 

toename van de ongelijkheid en opkomst 

van politiek extremisme en digitale en 

hybride oorlogvoering en dreigingen; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen; 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten om 

de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen door internationale wetten te 

schenden en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 
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Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals de 

pogingen van revisionistische machten 

om de grenzen door middel van geweld te 

hertekenen en de op regels gebaseerde 

wereldorde te verstoren, 

klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen; 

B. overwegende dat de dreigingen die 

geïdentificeerd werden in de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003 – terrorisme, 

massavernietigingswapens, regionale 

conflicten, falende staten en 

georganiseerde misdaad – nog in hoge 

mate relevant zijn; overwegende dat de EU 

momenteel geconfronteerd wordt met een 

aantal bijkomende uitdagingen, zoals 

uitdagingen voor de Europese orde na de 

Koude Oorlog, die werd gevestigd op basis 

van de beginselen van Helsinki en het 

Handvest van Parijs van 1990, 
klimaatverandering, grote migratiestromen, 

en digitale en hybride oorlogvoering en 

dreigingen; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de Europese 

veiligheidsarchitectuur is gebaseerd op de 

Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE); 

overwegende dat de EU een sleutelrol 

speelt in de OVSE; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de EU, met het 

oog op een verminderde regionale 

veiligheid, in de eerste plaats moet zorgen 

voor stabiliteit in de naaste buurlanden, 

zonder echter afbreuk te doen aan haar 

algemene verplichtingen; overwegende 

dat de veiligheidscrises in de buurlanden 

van de EU zijn ontstaan en vorm hebben 

gekregen door wereldwijde tendensen, en 

dat de EU dus eerst moet zorgen voor een 

doeltreffende regionale veiligheid voor zij 

wereldwijd kan optreden; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de gezamenlijke 

defensie-uitgaven van de EU-lidstaten zo 

hoog liggen dat de EU op wereldniveau de 

op een na grootste defensiebegroting 

heeft; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat de EU een 

allesomvattende en gezamenlijke aanpak 

van de veiligheid steunt; 
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Or. en 

 

Amendement  38 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de vrede in 

Europa, die als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd sinds de val van het IJzeren 

Gordijn en het uiteenvallen van de Sovjet-

Unie, nu wordt bedreigd door het 

optreden van Rusland, dat het 

grondgebied van een soevereine Europese 

natie is binnengevallen en bezet, en dat 

andere naties bedreigt; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat de nationale 

grenzen en soevereiniteit en 

internationale overeenkomsten en wetten 

opnieuw moeten worden geëerbiedigd als 

basis voor een stabiel Europa met 

eenzelfde beleidsvoering; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken aangepakt 

wordt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  41 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 
worden en hokjesdenken aangepakt 

wordt; 

D. overwegende dat transparantie en 

parlementaire controle op nationaal en 

EU-niveau cruciaal zijn voor de EU om 

snel en efficiënt te kunnen reageren en 

niet verder mogen worden beperkt in het 

belang van snelle beslissingen en 

uitvoering; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken aangepakt 

wordt; 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en de Raad, de hoge 

vertegenwoordiger voor het buitenlands 

beleid en het Europees Parlement nauw 
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gaan samenwerken; 

Or. it 

 

Amendement  43 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken aangepakt wordt; 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele, wettelijke en financiële 

barrières weggewerkt worden en 

hokjesdenken aangepakt wordt; 

overwegende dat het ondermijnend 

geknoei bij het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid en bij het 

gemeenschappelijke veiligheids- en 

defensiebeleid, dat had moeten worden 

uitgebreid en versterkt door het Verdrag 

van Lissabon, te wijten is aan kortzichtige 

rivaliteit en uiteenlopende prioriteiten bij 

de vaststelling van bedreigingen door de 

lidstaten; overwegende dat voor een 

doeltreffende strategie voor het 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de 

EU in de eerste plaats een sterke politiek 

wil en een gemeenschappelijk doel voor 

alle lidstaten nodig is, om een echt 

Europees instrument te creëren, aan de 

hand waarvan dreigingen kunnen worden 

geïdentificeerd, gemeenschappelijke 

belangen kunnen worden bevestigd, de 

EU een concreet antwoord kan bieden en 

de nodige middelen kan bijeenbrengen; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Cristian Dan Preda 
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Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken aangepakt wordt; 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden, hokjesdenken aangepakt wordt en 

de solidariteit tussen de lidstaten wordt 

versterkt; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken aangepakt wordt; 

D. overwegende dat de EU sneller en 

efficiënter op dreigingen moet kunnen 

reageren als interinstitutionele barrières 

weggewerkt worden en hokjesdenken 

aangepakt wordt; 

Or. nl 

 

Amendement  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken aangepakt wordt; 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden, hokjesdenken aangepakt wordt en 

voldoende en flexibele financiële 

middelen worden toegewezen om het 

nastreven van de EU-belangen te 
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ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken aangepakt wordt; 

D. overwegende dat de EU pas snel en 

efficiënt op dreigingen kan reageren als 

interinstitutionele barrières weggewerkt 

worden en hokjesdenken bij de 

instellingen en bij de buitenlandse 

vertegenwoordiging van de EDEO en de 

lidstaten aangepakt wordt; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Urmas Paet 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat een nauwere 

samenwerking tussen de Europese Unie 

en de NAVO van vitaal belang is voor de 

Europese veiligheid; 

Or. et 

 

Amendement  49 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat verschillende 

soorten dreigingen tegen verschillende 

lidstaten moeten worden gezien als 

dreigingen tegen de Unie, en dat de 

lidstaten solidair moeten zijn, een sterke 

eenheid moeten vormen en een rechtlijnig 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid moeten voeren; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de nieuwe strategie 

moet uitgaan van een alomvattende 

aanpak en een consistent en gecoördineerd 

gebruik van de EU-instrumenten voor 

extern en intern beleid; 

E. overwegende dat de alomvattende 

aanpak bij de huidige uitvoering de facto 

betekent dat alle relevante 

beleidsterreinen ondergeschikt zijn aan 

het GBVB/GVDB en aan alle louter 

geostrategische en economische EU-

belangen en dat die moeten worden 

herzien, moet de nieuwe strategie uitgaan 

van een consistent en gecoördineerd 

gebruik van de EU-instrumenten voor 

civiel extern en intern beleid; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de nieuwe strategie E. overwegende dat de nieuwe wereldwijde 
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moet uitgaan van een alomvattende aanpak 

en een consistent en gecoördineerd gebruik 

van de EU-instrumenten voor extern en 

intern beleid; 

strategie zou moeten uitgaan van een 

alomvattende aanpak, in synergie met een 

consistent en gecoördineerd gebruik van de 

EU-instrumenten voor extern en intern 

beleid om de twee dimensies doeltreffend 

te kunnen bestrijken, het volle 

economische en politieke potentieel van 

de EU te kunnen ontplooien, de invloed 

van de EU op het wereldbestuur te 

vergroten en haar rol als pleitbezorger 

voor wereldveiligheid te versterken; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de nieuwe strategie 

moet uitgaan van een alomvattende aanpak 

en een consistent en gecoördineerd gebruik 

van de EU-instrumenten voor extern en 

intern beleid; 

E. overwegende dat de nieuwe strategie 

moet uitgaan van een alomvattende aanpak 

en een consistent en gecoördineerd gebruik 

van de EU-instrumenten voor extern en 

intern beleid; overwegende dat het feit dat 

de EU wapens uitvoert niet in het belang 

is van de veiligheid van de EU en dat er 

bij de ontwikkeling van een nieuwe 

algehele EU-strategie rekening moet 

worden gehouden met gemeenschappelijk 

standpunt 2008/944/GBVB; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de nieuwe strategie E. overwegende dat de nieuwe strategie 
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moet uitgaan van een alomvattende aanpak 

en een consistent en gecoördineerd gebruik 

van de EU-instrumenten voor extern en 

intern beleid; 

moet uitgaan van een alomvattende aanpak 

en een consistent en gecoördineerd gebruik 

van de EU-instrumenten voor extern en 

intern beleid; overwegende dat het 

voornaamste doel van de Unie erin 

bestaat haar waarden te promoten en bij 

te dragen aan vrede, veiligheid en 

duurzame ontwikkeling op aarde, aan 

solidariteit en wederzijds respect tussen de 

volkeren; overwegende dat deze 

fundamentele doelstellingen niet mogen 

worden vergeten wanneer de Unie actie 

onderneemt om haar interne en externe 

beleid te verwezenlijken; overwegende dat 

ook wanneer de Unie haar eigen 

handelsbelangen verdedigt, zij altijd moet 

zorgen voor samenhang tussen haar 

acties en het nastreven van de 

doelstellingen van vrede en eerbiediging 

van de mensenrechten; 

Or. it 

 

Amendement  54 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de EU, in zo een 

veranderlijke en willekeurige 

internationale omgeving, over 

strategische autonomie moet beschikken 

die haar in staat stelt haar veiligheid te 

waarborgen en haar belangen en waarden 

te bevorderen; 

Or. fr 

 

Amendement  55 

Cristian Dan Preda 
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Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de algehele EU-

strategie voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid een beperkt aantal 

prioriteiten moet stellen en duidelijke 

acties moet definiëren die voor de 

verschillende prioriteiten moeten worden 

ondernomen; overwegende dat voldoende 

middelen moeten worden toegewezen om 

de strategie uit te voeren, aangezien de 

EU de middelen moet hebben om haar 

ambitie te kunnen verwezenlijken; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat menselijke 

veiligheid centraal moet staan in de 

algehele EU-strategie en er ten volle 

rekening moet worden gehouden met het 

genderperspectief en met VN-resolutie 

1325; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de EU, sinds de 
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goedkeuring van de Europese 

Veiligheidsstrategie 2003, zich een op 

regels van internationaal recht 

gebaseerde internationale orde met 

effectief multilateralisme ten doel heeft 

gesteld; 

Or. fr 

 

Amendement  58 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat in de algehele EU-

strategie de verantwoordelijkheden van 

elke EU-instelling bij de uitvoering van 

die richtsnoeren duidelijk moeten worden 

gedefinieerd en dat de taken duidelijk 

moeten worden toegewezen; overwegende 

dat de EU-lidstaten een cruciale rol 

spelen bij het goedkeuren en uitvoeren 

van de strategie; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat de nieuwe 

strategie moet stroken met de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling; 

Or. en 
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Amendement  60 

Sandra Kalniete 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de toekomstige 

strategie onder meer moet bestaan uit de 

volgende doelstellingen: 

F. overwegende dat de toekomstige 

strategie moet worden opgevolgd via 

jaarlijkse uitvoeringsverslagen en onder 

meer moet bestaan uit de volgende 

doelstellingen, die verder moeten worden 

uitgewerkt in "substrategieën" met 

specifieke bepalingen voor verschillende 

actieterreinen: 

Or. en 

 

Amendement  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- De Europese staten, maatschappij en 

waarden verdedigen 

- De Europese burgers en lidstaten 

verdedigen en de waarden en belangen 

van de Europese Unie uitdragen 

Or. en 

 

Amendement  62 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- De Europese staten, maatschappij en 

waarden verdedigen 

- De Europese Unie en haar lidstaten, 

maatschappij en waarden verdedigen 

Or. en 
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Amendement  63 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- De Europese staten, maatschappij en 

waarden verdedigen 

- De Europese Unie, haar lidstaten en 

waarden verdedigen 

Or. en 

 

Amendement  64 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Onderverdeling 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– De Europese staten, maatschappij en 

waarden verdedigen 

– De Europese staten en maatschappij en 

waarden bevorderen 

Or. fr 

 

Amendement  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- De Europese staten, maatschappij en 

waarden verdedigen 

- De Europese burgers, staten, 

maatschappij en waarden verdedigen 

Or. en 

 

Amendement  66 

Vincent Peillon 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf – 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 –1 bis. is ingenomen met het verslag van 

juni 2015 van de VV/HV getiteld "De 

Europese Unie in een veranderende 

mondiale omgeving – een meer 

geconnecteerde, gecontesteerde en 

complexe wereld"; meent dat het verslag 

een duidelijk beeld schetst van de 

uitdagingen waarmee de EU momenteel 

wordt geconfronteerd en een geschikte 

basis vormt voor de uitwerking van een 

Europese strategie; 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij 

haar waarden en maatschappelijk model 

moet beschermen en haar basisbelangen 

moet nastreven. De EU moet er bijgevolg 

voor zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

welvaart en de veiligheid van haar burgers 

en grondgebied de belangrijkste 

doelstelling van de Europese Unie moet 

zijn, evenals het waarborgen van 

democratie, het aanmoedigen van 

duurzame ontwikkeling, het verdedigen 

van vrede en mensenrechten en het 

bestrijden van armoede; benadrukt dat 

geen enkele Europese lidstaat alleen het 

hoofd kan bieden aan de huidige 

veiligheidsdreigingen, wat duidelijk 

aantoont dat externe en interne veiligheid 

nauw met elkaar verbonden zijn. De EU 

moet een sterke wereldspeler zijn om te 

zorgen voor een goed bestuur van de 

globalisering. Daartoe moet de EU 

beveiligde basiscapaciteiten hebben om 

een antwoord te kunnen bieden op elke 



 

PE577.080v01-00 36/130 AM\1087188NL.doc 

NL 

soort crisis en zelfverzekerd de 

internationale strijd tegen terrorisme en 

elke vorm van illegale handel te kunnen 

aanbinden, en daarbij moet zij onze 

waarden en ons maatschappelijk model 

beschermen en onze basisbelangen 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij 

haar waarden en maatschappelijk model 

moet beschermen en haar basisbelangen 

moet nastreven. De EU moet er bijgevolg 

voor zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

welvaart en de veiligheid van haar burgers 

en haar grondgebied de belangrijkste 

doelstelling van de Europese Unie moet 

zijn, evenals het waarborgen van 

democratie, het aanmoedigen van 

duurzame ontwikkeling, het verdedigen 

van vrede en mensenrechten en het 

bestrijden van armoede. De EU moet een 

sterke wereldspeler zijn om te zorgen voor 

een goed bestuur van de globalisering. 

Daartoe moet de EU beveiligde 

basiscapaciteiten hebben om een 

antwoord te kunnen bieden op elke soort 

crisis. De EU moet zelfverzekerd de 

internationale strijd aanbinden tegen 

terrorisme en elke vorm van illegale 

handel. Daarbij moet zij onze waarden en 

ons maatschappelijk model beschermen en 

onze basisbelangen nastreven. De EU moet 
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er bijgevolg voor zorgen dat zij zowel 

intern als extern weerbaar is, dat zij in staat 

is om te anticiperen op voorspelbare 

dreigingen en deze kan ondervangen en 

oplossen, maar eveneens paraat is om snel 

te reageren op onvoorspelbare dreigingen, 

dat zij kan herstellen van verschillende 

soorten aanvallen, en dat zij de toevoer van 

energie en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij 

haar waarden en maatschappelijk model 

moet beschermen en haar basisbelangen 

moet nastreven. De EU moet er bijgevolg 

voor zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. het waarborgen van de welvaart en de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied is de belangrijkste doelstelling 

van de Europese Unie, evenals het 

waarborgen van democratie, het 

aanmoedigen van duurzame 

ontwikkeling, het verdedigen van vrede en 

mensenrechten en het bestrijden van 

armoede. De EU moet een sterke 

wereldspeler zijn om te zorgen voor een 

goed bestuur van de globalisering. 

Daartoe moet de EU beveiligde 

basiscapaciteiten hebben om een 

antwoord te kunnen bieden op elke soort 

crisis. De EU moet zelfverzekerd de 

internationale strijd aanbinden tegen 

terrorisme en elke vorm van illegale 

handel. Daarbij moet zij onze waarden en 

ons maatschappelijk model beschermen en 

onze basisbelangen nastreven. De EU moet 

er bijgevolg voor zorgen dat zij zowel 

intern als extern weerbaar is, dat zij in staat 

is om te anticiperen op voorspelbare 

dreigingen en deze kan ondervangen en 

oplossen, maar eveneens paraat is om snel 

te reageren op onvoorspelbare dreigingen, 

dat zij kan herstellen van verschillende 
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soorten aanvallen, en dat zij de toevoer van 

energie en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen en dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen; benadrukt dat zij geen militaire 

middelen mag inzetten om de toevoer van 

energie en grondstoffen veilig te houden; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

stabiliteit binnen haar grenzen en in haar 

buurlanden, alsook van de veiligheid van 

haar burgers en haar grondgebied de 
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waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

belangrijkste doelstelling van de EU moet 

zijn, en dat zij daarbij haar waarden en 

maatschappelijk model moet bevorderen 

en haar basisbelangen moet nastreven. De 

EU moet er bijgevolg voor zorgen dat zij 

zowel intern als extern weerbaar is, dat zij 

in staat is om te anticiperen op 

voorspelbare dreigingen en deze kan 

ondervangen en oplossen, maar eveneens 

paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. fr 

 

Amendement  72 

Miroslav Poche 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar belangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen. Zij moet ook 

kunnen herstellen van verschillende 

soorten aanvallen, de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kunnen houden en 

haar energiebronnen kunnen 

diversifiëren;  

Or. cs 
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Amendement  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid en het welzijn van haar burgers 

en haar grondgebied de belangrijkste 

doelstelling van de EU moet zijn, en dat zij 

daarbij haar waarden en maatschappelijk 

model moet beschermen en haar 

basisbelangen moet nastreven, armoede 

moet bestrijden en duurzame 

ontwikkeling en solidariteit wereldwijd op 

de voorgrond moet plaatsen. De EU moet 

er bijgevolg voor zorgen dat zij zowel 

intern als extern solidair en weerbaar is, 

dat zij in staat is om te anticiperen op 

voorspelbare uitdagingen en dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

uitdagingen of aanvallen, en dat zij onze 

fundamentele waarden, rechten en 

vrijheden en de toevoer van energie en 

grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar mensen en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 



 

AM\1087188NL.doc 41/130 PE577.080v01-00 

 NL 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en de Europese belangen 

moet definiëren en nastreven; roept de 

EU-instellingen bijgevolg op om ervoor te 

zorgen dat de EU zowel intern als extern 

weerbaar is, roept de VV/HV op om ervoor 

te zorgen dat de EU beter in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare risico's en 

dreigingen en deze kan voorkomen, 

ondervangen en oplossen, maar eveneens 

paraat is om snel met acties te komen bij 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Francisco José Millán Mon 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat de Unie als doel heeft de 

vrede, haar waarden en het welzijn van 

haar burgers te bevorderen; merkt op dat 

het waarborgen van de veiligheid van haar 

burgers en haar grondgebied bijgevolg een 

belangrijke doelstelling van de EU moet 

zijn, en dat zij daarbij haar waarden en 

maatschappelijk model moet beschermen 

en haar basisbelangen moet nastreven; 

benadrukt dat de EU geen militair 

bondgenootschap is, maar ook de pijler 

verdediging niet mag negeren. De EU 

moet er bijgevolg voor zorgen dat zij zowel 

intern als extern weerbaar is, dat zij in staat 

is om te anticiperen op voorspelbare 

uitdagingen en dreigingen en deze kan 

ondervangen en oplossen, maar eveneens 

paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare crises en dreigingen, dat 

zij kan herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model, zoals 

democratie, de rechtsstaat en de 

eerbiediging van de mensenrechten, moet 
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zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

beschermen en in dat opzicht haar 

basisbelangen moet nastreven. De EU moet 

er bijgevolg voor zorgen dat zij zowel 

intern als extern weerbaar is, dat zij in staat 

is om te anticiperen op voorspelbare 

dreigingen en deze kan ondervangen en 

oplossen, maar eveneens paraat is om snel 

te reageren op onvoorspelbare dreigingen, 

dat zij kan herstellen van verschillende 

soorten aanvallen, en dat zij de toevoer van 

energie en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied een van de doelstellingen van 

de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied een van de belangrijkste 

doelstellingen van de EU moet zijn, en dat 

zij daarbij haar waarden en 

maatschappelijk model moet beschermen 

en haar basisbelangen moet nastreven. De 

EU moet er bijgevolg voor zorgen dat zij 

zowel intern als extern weerbaar is, dat zij 

in staat is om te anticiperen op 

voorspelbare dreigingen en deze kan 

ondervangen en oplossen, maar eveneens 

paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de eerbiediging van 

de mensenrechten op wereldschaal kan 

beschermen en de toevoer van energie en 

grondstoffen veilig kan houden; 

Or. it 

 

Amendement  80 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden moet beschermen en haar 

basisbelangen moet nastreven. De EU en 

haar lidstaten moeten er bijgevolg voor 

zorgen dat de democratische instellingen 

en fundamentele waarden weerbaar zijn; 

is van mening dat nieuwe 

gemeenschappelijke instellingen nodig 

zijn om een antwoord te bieden op het 
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onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

steeds groter wordende aantal interne en 

externe dreigingen, die over voldoende 

middelen beschikken en in staat zijn om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kunnen ondervangen en oplossen, 

maar eveneens paraat zijn om snel en 

gezamenlijk te reageren op onvoorspelbare 

dreigingen, dat zij kunnen herstellen van 

verschillende soorten aanvallen, en dat zij 

de toevoer van energie en grondstoffen 

veilig kunnen houden; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Knut Fleckenstein 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid van haar burgers en haar 

grondgebied de belangrijkste doelstelling 

van de EU moet zijn, en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen en haar basisbelangen moet 

nastreven. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

1. merkt op dat het waarborgen van de 

veiligheid en welvaart van alle burgers die 

in de EU leven en van haar grondgebied de 

belangrijkste doelstelling van het 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de 

EU moet zijn en dat zij daarbij haar 

waarden en maatschappelijk model moet 

beschermen. De EU moet er bijgevolg voor 

zorgen dat zij zowel intern als extern 

weerbaar is, dat zij in staat is om te 

anticiperen op voorspelbare dreigingen en 

deze kan ondervangen en oplossen, maar 

eveneens paraat is om snel te reageren op 

onvoorspelbare dreigingen, dat zij kan 

herstellen van verschillende soorten 

aanvallen, en dat zij de toevoer van energie 

en grondstoffen veilig kan houden; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Vincent Peillon 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is ervan overtuigd dat om het hoofd 

te bieden aan een veranderende mondiale 

omgeving, de EU-strategie zich moet 

baseren op: 

 a. de identificatie en prioritering van de 

dreigingen en uitdagingen; 

 b. het bepalen van de juiste reacties; 

 c. het bepalen van de te besteden 

middelen; 

Or. fr 

 

Amendement  83 

Andrejs Mamikins 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. merkt op dat het gebrek aan 

eenheid, wederzijds wantrouwen onder de 

EU-lidstaten, onvoorspelbaar en 

onverantwoord gedrag van de politieke 

leiders van de EU-lidstaten, gebrek aan 

gemeenschappelijke doelen en ambities de 

grootste gevaren vormen voor de toekomst 

van de EU. Deze factoren verminderen de 

invloed en doeltreffendheid van de 

Europese Unie drastisch. Ze verminderen 

ook de mogelijkheid om een antwoord te 

bieden op externe en interne uitdagingen; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Cristian Dan Preda 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. herinnert de EU aan haar belofte 

om een gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid uit te werken op basis 

van de beginselen van de democratie, de 

rechtsstaat, de universaliteit en de 

ondeelbaarheid van de mensenrechten en 

fundamentele vrijheden, en roept de EU 

en haar lidstaten op meer inspanningen te 

leveren om die waarden centraal te stellen 

in hun betrekkingen met de hele wereld; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. benadrukt het belang van een 

alomvattende en collectieve aanpak van 

veiligheid; roept in dat opzicht de EU op 

te ijveren voor een versterkte OVSE en de 

rol van de OVSE nieuw leven in te blazen, 

zodat de instrumenten en het beleid van 

de OVSE beter kunnen worden 

aangewend; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. stelt vast dat een vreedzame, 

multilaterale wereldorde op basis van de 

rechtsstaat en de eerbiediging van de 

mensenrechten en de democratie van 

centraal strategisch belang is voor de 

Unie; stelt bezorgd vast dat deze normen 

en waarden steeds meer onder druk 

komen te staan in een steeds minder 

stabiele wereld, die wordt gekenmerkt 

door groeiende ongelijkheid, een steeds 

grotere concentratie van rijkdom, 

middelen en macht en een overheid die 

steeds minder in staat is de eigen 

bevolking te leiden en te beschermen; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. benadrukt dat de grenzen van elke 

lidstaat de grenzen van de Unie vormen 

en dus ook als zodanig zullen worden 

verdedigd; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. herinnert eraan dat een betere 

samenwerking en integratie op het gebied 



 

AM\1087188NL.doc 49/130 PE577.080v01-00 

 NL 

van informatieverzameling, situationeel 

bewustzijn en gedeelde analyse nodig zijn 

om een antwoord te bieden op het 

verhoogde interne en externe 

dreigingsniveau door onder andere 

terrorisme en hybride oorlogvoering; 

benadrukt dat er nood is aan meer 

coherentie en institutionele versterking 

van de mogelijkheden van de 

inlichtingendiensten die ter beschikking 

staan van de EU en haar lidstaten, en er 

dus een volwaardige EU-

inlichtingendienst moet worden opgericht; 

is ook van mening dat er meer moet 

worden samengewerkt en de krachten 

moeten worden gebundeld om 

grensoverschrijdende criminaliteit te 

bestrijden en dat er dus een 

gemeenschappelijke Europees 

onderzoeksbureau moet komen; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is van mening dat inclusieve 

multilaterale diplomatie onder leiding van 

de VV/HV een essentieel instrument is om 

de conflicten in het nabuurschap op te 

lossen; is van mening dat meer 

koppelingen en synergieën nodig zijn 

tussen diplomatie en binnenlandse zaken; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Andrejs Mamikins 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. merkt op dat een ideologisch 

vacuüm erg gevaarlijk is voor de 

toekomstige ontwikkeling van de EU. 

Nationalisten, radicalen en xenofoben 

proberen dat vacuüm te vullen met hun 

negatieve inhoud. Een deel van de EU-

maatschappij is niet immuun voor hun 

emotionele retoriek. Dat kan de EU 

sneller vernietigen dan elke externe 

virtuele vijand; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. herinnert eraan dat het trans-

Atlantisch partnerschap is gebaseerd op 

sterke politieke, culturele, economische en 

historische banden, op gedeelde waarden 

zoals vrijheid, democratie, mensenrechten 

en de rechtsstaat en op 

gemeenschappelijke doelen, en cruciaal 

blijft voor onze veiligheid; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. merkt op dat de Unie en de meeste 

EU-lidstaten onlangs hun inspanningen 

op het gebied van terrorismebestrijding 

hebben opgevoerd; is van mening dat de 

aanpak van de Unie van 

terrorismebestrijding vooral 

strafrechtelijk moet worden benaderd, op 

basis van een sterkere samenwerking 

tussen politie, justitie en de 

inlichtingendiensten binnen Europa; 

dringt er bij de HV, de Commissie en de 

EU-lidstaten op aan om bij hun 

samenwerking met derde landen op het 

gebied van terrorismebestrijding 

bijzondere aandacht te besteden aan de 

normen voor mensenrechten en de 

beginselen van verantwoordingsplicht en 

transparantie, en de normen voor 

mensenrechten geenszins te verlagen; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. is van mening dat de EU op 

wereldvlak een constructieve en 

veerkrachtige actor moet zijn met een 

regionale focus, en dat zij moet bijdragen 

aan doeltreffend multilateraal 

wereldbestuur; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Andrejs Mamikins 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. is van mening dat de EU kan 

kiezen tussen de integratieprocessen 

drastisch versnellen of terugkeren naar 

het verleden - een verdeeld en zwak 

Europa. De EU kan niet langdurig een 

tussenpositie blijven innemen. Voor elke 

stap in de richting van integratie zijn 

verdere veranderingen nodig, zodat er 

geen gevaarlijke wanverhoudingen 

ontstaan op het gebied van ontwikkeling. 

De problemen in de eurozone en de 

huidige vluchtelingencrisis in Europa 

vormen duidelijke voorbeelden van die 

wanverhoudingen. Elk uitstel kan fataal 

zijn voor de toekomst van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. is van mening dat de werkelijke 

belangen van een gemeenschappelijk 

buitenlands beleid voor elk van de 28 EU-

lidstaten moet worden vastgelegd, in elke 

regio ter wereld en op elk relevant 

beleidsterrein; benadrukt dat het 

zichtbaar maken van die gedeelde 

belangen de EU als actor op het gebied 

van buitenlandse zaken al aanzienlijk kan 

versterken; roept de HV op de EDEO de 

opdracht te geven die specifieke belangen 

in kaart te brengen en die strategische en 

operationele doelen, die rechtstreeks 

kunnen leiden tot concrete resultaten, te 

helpen definiëren; 
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Or. en 

 

Amendement  96 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quinquies. benadrukt dat de algehele 

strategie een expliciet antwoord moet 

bieden op dringende en rechtstreekse 

bedreigingen voor het Europese 

integratieproces; is in dat opzicht van 

mening dat die dreigingen zowel interne 

als externe elementen hebben, die met 

elkaar verbonden zijn; is van mening dat 

diegenen die zichzelf beschouwen als 

verliezers in een steeds hechtere Unie in 

een geglobaliseerde wereld rechtstreeks 

moeten worden aangepakt, en dat 

degelijke sociale contracten en een sterke, 

representatieve democratie moeten 

worden verstevigd om de veiligheid te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 sexies. benadrukt dat de 

klimaatverandering de grootste bedreiging 

vormt voor de wereldveiligheid en 

dringend moet worden aangepakt; 

benadrukt dat deze ontwikkeling ook een 

bedreiging vormt voor de internationale 



 

PE577.080v01-00 54/130 AM\1087188NL.doc 

NL 

vrede en de veiligheid van mensen; wijst 

erop dat de EU rekening moet houden met 

de impact van de klimaatverandering op 

de internationale veiligheid; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

2. is van mening dat het buitenlands 

beleid van de EU en haar lidstaten minder 

afhankelijk moet worden van de Verenigde 

Staten; roept de EU en de lidstaten 

derhalve op om hun buitenlands beleid 

autonoom uit te stippelen zowel voor wat 
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lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

betreft de behartiging van hun 

handelsbelangen als veiligheid en 

defensie; 

Or. it 

 

Amendement  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. benadrukt dat de EU en haar lidstaten de 

volledige verantwoordelijkheid moeten 

nemen voor hun gezamenlijke veiligheid 

en de bescherming van hun burgers, 

grondgebied, belangen en waarden. roept 

de EU en de lidstaten derhalve op om op 

het vlak van defensiebekwaamheden en -

capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om te 

reageren op een brede waaier aan burger-, 

militaire en hybride dreigingen en gevaren; 

merkt op dat de EU en de lidstaten het 

GVDB moeten gebruiken om het hoofd te 

bieden aan de gezamenlijke uitdagingen 

voor de veiligheid uit verschillende 

hoeken, interne en externe overwegingen, 

die voortvloeien uit die dreigingen en 

risico's, moeten bundelen en een 

burgerlijke en militaire aanpak moeten 

integreren in de collectieve bereidheid en 

respons; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Marietje Schaake 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten een 

mondiale speler en een volwaardige 

pleitbezorger voor veiligheid moeten zijn, 

zonder afhankelijk te zijn van de 

Verenigde Staten, en benadrukt dat het 

trans-Atlantisch partnerschap een 

belangrijke pijler blijft van het globale 

systeem dat is gebaseerd op regels en op 

de eerbiediging van de fundamentele 

rechten en vrijheden; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Urmas Paet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst meer verantwoordelijkheid 

moeten nemen voor hun eigen veiligheid 

en de bescherming van hun territorium; 

roept de EU en de lidstaten derhalve op om 

op het vlak van defensiebekwaamheden en 

-capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 
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Or. et 

 

Amendement  103 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst meer verantwoordelijkheid 

moeten opnemen voor hun eigen veiligheid 

en de bescherming van hun territorium; 

roept de EU en de lidstaten derhalve op om 

op het vlak van defensiebekwaamheden en 

-capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. nl 

 

Amendement  104 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst meer verantwoordelijkheid 

moeten nemen voor hun eigen veiligheid 

en de bescherming van hun territorium; 

roept de EU en de lidstaten derhalve op om 

op het vlak van defensiebekwaamheden en 

-capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO en 

overeenkomstig artikel 42, lid 2, VEU te 
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complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

reageren op een brede waaier aan burger- 

en militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst meer verenigd moeten zijn en 

bereid moeten zijn om meer 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

eigen veiligheid en de bescherming van 

hun territorium, en dat zij in het kader van 

de NAVO moeten blijven samenwerken 

met internationale partners. roept de EU 

en de lidstaten derhalve op om op het vlak 

van defensiebekwaamheden en -

capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst meer verantwoordelijkheid 

zouden moeten nemen voor hun eigen 

veiligheid en de bescherming van hun 

territorium door de nadruk te leggen op 
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van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

preventieve actie en snelle reactie. roept 

de EU en de lidstaten derhalve op om op 

het vlak van defensiebekwaamheden en -

capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst meer verantwoordelijkheid 

moeten nemen voor hun eigen veiligheid 

en de bescherming van hun territorium; 

roept de EU en de lidstaten derhalve op om 

op het vlak van defensiebekwaamheden en 

-capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. fr 

 

Amendement  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

2. gelooft dat de Verenigde Staten de 

belangrijkste strategische partner is van 
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worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

de EU, vooral in de huidige geopolitieke 

context; merkt echter op dat de EU en haar 

lidstaten in de toekomst meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  109 

James Carver 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de lidstaten 

derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Vincent Peillon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. herinnert eraan dat de lidstaten en de 

EU de oostelijke steunpilaar van de 

NAVO vormen; merkt op dat de EU en 

haar lidstaten in de toekomst minder 

afhankelijk moeten worden van de 

Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met of binnen de NAVO te 

reageren op een brede waaier aan burger- 

en militaire dreigingen en gevaren; 

Or. fr 

 

Amendement  111 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om hun capaciteit 

om te handelen uit te breiden, zodat zij 

paraat zijn om volledig complementair met 

de NAVO te reageren op een brede waaier 

aan burger- en militaire dreigingen en 

gevaren; 

Or. en 
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Amendement  112 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium, vooral in de 

buurlanden van Europa; roept de EU en 

de lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; roept de 

Commissie op in haar aangekondigde 

Europees defensieactieplan (COM(2015) 

610 final) te verduidelijken hoe de 

beoogde EU-acties een antwoord bieden 

op de derde compensatiestrategie van de 

VS en op het initiatief ter innovatie van 

defensie van de VS; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 
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van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

van hun territorium; is zich ervan bewust 

dat er nood is aan hernieuwde 

verbintenissen en gezamenlijke 

inspanningen om onze 

gemeenschappelijke veiligheid op basis 

van de OVSE een politieke impuls te 

geven; roept de EU en haar lidstaten op 

die positieve initiatieven te steunen om 

binnen het kader van de OVSE te komen 

tot een toekomstgerichte dialoog over een 

grotere Europese veiligheid; roept de EU 

en de lidstaten op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren, en om 

tegelijkertijd de mensenrechten en 

Europese waarden niet uit het oog te 

verliezen; merkt op dat de EU-

gevechtsgroepen in 2007 hun volledige 

operationele capaciteit hebben bereikt en 

roept de EU op haar mogelijkheden om 

capaciteit doeltreffend en snel in te zetten, 

uit te breiden; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst niet afhankelijk mogen zijn 

van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om te waarborgen 

dat zij op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

strategisch autonoom zijn, zodat zij paraat 
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complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

zijn om altijd volledig in samenspraak met 

de NAVO te reageren op een brede waaier 

aan burger- en militaire dreigingen en 

gevaren; 

Or. el 

 

Amendement  115 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren, waaronder 

informatie en hybride oorlogvoering; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten op het 

gebied van veiligheid, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 
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van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium, en voor het beheersen 

van veiligheidscrises in de buurlanden; 

roept de EU en de lidstaten derhalve op om 

op het vlak van defensiebekwaamheden en 

-capaciteiten meer strategisch autonoom te 

worden, zodat zij paraat zijn om te 

reageren op een brede waaier aan burger- 

en militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Paavo Väyrynen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om te reageren op een 

brede waaier aan burger- en militaire 

dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 2. merkt op dat de EU en haar lidstaten in 
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de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

de toekomst minder afhankelijk moeten 

worden van de Verenigde Staten, en meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

hun eigen veiligheid en de bescherming 

van hun territorium, maar ook, als 

belangrijkste element in alle 

overwegingen, hun bondgenootschap met 

de Verenigde Staten in stand moeten 

houden, binnen de verschillende 

institutionele kaders; roept de EU en de 

lidstaten derhalve op om op het vlak van 

defensiebekwaamheden en -capaciteiten 

meer strategisch autonoom te worden, 

zodat zij paraat zijn om volledig 

complementair met de NAVO te reageren 

op een brede waaier aan burger- en 

militaire dreigingen en gevaren; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. merkt op dat het verslag van de 

Commissie over de Europese Unie in een 

veranderende mondiale omgeving 

voorspelt dat humanitaire crises de 

"nieuwe norm" zullen worden; merkt op 

dat de EU zich moet voorbereiden op die 

nieuwe situatie; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt dat de Europese Unie de 

grootste economie ter wereld heeft, die 

samen met de Verenigde Staten bijna 

veertig keer groter is dan de Russische 

economie; wijst op het feit dat de EU, 

samen met haar bondgenoten, een unieke 

troef in handen heeft om op te komen 

tegen beleidslijnen en acties die de 

Europese landen willen verzwakken, 

destabiliseren of bedreigen via 

energiebeleid, economische blokkades en 

zachte machtsdruk; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt dat de EU en de lidstaten 

dringend moeten beoordelen welke 

kritieke infrastructuren, ketens en 

strategische industrieën en diensten, met 

inbegrip van digitale systemen van 

nationale overheden, onder de controle 

zijn gekomen van buitenlandse eenheden 

en machten, op een manier die de 

strategische autonomie van Europa in 

gevaar kan brengen; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. benadrukt dat de Europese 

samenwerking gericht moet zijn op vrije 

handel, open grenzen en de rechtsstaat, 

die per definitie geen bedreigen vormt 

maar kansen biedt voor heel Europa; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. is van mening dat het waarborgen 

van de voorzieningszekerheid van 

strategisch belang is voor de verdediging 

van de Unie en benadrukt dat het werk 

moet worden verdeeld onder de Europese 

Commissie en het Europees 

Defensieagentschap (EDA), en dat de 

lidstaten de richtsnoeren van het 

defensiepakket 2009 op het gebied van 

overheidsopdrachten voor defensie 

moeten uitvoeren; herhaalt dat de 

lidstaten moeten investeren in initiatieven 

voor bundeling en deling, zodat de nodige 

veiligheids- en defensiecapaciteit 

beschikbaar is, verdubbeling wordt 

vermeden, de gegevensuitwisseling tussen 

systemen wordt verbeterd en 

schaalvoordelen ontstaan, middelen 

worden bespaard en de Europese 

industrie wordt gesteund; benadrukt 

bovendien dat er nauwer moet worden 

samengewerkt met de NAVO, met name 

voor de uitvoering van het Smart 

Defence-initiatief; 

Or. en 

 



 

AM\1087188NL.doc 69/130 PE577.080v01-00 

 NL 

Amendement  124 

James Carver 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo 

efficiënt mogelijk in te zetten. het 

Europees Defensieagentschap moet een 

grotere rol en meer middelen krijgen, 

zodat het doeltreffender kan optreden. de 

lidstaten moeten meer 

verantwoordelijkheid dragen bij de 

opbouw van Europese bekwaamheden, en 

meer middelen bestemmen voor militair 

onderzoek via het EDA. daarnaast moet 

ook capaciteit worden ontwikkeld voor het 

opstellen van prognoses en voor een 

daadwerkelijke Europese 

inlichtingendienst; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  125 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo 

efficiënt mogelijk in te zetten. het 

Europees Defensieagentschap moet een 

grotere rol en meer middelen krijgen, 

3. maakt zich zorgen over de toegenomen 

gestructureerde samenwerking voor 

defensieonderzoek, de industriële basis en 

cyberdefensie, waarbij gebruikgemaakt 

wordt van bundeling en deling; maakt 

bezwaar tegen het bundelen van 

burgerlijk en militair onderzoek; verwerpt 

de financiering van defensieonderzoek, 

GVDB-missies en militaire operaties met 
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zodat het doeltreffender kan optreden. de 

lidstaten moeten meer 

verantwoordelijkheid dragen bij de 

opbouw van Europese bekwaamheden, en 

meer middelen bestemmen voor militair 

onderzoek via het EDA. daarnaast moet 

ook capaciteit worden ontwikkeld voor het 

opstellen van prognoses en voor een 

daadwerkelijke Europese 

inlichtingendienst; 

EU-middelen; herinnert eraan dat, 

overeenkomstig artikel 41, lid 2 VEU 

uitgaven die voortvloeien uit operaties die 

gevolgen hebben op militair of 

defensiegebied niet ten laste komen van 

de EU-begroting; stelt bezorgd vast dat de 

Raad projecten wil opzetten om de EU-

capaciteiten te versterken, onder andere 

met systemen van op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen (RPAS), en verwerpt het 

gebruik en de ontwikkeling van 

gewapende drones en illegale 

buitengerechtelijke executies; verwerpt 

ten stelligste de financiering van militair, 

burgerlijk-militair of veiligheidsonderzoek 

in het algemeen en de ontwikkeling van 

RPAS in het bijzonder met Horizon 2020-

middelen of andere middelen; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden. de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA. daarnaast moet ook capaciteit 

worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

3. spoort de EU-lidstaten bijgevolg aan tot 

een meer coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek en 

-ontwikkeling, aanbesteding, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de nationale defensiebegroting 

zo efficiënt mogelijk in te zetten; is van 

mening dat de rol van het Europees 

Defensieagentschap kritisch moet worden 

beoordeeld, aangezien het agentschap tot 

op heden slechts erg geringe invloed heeft 

uitgeoefend op de capaciteitsontwikkeling 

en het vergroten van de doeltreffendheid 

van defensiegerelateerde projecten; roept 

de EU-lidstaten op de gepaste capaciteit 

vrij te maken om de taken te vervullen die 
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Europese inlichtingendienst; zijn beschreven in artikel 43 VEU en om 

relevante VN-vredesmissies uit te voeren; 

merkt op dat er slechts in geringe mate 

informatie wordt gedeeld onder de 

nationale agentschappen van EU-

lidstaten en roept op tot een debat over 

hoe de samenwerking kan worden 

versterkt zonder dat de rechten inzake 

gegevensbescherming en persoonlijke 

levenssfeer van de EU-burgers in het 

gedrang komen; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden. de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA. daarnaast moet ook capaciteit 

worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek en 

-ontwikkeling (O&O), via projecten in het 

kader van het programma Horizon 2020; 

roept op om een functionele Europese 
industriële en technologische 

defensiebasis (EDTIB) te ontwikkelen, 

onder andere op het gebied van 

cyberveiligheid en -defensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling en andere 

samenwerkingsprojecten; roept op om de 

veiligheids- en defensiebegroting te 

versterken en op een meer transparante 

en verantwoordelijke manier in te zetten, 

aangezien dat de enige manier is om 

burgers te verzekeren van een 

doeltreffender gebruik; is van mening dat 

het mandaat van het EDA moet worden 

versterkt en dat het agentschap meer 

middelen moet krijgen zodat het kan 

optreden als een essentiële bron van 

ervaring voor de lidstaten op het gebied 

van hun gezamenlijke veiligheid en 
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defensie; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo 

efficiënt mogelijk in te zetten. het 

Europees Defensieagentschap moet een 

grotere rol en meer middelen krijgen, 

zodat het doeltreffender kan optreden. de 

lidstaten moeten meer 

verantwoordelijkheid dragen bij de 

opbouw van Europese bekwaamheden, en 

meer middelen bestemmen voor militair 

onderzoek via het EDA. daarnaast moet 

ook capaciteit worden ontwikkeld voor het 

opstellen van prognoses en voor een 

daadwerkelijke Europese 

inlichtingendienst; 

3. merkt op dat de rollen van de Europese 

Commissie, de lidstaten en het Europees 

Defensieagentschap (EDA) elkaar 

aanvullen op het gebied van de Europese 

industriële en technologische 

defensiebasis (EDTIB) en de Europese 

defensiemarkt (EDM); juicht in dat 

opzicht de ambitieuze en opnieuw 

bevestigde beloften toe van de spelers die 

aanwezig waren op de Europese Raden in 

2013 en 2015; spoort de lidstaten aan voor 

de toekomst onmiddellijk nieuwe 

samenwerkingsprogramma's voor 

aankopen op te zetten, zodat de 

hoognodige nieuwe capaciteit wordt 

gecreëerd en zo wordt bijgedragen aan de 

strategische autonomie van de EU en het 

industriële concurrentievermogen van 

defensie; daarnaast moet ook capaciteit 

worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 
samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten; het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden; de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA; daarnaast moet ook capaciteit 

ontwikkeld worden voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

3. spoort de EU overigens aan tot meer 

samenwerking tussen de lidstaten voor 

defensieonderzoek, de industriële basis en 

cyberdefensie, waarbij gebruikgemaakt 

wordt van bundeling en deling om de 

defensiebegroting zo efficiënt mogelijk in 

te zetten en zuinig om te springen met de 

beschikbare economische middelen in het 

belang van de burgers van de Unie; het 

Europees Defensieagentschap moet een 

grotere rol krijgen om toereikende 

ondersteuning te kunnen bieden aan 

lidstaten in crisis en om de financiële 

lasten van deze laatste te kunnen 

verlagen; de lidstaten moeten meer 

verantwoordelijkheid dragen bij de 

opbouw van Europese bekwaamheden voor 

onderzoek inzake veiligheid via het EDA; 

Or. it 

 

Amendement  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden. de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA. daarnaast moet ook capaciteit 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

technologische en industriële basis en 

cyberdefensie, waarbij gebruikgemaakt 

wordt van bundeling en deling om de 

defensiebegroting zo efficiënt mogelijk te 

coördineren; benadrukt dat het Europees 

Defensieagentschap een veel grotere rol en 

meer middelen moet krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden en dat de 

lidstaten meer verantwoordelijkheid 

moeten dragen bij de opbouw van 

Europese bekwaamheden en meer 

middelen moeten bestemmen voor militair 
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worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

onderzoek via het EDA. merkt op dat er al 

veel studies zijn met concrete projecten en 

voorstellen over op welk gebied meer en 

efficiëntere samenwerking inzake defensie 

nodig is en op welk gebied dat nuttig en 

doeltreffend kan zijn, onder andere op 

gebieden die niet meteen iets te maken 

hebben met dodelijke 

verdedigingsinstrumenten, zoals bijtanken 

in de lucht, transport, logistiek en 

onderhoud. daarnaast moet ook capaciteit 

worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst, met de nodige 

toezichtsmechanismen; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten; het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden; de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA; daarnaast moet ook capaciteit 

ontwikkeld worden voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de nationale defensiebegroting 

zo efficiënt mogelijk in te zetten; het 

Europees Defensieagentschap (EDA) moet 

in dit verband een grotere rol krijgen, 

zodat het doeltreffender kan optreden; de 

lidstaten moeten meer 

verantwoordelijkheid dragen en meer 

middelen bestemmen voor militair 

onderzoek; daarnaast moet ook de 

uitwisseling van gegevens op Europees 
niveau worden verbeterd binnen de 

grenzen van de nationale middelen; 

Or. fr 
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Amendement  132 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden. de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA. daarnaast moet ook capaciteit 

worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten; benadrukt in deze 
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Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden. de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA. daarnaast moet ook capaciteit 

worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

context echter het juridisch bindend kader 

van het gemeenschappelijk standpunt 

over wapenuitvoer 2008/944/GBVB. het 

Europees Defensieagentschap moet een 

grotere rol en meer middelen krijgen, zodat 

het doeltreffender kan optreden. de 

lidstaten moeten meer 

verantwoordelijkheid dragen bij de 

opbouw van Europese bekwaamheden, en 

meer middelen bestemmen voor militair 

onderzoek via het EDA. daarnaast moet 

ook capaciteit ontwikkeld worden voor het 

opstellen van prognoses en voor een 

daadwerkelijke Europese 

inlichtingendienst, die ook voldoende 

middelen moet krijgen; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten; het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden; de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA; daarnaast moet ook capaciteit 

ontwikkeld worden voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten; het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden; de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA; daarnaast moet ook capaciteit 

ontwikkeld worden voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; verzoekt de 

lidstaten de uitwisseling van gegevens op 

het gebied van inlichtingen te bevorderen, 
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onder meer via de systematische 

aanvulling van Europese platforms, zoals 

het Schengen Informatiesysteem (SIS) of 

het Europees Strafregister 

Informatiesysteem (ECRIS); de 

verzamelde informatie aan een 

kruiscontrole te onderwerpen om de 

preventie van terrorisme te verbeteren; de 

samenwerking met Europol te versterken; 

juicht daarom de opening van een 

Europees Centrum voor 

terrorismebestrijding toe; 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden. de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek via het 

EDA. daarnaast moet ook capaciteit 

worden ontwikkeld voor het opstellen van 

prognoses en voor een daadwerkelijke 

Europese inlichtingendienst; 

3. spoort de EU bijgevolg aan tot een meer 

coherente en gestructureerde 

samenwerking voor defensieonderzoek, de 

industriële basis en cyberdefensie, waarbij 

gebruikgemaakt wordt van bundeling en 

deling om de defensiebegroting zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. het Europees 

Defensieagentschap moet een grotere rol 

en meer middelen krijgen, zodat het 

doeltreffender kan optreden. de lidstaten 

moeten meer verantwoordelijkheid dragen 

bij de opbouw van Europese 

bekwaamheden, en meer middelen 

bestemmen voor militair onderzoek, zowel 

nationaal als via het EDA. daarnaast moet 

ook capaciteit worden ontwikkeld voor het 

opstellen van prognoses en voor een 

daadwerkelijke Europese 

inlichtingendienst; 

Or. en 
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Amendement  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. verzoekt de HV/VV zich te buigen 

over het gebrek aan duidelijkheid 

betreffende de clausule inzake wederzijdse 

verdediging in artikel 42, lid 7, VEU, de 

richtlijnen ervan te bepalen alsook de 

voorwaarden voor de uitvoering ervan, 

om de lidstaten in staat te stellen een 

doeltreffend antwoord te geven wanneer 

daarop beroep wordt gedaan; 

Or. fr 

 

Amendement  137 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. spreekt zijn steun uit voor het 

principe dat de EU-lidstaten beloven om 

tegen 2024 2 % van hun bbp te besteden 

aan defensie, zodat de 

defensiecapaciteiten uitgebreid kunnen 

worden; 

Or. fr 

 

Amendement  138 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. herinnert aan de belofte van de 

lidstaten om het collectieve doel, namelijk 

2% van de defensiebegroting moet gaan 

naar de financiering van onderzoek, te 

verwezenlijken, en roept de lidstaten op 

zich aan dat streefdoel te houden; 

herhaalt de belofte voor een door de EU 

gefinancierd programma inzake 

toekomstig defensieonderzoek en -

technologie in het volgende meerjarig 

financieel kader (2021-2027); juicht toe 

dat de Europese Commissie en het EDA 

een delegatieovereenkomst hebben 

gesloten voor het opzetten van een 

proefproject inzake GVDB 

defensieonderzoek, waartoe het Europees 

Parlement de aanzet gaf in de begroting 

2015; moedigt de Europese Commissie en 

het EDA aan hun samenwerking uit te 

breiden en ook met andere 

belanghebbenden samen te werken aan 

het opzetten van een voorbereidende actie 

inzake defensieonderzoek; juicht het 

verslag toe van de Groep van prominenten 

inzake de voorbereidende actie voor 

GVDB-gerelateerd onderzoek over het 

Europese defensieonderzoek; nodigt de 

VV/HV en de Commissie uit aan het 

Europees Parlement hun plannen voor te 

leggen inzake het toekomstige programma 

voor defensieonderzoek en -technologie 

en een open debat aan te gaan met de 

Europarlementsleden; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. acht het noodzakelijk de coördinatie 

tussen de nationale geheime diensten van 

de lidstaten te verbeteren en een 

regelgevingskader uit te werken dat 

geschikt is voor de oprichting van een 

waarlijk Europese inlichtingendienst; 

neemt in deze context nota van de 

beperkte resultaten van de uitwisseling en 

coördinatie tussen de geheime diensten 

binnen Europol; betreurt dat er voor de 

lidstaten geen bindende verplichting 

bestaat om belangrijke informatie ter 

beschikking te stellen aan Europol en de 

andere lidstaten; hoopt daarom dat het 

mandaat van Europol wordt versterkt en 

dat de lidstaten meer inspanningen zullen 

leveren om hun geheime diensten beter op 

elkaar af te stemmen; 

Or. it 

 

Amendement  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. is er stellig van overtuigd dat er 

dringend nood is aan daadwerkelijke 

Europese inlichtingen- en 

prognosecapaciteit; merkt op dat de 

bestaande inlichtingen- en 

informatiediensten binnen de nationale 

en EU-systemen ongecoördineerd blijken 

te zijn, over onvoldoende menselijke 

kennis beschikken (er is een gebrek aan 

taalkennis, digitale kennis en kennis van 

de sociale media) en onvoldoende 

democratische controle hebben; is van 

mening dat de ondoeltreffendheid vooral 

te wijten is aan de achterhaalde en 

contraproductieve weigering van de 
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lidstaten om informatie en inlichtingen te 

delen met de EU-partners; roept op om 

leiderschap en politieke wil te tonen om zo 

snel mogelijk één doeltreffende 

inlichtingen- en crisisdienst op te zetten in 

Brussel, onder het gezag van de HV/VV 

en die te laten samenwerken met de 

nationale burgerlijke en militaire 

inlichtingendiensten; dringt er bij de 

lidstaten op aan de nationale 

inlichtingendiensten te herzien, om 

interne rivaliteit te vermijden, Europese 

samenwerking te vergemakkelijken en te 

zorgen voor democratisch toezicht; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. uit scherpe kritiek op de Commissie 

wegens het niet op tijd uitvoeren van de 

haar op de Europese Raad van 2013 

toevertrouwde taken inzake een 

aangekondigde routekaart voor een 

allesomvattend EU-beleid inzake 

voorzieningszekerheid, een aangekondigd 

groenboek inzake de controle van defensie 

en gevoelige industriële en 

veiligheidscapaciteit, het controleren van 

defensie en veiligheid en verkopen onder 

regeringen inzake defensie; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 3 quater. neemt kennis van de beslissing 

van de Raad (GBVB) 2015/1835 van 12 

oktober 2015; roept de directeur van het 

agentschap en de VV/HV op het Europees 

Parlement te informeren over hoe die 

beslissing van de Raad het standpunt van 

het Parlement over het versterken van het 

EDA door EU-middelen toe te wijzen voor 

personeel van het agentschap en voor de 

exploitatiekosten weerspiegelt; uit scherpe 

kritiek op de regering van het Verenigd 

Koninklijk omdat die de verhoging van 

het werkingsbudget van het EDA voor het 

vijfde opeenvolgende jaar tegenhoudt, wat 

de huidige en toekomstige taken van het 

EDA kan ondergraven; 

Or. en 

 

Amendement  143 

James Carver 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt 

en het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  144 

Paavo Väyrynen 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt 

en het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  145 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt 
en het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat ontwapening en 

civiele conflictbeheersing de belangrijkste 

doelstellingen moeten zijn in plaats van de 
overstap te maken naar een vrijwillige 

gezamenlijke defensiemacht en het kader 

voor een gemeenschappelijk defensiebeleid 

te bepalen, om uiteindelijk tot een 

gemeenschappelijke defensie te komen; is 

van mening dat het ontwerpen van een 

witboek over EU-defensie, dat een update 

is van het hoofddoel van Helsinki van 

1999, contraproductief is met het oog op 

die doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Knut Fleckenstein 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt 

en het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. ondersteunt het ontwerp voor een 

witboek over EU-defensie, dat een update 

is van het hoofddoel van Helsinki van 

1999; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat de overstap naar 

vrijwillige gezamenlijke defensiekrachten 

moet worden gemaakt; ondersteunt het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. vraagt de oprichting van een permanent 

EU-hoofdkwartier zodat de EU beter in 

staat is militaire crises te beheersen, kan 

zorgen voor een betere noodplanning en 

samenwerking van de troepen en 

uitrusting, en zodat GVDB-operaties 

kunnen worden uitgevoerd en 

gecoördineerd; is van mening dat de EU 

eerst en vooral de overstap naar vrijwillige 

gezamenlijke defensiekrachten moet 

maken en een gemeenschappelijke 

veiligheids- en defensiecultuur moet 

ontwikkelen, om uiteindelijk tot een 

gemeenschappelijke defensiestructuur te 

komen; roept de lidstaten op om nauwer te 

gaan samenwerken op het gebied van 

defensie, bilateraal of in regionale 

clusters, via gemeenschappelijk onderwijs, 

opleiding en oefeningen; ondersteunt dus 

het ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van zowel de 

civiele als militaire doelen van Helsinki, 

en dat is gericht op manieren om de 

ontwikkeling van de GVDB-capaciteit te 

hervormen, de druk op de medelidstaten, 

de beoordeling en verantwoordingsplicht 

op te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap moet worden gemaakt naar 

permanent gebundelde multinationale 

militaire eenheden, om de taken te 

vervullen die zijn beschreven in artikel 43 
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uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

VEU; ondersteunt dus het ontwerp voor 

een witboek over EU-defensie, dat 

beschrijft welke capaciteit nodig is om de 

taken te vervullen die zijn beschreven in 

het Verdrag van Lissabon en dat een 

update is van het hoofddoel van Helsinki 

van 1999; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt 

en het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 
defensie te komen; ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat eerst en vooral het 

kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald; 

ondersteunt dus het ontwerp voor een 

witboek over EU-defensie, dat een update 

is van het hoofddoel van Helsinki van 

1999; 

Or. fr 

 

Amendement  151 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt 
en het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

4. herinnert eraan dat, gezien de 

toenemende veiligheidsuitdagingen en 

dreigingen en de terughoudendheid van 

de lidstaten om die samen aan te pakken, 

de relevante bepalingen van het Verdrag 

in werking moeten treden, en dan vooral 
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defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

de permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO); roept de VV/HV 

op om realistische opties voor te leggen 

voor een succesvolle activering van de 

PESCO als een middel om militaire 

samenwerking in vredestijd te financieren 

met EU-middelen; moedigt de lidstaten en 

de VV/HV aan om een PESCO op te 

zetten als een eerste stap in het kader van 

een gemeenschappelijk defensiebeleid, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen; roept de lidstaten en de 

VV/HV opnieuw op de procedure in gang 

te zetten voor een EU-witboek over 

veiligheid en defensie, als voortzetting van 

de algehele EU-strategie inzake het 

buitenlands en veiligheidsbeleid, in 

samenwerking met het Europees 

parlement, om de strategische ambities 

van de EU en de processen voor 

capaciteitsontwikkeling te stroomlijnen; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt 

en het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat de nieuwe strategie 

voor buitenlands en veiligheidsbeleid van 

de HV/VV bestaat uit het schetsen van een 

kader waarbinnen de lidstaten samen de 

bedreiging van de veiligheid en de 

stabiliteit van de Unie kunnen 

aanpakken; is ook van mening dat een 

Europese Defensie-unie met 

verdedigingstroepen en een 

daadwerkelijk, duurzaam 
gemeenschappelijk defensiebeleid het 

hoofddoel zou moeten zijn. ondersteunt 

dus het ontwerp voor een witboek over 

EU-defensie, dat een update is van het 
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hoofddoel van Helsinki van 1999; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen, met een geïntegreerde 

operationele bevelvoering en een flexibel 

financieringsmechanisme. ondersteunt dus 

het ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999  

Or. en 

 

Amendement  154 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen. ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; merkt 
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op dat de EU-gevechtsgroepen een goed 

begin zijn om dat doel te bereiken, op 

voorwaarde dat de politieke wil er is om er 

gebruik van te maken en er een 

doeltreffendere besluitvormingsprocedure 

komt om ze in te zetten; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen; ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen; ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; zal de 

pragmatische nastreving aanmoedigen 

van een Europees defensiebeleid, in 

samenwerking met de NAVO, op basis 

van dynamische nationale krijgsmachten 

die meer en meer onderling gaan 

samenwerken, ook op vlak van onderwijs 

en vorming, en onderzoek en 

ontwikkeling; 

Or. nl 

 

Amendement  156 

Vincent Peillon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen; ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999; 

4. is van mening dat eerst en vooral de 

overstap naar vrijwillige gezamenlijke 

defensiekrachten moet worden gemaakt en 

het kader voor een gemeenschappelijk 

defensiebeleid moet worden bepaald, om 

uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

defensie te komen; ondersteunt dus het 

ontwerp voor een witboek over EU-

defensie, dat een update is van het 

hoofddoel van Helsinki van 1999 in het 

kader van de strategie die in juni 2016 zal 

worden voorgesteld; 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. is van mening dat de huidige 

activering van artikel 42, lid 7, VEU de 

aanzet moet geven tot de ontsluiting van 

het potentieel van alle 

Verdragsbepalingen inzake veiligheid en 

defensie; 

Or. fr 

 

Amendement  158 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. is van mening dat de EU via een 

nieuwe besluitvormingsprocedure om te 
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beslissen over militaire EU-missies, 

bijvoorbeeld via een gekwalificeerde 

meerderheid in de Raad in plaats van met 

eenparigheid van stemmen, sneller en 

daadkrachtiger zou kunnen optreden bij 

dreigingen en crises; toch moet de 

beslissing om troepen in te zetten voor 

dergelijke missies op het niveau van de 

lidstaten worden genomen; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. is er stellig van overtuigd dat de 

GVDB-capaciteit meer proactief en 

strategisch moet worden ingezet, met de 

nadruk op conflictpreventie en 

vredesopbouw in de buurlanden van de 

EU; herinnert echter aan de lessen uit de 

recente militaire interventies, die ons 

hebben geleerd dat elke beslissing om 

militaire GVDB-middelen in te zetten, 

moet worden genomen binnen een stevig 

multilateraal kader en met regionale 

coalities, om het veiligheids- en 

bestuursvacuüm na het conflict aan te 

pakken; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten 

die de NAVO bijstaan in de verdediging 

van grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  161 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten 

die de NAVO bijstaan in de verdediging 

van grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  162 

Paavo Väyrynen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

Schrappen 
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oprichting van Europese strijdkrachten 

die de NAVO bijstaan in de verdediging 

van grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. benadrukt dat de EU opnieuw een 

louter civiele actor moet worden; maakt 

dus bezwaar tegen het versterken van de 

samenwerking tussen de EU en de NAVO 

en tegen de oprichting van Europese 

strijdkrachten die de NAVO bijstaan in de 

verdediging van grondgebied, en die in 

staat zijn om autonoom 

interventieoperaties buiten de grenzen van 

de EU uit te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten 

die de NAVO bijstaan in de verdediging 

van grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

5. wijst op de samenwerking tussen de EU 

en de NAVO in het kader van de Berlijn 

Plus-regeling; herhaalt dat de conclusies 

van Keulen en Helsinki van 1999 inzake 

het opstarten van een proces voor 

bescheiden EU-capaciteit en -

mogelijkheden op het gebied van 
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grenzen van de EU uit te voeren; crisisbeheer en vredeshandhaving 

opnieuw moeten worden bevestigd, 

overeenkomstig de taken beschreven in 

artikel 43 VEU; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Georgios Epitideios 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten 

voor de verdediging van grondgebied; 

Or. el 

Amendement  166 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

in staat zijn om autonoom 

interventieoperaties buiten de grenzen van 

de EU uit te voeren; 

Or. en 
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Amendement  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, zodat operaties van 

de Europese strijdkrachten en NAVO-

interventies voor de verdediging van 

grondgebied worden gecoördineerd; 

benadrukt dat het GVDB geen 

concurrentie vormt voor de NAVO maar 

de enige manier is waarop de Europese 

pijler van de NAVO kan worden versterkt, 

zodat de Europese NAVO-leden hun 

beloften aan de NAVO kunnen nakomen; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de Europese pijler binnen de NAVO te 

versterken, om ervoor te zorgen dat de EU 

enerzijds haar verantwoordelijkheid 

opneemt en anderzijds zelf kan optreden 

waar nodig, zonder afhankelijk te zijn van 

de steun van NAVO-partners of -

infrastructuur; ondersteunt de oprichting 

van Europese strijdkrachten die de NAVO 

bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

Or. en 
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Amendement  169 

Michael Gahler 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten 

die de NAVO bijstaan in de verdediging 

van grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, stelt voor de 

krachten van de EU-gevechtsgroepen en 

de NAVO-reactiemacht te bundelen om ze 

meer verenigbaar te maken, terwijl de 

operationele autonomie behouden blijft; 

vraagt de VV/HV en de Raad het 

Parlement te laten weten hoe de EU-

gevechtsgroepen en de Europese snelle 

interventiemacht de NAVO kunnen 

aanvullen op het gebied van de 

verdediging van het grondgebied, op basis 

van de clausule inzake wederzijdse 

verdediging (artikel 42, lid 7 VEU); vraagt 

de VV/HV informatie te verstrekken over 

de resultaten van de opvolging van het 

bezoek van de Secretaris-Generaal van de 

NAVO aan het Europees Parlement op 30 

maart 2015, en over de gebieden waarop 

de EU en de NAVO moeten samenwerken 

door samen weerbaarder te worden, door 

samen met onze buurlanden weerbaarder 

te worden en op het gebied van 

investeringen in defensie; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Mark Demesmaeker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 
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om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; merkt op 

dat de EU in het veiligheids-en 

defensiebeleid een complementaire speler 

blijft ten opzichte van de NAVO, wat 

inhoudt dat Europa zelf meer 

verantwoordelijkheid moet nemen bij het 

oplossen van bepaalde crisissen; de 

NAVO blijft een centrale rol spelen in de 

veiligheids- en defensiepolitiek van de 

lidstaten, zowel op het vlak van 

afschrikking en de verdediging van het 

Europees grondgebied, als op het blak van 

inspanningen voor vrede en veiligheid 

elders in de wereld; 

Or. nl 

Amendement  171 

Knut Fleckenstein 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO versterken in de verdediging 

van grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Arnaud Danjean 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten 

die de NAVO bijstaan in de verdediging 

van grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en pleit ervoor dat de 

EU, met alle middelen tot haar 

beschikking (GVDB), in staat is om een 

centrale rol te spelen in de Europese 

defensie en om autonoom 

interventieoperaties buiten de grenzen van 

de EU uit te voeren; 

Or. fr 

 

Amendement  173 

Vincent Peillon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. onderstreept dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied; herinnert eraan dat de EU-

gevechtsgroepen, die nooit zijn gebruikt, 

in staat zijn om autonoom 

interventieoperaties buiten de grenzen van 

de EU uit te voeren; 

Or. fr 

 

Amendement  174 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; herinnert 

eraan dat de militaire bijdragen moeten 

worden gebaseerd op het beginsel van 

solidariteit onder de EU-lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken en pleit voor een 

nauwere en bredere samenwerking op het 

gebied van strategische communicatie, 

politiek overleg, capaciteitsontwikkeling 
en het aanpakken van nieuwe 

veiligheidsuitdagingen zoals hybride 

dreigingen; ondersteunt de oprichting van 

Europese strijdkrachten die de NAVO 

bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat het uiterst belangrijk is om 

de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

5. benadrukt dat het uiterst belangrijk is 

om de samenwerking tussen de EU en de 

NAVO te versterken, en ondersteunt de 

oprichting van Europese strijdkrachten die 

de NAVO bijstaan in de verdediging van 

grondgebied, en die in staat zijn om 

autonoom interventieoperaties buiten de 

grenzen van de EU uit te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. herinnert eraan dat multilateralisme 

belangrijk is en dat een sterkere 

samenwerking met de Verenigde Naties 

nodig is, als de geopolitieke 

omstandigheden en situatie dit toestaan, 

met het oog op een wereldorde gebaseerd 

op de naleving van het internationale 

recht; roept op tot een dringende 

hervorming van de VN om de huidige 

geopolitieke situatie weer te geven; is van 

mening dat de regionale organisaties de 

Verenigde Naties actief moeten 

ondersteunen bij het beheersen van 

huidige crises en conflicten naar 

aanleiding van de bedreigingen van de 

internationale veiligheid; 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Liisa Jaakonsaari 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat de controle op 

wapenuitvoer een integraal onderdeel 

vormt van het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU en dat het 

moet worden toegepast volgens de 

beginselen die zijn vastgelegd in artikel 

21, VEU, met name de bevordering van de 

democratie en de rechtsstaat, en van 

vredehandhaving, conflictpreventie en het 

versterken van de internationale 

veiligheid; herinnert eraan dat het van 

cruciaal belang is voor samenhang te 

zorgen tussen wapenuitvoer en de 

geloofwaardigheid van de EU als 

wereldwijd pleitbezorger van de 

mensenrechten; is er ten stelligste van 

overtuigd dat een efficiëntere 

tenuitvoerlegging van de acht criteria van 

het gemeenschappelijk standpunt een 

grote bijdrage zou leveren aan de 

ontwikkeling van de algehele EU-

strategie; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. is van mening dat het uitdragen en 

beschermen van de mensenrechten op een 

doeltreffende manier bijdraagt aan 

conflictpreventie; is ervan overtuigd dat 

de Unie haar operationele capaciteit op 

het gebied van civiele conflictpreventie 

moet versterken; benadrukt dat een op het 
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maatschappelijk middenveld gebaseerde 

aanpak van conflictpreventie moet 

worden gesteund en versterkt, daarbij 

gaat het vooral om bemiddeling, dialoog 

en verzoening om zo de spiraal van 

geweld te doorbreken in verschillende 

onstabiele en conflictgevoelige landen en 

regio's; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. roept de EU op om te streven naar 

synergieën met crisisbeheer, 

conflictbemiddeling en instrumenten van 

de VN, overeenkomstig het Handvest van 

de VN; roept de EU ook op om ervoor te 

zorgen dat regionale overheden meer 

verantwoordelijkheid opnemen voor een 

coöperatief veiligheidsbestuur en dat hun 

rol in de VN-architectuur wordt versterkt 

en duidelijker wordt gedefinieerd; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. wijst op de discussies over het 

ontwerpverslag over 

"vredesondersteunende operaties – 

betrokkenheid van de EU bij de VN en de 

Afrikaanse Unie" (2015/2275(INI)); 
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juicht de nauwere samenwerking toe 

tussen de EU en de VN en de VN en de 

AU op het gebied van 

vredesondersteunende operaties; 

benadrukt dat conflicten zoveel mogelijk 

via multilaterale overeenkomsten moeten 

worden opgelost, met voldoende respect 

voor de verschillende dimensies zoals 

interventiebehoeften op het gebied van 

vredeshandhaving en -oplegging, 

duurzame ontwikkeling, het aanpakken 

van de oorzaken van migratie en 

eerbiediging van de mensenrechten; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 ter. roept de Commissie op om de impact 

te beoordelen van de EU-wapenuitvoer, 

bewakingstechnologie en technologie voor 

dubbel gebruik van de EU naar derde 

landen op de veiligheid in de EU en op de 

doeltreffendheid van het buitenlands 

beleid van de EU en van de inspanningen 

op het gebied van humanitair en 

ontwikkelingsbeleid; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quater. roept de lidstaten op het 
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gemeenschappelijk standpunt over 

wapenuitvoer te eerbiedigen en geen 

wapens meer te verkopen aan derde 

landen die niet aan de criteria voldoen; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is er voorstander van het efficiënte 

bestuur van mondiale gemeenschappelijke 

domeinen, zoals de zee, de lucht, de ruimte 

en cyberspace, verder te verdiepen; 

6. is er voorstander van en vindt dat het 

dringend nodig is om het efficiënte 

bestuur van mondiale gemeenschappelijke 

domeinen, zoals de zee, de lucht, de ruimte 

en cyberspace, verder te verdiepen; is van 

mening dat de EU en haar lidstaten 

invloed moeten uitoefenen op het debat en 

acties moet sturen in mondiale fora, zoals 

de VN, inzake het bestuur op die gebieden 

die van strategisch belang zijn voor de 

veiligheid in de EU; is van mening dat de 

EU het mondiale bestuur van de zeeën 

moet sturen, niet alleen om 

veiligheidsredenen, maar ook om 

economische en commerciële redenen, 

zoals bepaald in de doelstellingen van de 

strategie van de Europese Unie voor 

maritieme veiligheid; merkt ook op dat de 

EU haar verantwoordelijkheid moet 

opnemen en dringend mondiaal bestuur 

van cyberspace moet aanmoedigen, met 

het oog op cyberdreigingen, grootschalig 

toezicht en andere dreigingen voor de 

fundamentele vrijheden en voor de eigen 

strategische en veiligheidsbelangen, die 

voortvloeien uit het gebrek aan regels of 

uit de overvloed aan gefragmenteerde 

regelgeving en uit de beheersing van 

cyberspace door andere machten; 

Or. en 
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Amendement  185 

István Ujhelyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. benadrukt dat maatregelen inzake 

het veiligheids- en defensiebeleid moeten 

worden aangevuld door voldoende 

aandacht te schenken aan de bredere 

socio-economische, culturele en 

omgevingsoorzaken van de huidige 

problemen; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. roept de HV en de EU-lidstaten op 

de mondiale strategie te gebruiken als een 

instrument om het Europese 

nabuurschapsbeleid te verduidelijken en 

te versterken; is er in dat opzicht van 

overtuigd dat er een solidariteitsgevoel 

moet worden gecreëerd binnen de Unie en 

dat haar antwoorden directer moeten 

worden gekoppeld aan Oost en Zuid; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Ana Gomes 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. de Europese diplomatie versterken 

om conflicten te vermijden, democratie te 

steunen en bondgenootschappen te 

smeden via bemiddeling en dialoog; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. wijst op de groeiende rol van 

technologie in onze samenleving en wijst 

erop dat het EU-beleid een antwoord moet 

bieden op de snelle veranderingen op het 

gebied van technologische ontwikkeling; 

benadrukt in dat opzicht dat internet en 

technologie een cruciale emanciperende 

rol kunnen spelen in de ontwikkeling, 

democratisering en emancipatie van 

burgers wereldwijd, en benadrukt dus dat 

de EU moet zorgen voor een vrij en open 

internet en de digitale rechten moet 

beschermen; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. benadrukt dat onze burgers, 
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bondgenoten en partners de algehele 

strategie slechts kunnen nastreven en 

uitvoeren als de EDEO over goed 

opgeleide diplomaten en de nodige 

middelen beschikt om een strategisch 

communicatiebeleid voor de 

eenentwintigste eeuw te ontwikkelen en 

uit te voeren, en over de middelen 

beschikt om een brede reeks instrumenten 

voor buitenlands beleid onafhankelijk en 

strategisch te kunnen uitvoeren; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. benadrukt dat de invloed van 

technologie ook moet worden 

weerspiegeld in de algehele strategie en in 

initiatieven voor digitale veiligheid; ook 

het verbeteren van de mensenrechten 

moet, indien van toepassing, integraal 

deel uitmaken van het EU-beleid en van 

alle EU-programma's voor het 

beschermen van de mensenrechten en het 

steunen van democratie, de rechtsstaat, 

goed bestuur en vreedzame 

conflictoplossing; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quater. benadrukt dat de EU al heeft 

bewezen dat zij doeltreffend kan zijn als 

alle EU-instellingen, -middelen en -

lidstaten samenwerken om belangrijke 

diplomatieke feiten te verwezenlijken, 

zoals in de buurlanden (bv. Servië en 

Kosovo en de voormalige Joegoslavische 

Republiek Macedonië) en in de wijdere 

omgeving (zoals samen met Iran en 

namens de VN Veiligheidsraad een 

oplossing vinden voor de nucleaire crisis); 

Or. en 

 

Amendement  192 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quinquies. merkt op dat de EU, met het 

oog op het toenemende aantal regionale 

en internationale crises, meer moet 

investeren in snelle reacties om conflicten 

te voorkomen, onder andere via 

bemiddeling en dialoog, om weerbaarheid 

op te bouwen, zwakke democratieën te 

versterken en opkomende radicalisering 

en conflicten in de kiem te smoren; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Ana Gomes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 sexies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 6 sexies. is van mening dat het Europees 

Parlement een volwaardige rol kan spelen 

in de algemene EU-inspanningen om 

conflicten te voorkomen, op basis van de 

eigen ervaring en via bemiddeling en 

dialoog, door partijen aan te moedigen om 

te praten en tot een overeenstemming te 

komen, en door de capaciteit van 

parlementen te versterken, zodat een 

vreedzame democratische cultuur kan 

worden ontwikkeld; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- De bredere omgeving rond Europa 

stabiliseren 

- Helpen om vrede en de rechtsstaat in de 

omgeving tot stand te brengen 

Or. en 

 

Amendement  195 

James Carver 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid 

te zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

Schrappen 
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daaromheen; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid 

te zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat het de plicht is van de 

EU, als actor op wereldvlak, om zich 

actiever te betrekken bij conflictoplossing, 

onder meer door een beroep te doen op de 

politieke dialoog; 

Or. fr 

 

Amendement  197 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid 

te zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat het helpen zorgen 

voor stabiliteit in de zuidelijke en 

oostelijke buurlanden de belangrijkste 

prioriteit is voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU; merkt op dat 

het herziene Europees 

nabuurschapsinstrument zijn doel niet 

heeft bereikt, vooral op het gebied van het 

"meer voor meer"-beginsel; 

Or. en 
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Amendement  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een doeltreffendere en 

geloofwaardigere actor in het veiligheids- 

en het buitenlands beleid te zijn, en zich 

moet concentreren op het bestrijden van 

het veiligheidsvacuüm in haar 

nabuurschap, en in de landen daaromheen; 

merkt op dat de EU-veiligheid intrinsiek is 

verbonden met een Europese strategie om 

conflicten in de buurlanden op te lossen 

en om omstandigheden te creëren voor 

stabiliteit en welvaart, op basis van de 

rechtsstaat en de eerbiediging van de 

mensenrechten, en zo de diepere oorzaken 

van de huidige oorlogen en conflicten, 

migratiestromen en vluchtelingencrisis, 

die rechtstreeks invloed hebben op de EU, 

aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Knut Fleckenstein 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat de EU, om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, meer verantwoordelijkheid moet 

nemen om veiligheid, stabiliteit, de 

rechtsstaat en welvaart in de buurlanden 

te verwezenlijken, te handhaven en te 

steunen; 



 

PE577.080v01-00 112/130 AM\1087188NL.doc 

NL 

Or. en 

 

Amendement  200 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat de EU in de eerste 

plaats meer verantwoordelijkheid moet 

nemen betreffende crises die haar 

onmiddellijke nabuurschap aantasten om 

op wereldvlak een geloofwaardigere actor 

in het veiligheids- en buitenlands beleid te 

zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar omgeving en in de landen 

daaromheen; de capaciteit om de 

veiligheid te herstellen, de regionale 

partners van de EU te steunen en de EU-

grenzen te beveiligen vormt een duidelijke 

prioriteit; 

Or. en 
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Amendement  202 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap; is van mening dat er 

ook voorbij de grenzen van het directe 

nabuurschap van de Unie moet worden 

gekeken met het oog op samenwerking 

met de buren van onze buren. 

Or. fr 

 

Amendement  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; erkent echter ook de rol van 

de EU in de verkoop van wapens aan 

conflictlanden, hetgeen kan hebben 

bijgedragen aan de conflicten; 

Or. en 
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Amendement  204 

Jaromír Štětina 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; 

7. is van mening dat de EU meer 

verantwoordelijkheid moet nemen om op 

wereldvlak een geloofwaardigere actor in 

het veiligheids- en het buitenlands beleid te 

zijn, en zich moet concentreren op het 

bestrijden van het veiligheidsvacuüm in 

haar nabuurschap, en in de landen 

daaromheen; dringt er sterk op aan de EU-

capaciteit te verhogen om desinformatie 

door externe actoren te voorspellen, aan 

te pakken en erop te reageren; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. benadrukt dat het GVDB een 

belangrijk onderdeel vormt van het scala 

aan instrumenten waarover de lidstaten 

beschikken om de crises te voorkomen en 

bij te dragen tot de oplossing ervan; er 

zijn momenteel 17 GVDB-missies en -

operaties aan de gang; 

Or. fr 

 

Amendement  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van mening dat welvaart en 

politieke stabiliteit in de zuidelijke 

buurlanden van essentieel strategisch 

belang zijn voor de Unie en dat de EU en 

de landen van het Middellandse 

Zeegebied nauw moeten samenwerken op 

basis van wederzijds aanvaardbare 

doelen, gebaseerd op gemeenschappelijke 

belangen; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. roept de EU op zich meer te richten 

op conflictpreventie en de oorzaken van 

kwetsbaarheid in de buurlanden; 

herinnert eraan dat de speciale 

vertegenwoordigers en de delegaties van 

de EU een belangrijke rol moeten spelen 

bij het verzamelen van informatie ter 

plaatse en bij het coördineren van alle 

EU-instrumenten in een bepaalde regio; 

Or. en 

 

Amendement  208 

István Ujhelyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van mening dat de EU zich op het 

kruispunt bevindt van de veranderende 
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interne dynamiek en de veranderende 

externe omgeving, en dat zij het verband 

tussen de externe dimensie van haar 

beleid en haar interne ontwikkelingen niet 

kan negeren; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. vraagt een meer strategische 

benadering van de Russische Federatie, 

gebaseerd op het afwegen, aannemen en 

vormgeven van gedrag via internationale 

instellingen; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. is van mening dat de EU te allen 

tijde een coherent en consistent 

engagement moet houden in de oostelijke 

en zuidelijke buurlanden; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. is ervan overtuigd dat de EU zich 

vooral in de zuidelijke buurlanden meer 

moet bezighouden met diplomatie die 

escalatie vermijdt; is van mening dat de 

nieuwe strategie moet zorgen voor 

manieren waarop de EU kan voortbouwen 

op het recente nucleaire akkoord met Iran 

en verder kan bouwen aan vertrouwen en 

andere veiligheidsgerelateerde regionale 

overeenkomsten, waarbij Europa kan 

bogen op haar ervaring met regionale 

veiligheidsovereenkomsten zoals de CVSE 

en akkoorden zoals de Slotakte van 

Helsinki; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Cristian Dan Preda 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 quater. benadrukt dat de relatie tussen 

de EU en Rusland moet zijn gebaseerd op 

de eerbiediging van de internationale 

wetten; benadrukt dat de samenwerking 

slechts kan worden hervat als Rusland de 

territoriale integriteit en soevereiniteit van 

Oekraïne en de Krim eerbiedigt, de 

akkoorden van Minsk volledig uitvoert en 

geen destabiliserende militaire en 

veiligheidsacties onderneemt aan de 

grenzen van de EU-lidstaten; 

Or. en 
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Amendement  213 

James Carver 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) 

nauw geassocieerd is; brengt in 

herinnering dat artikel 49 VEU bepaalt 

dat elke Europese staat kan verzoeken lid 

te worden van de Europese Unie, op 

voorwaarde dat hij de criteria van 

Kopenhagen en de democratische 

beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de 

mensenrechten en de rechten van 

minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  214 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

blijft samenwerken met de buurlanden in 

het kader van het recent herziene Europese 

nabuurschapsbeleid (ENB); 
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criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, 

de fundamentele vrijheden, de 

mensenrechten en de rechten van 

minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. fr 

 

Amendement  215 

Arnaud Danjean 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, 

de fundamentele vrijheden, de 

mensenrechten en de rechten van 

minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Sabine Lösing 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is, in de geest van 

samenwerking, solidariteit, wederzijdse 

voordelen en respect voor de keuzes die 

elke soevereine staat maakt inzake zijn 

buitenlands, economisch of sociaal beleid, 

een nabuurschapsbeleid waarbij eerder 

voorrang wordt gegeven aan het 

ondersteunen van de ontwikkeling van 

buurlanden en aan het bevorderen van de 

werkgelegenheid en het onderwijs dan 

aan neoliberale hervormingen en 

integratie in de EU-markt; brengt in 

herinnering dat artikel 49 VEU bepaalt dat 

elke Europese staat kan verzoeken lid te 

worden van de Europese Unie, op 

voorwaarde dat hij de criteria van 

Kopenhagen en de democratische 

beginselen in acht neemt, de fundamentele 

vrijheden, de mensenrechten en de rechten 

van minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat garandeert; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

blijft samenwerken met de landen waarmee 

zij in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 
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geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. fr 

 

Amendement  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

blijft samenwerken met de landen waarmee 

zij in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. it 

Amendement  219 

Knut Fleckenstein 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

blijft samenwerken met de landen waarmee 

zij in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Marielle de Sarnez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

blijft samenwerken met de landen waarmee 

zij in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; stemt in met de verbintenis die 

de Europese Commissie is aangegaan om 

een pauze in de uitbreiding in te lassen 
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met het oog op de consolidatie van de 

resultaten die de 28 hebben bereikt;  

Or. fr 

 

Amendement  221 

Vincent Peillon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar vooruitzichten tot uitbreiding houdt, 

en blijft samenwerken met de landen 

waarmee zij in het kader van het recent 

herziene Europese nabuurschapsbeleid 

(ENB) nauw geassocieerd is; brengt in 

herinnering dat artikel 49 VEU bepaalt dat 

elke Europese staat kan verzoeken lid te 

worden van de Europese Unie, op 

voorwaarde dat hij de criteria van 

Kopenhagen en de democratische 

beginselen in acht neemt, de fundamentele 

vrijheden, de mensenrechten en de rechten 

van minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat garandeert; 

Or. fr 

 

Amendement  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

8. is van mening dat, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, menselijke veiligheid, 

de rechtsstaat, de eerbiediging van de 

mensenrechten en democratisering te 

bevorderen, de EU moet nadenken over 
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Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 
criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, 

de fundamentele vrijheden, de 

mensenrechten en de rechten van 

minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

haar eigen economisch, sociaal, 

financieel, handels- en energiebeleid en 

over haar beleid op andere gebieden, en 

dat beleid moet herzien aangezien het 

noch groei stimuleert, noch banen creëert, 

maar integendeel ongelijkheid, sociale 

wrevel en politieke instabiliteit in Europa, 

in de buurlanden en in de wijdere 

omgeving doet toenemen; is van mening 

dat de EU haar belofte tot uitbreiding moet 

houden, en intensief moet blijven 
samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is, en hulp en bijstand moet 

vragen bij hervormingen om te voldoen 

aan de criteria van Kopenhagen voor 

uitbreidingsprocessen en de voorkeur 

moet geven aan een benadering waarbij 

verschillende belanghebbenden, zoals 

lokale en regionale overheden en het 

maatschappelijk middenveld, zijn 

betrokken; is van mening dat de EU de 

waarden vervat in de criteria van 

Kopenhagen verder moet uitdragen en 

daarmee verder moet gaan dan het 

uitbreidingsproces, dat de EU 

geïnteresseerde staten erop attent moet 

maken dat het aanvaarden van die 

waarden in hun eigen belang is en kan 

bijdragen aan hun modernisering en het 

welzijn van hun burgers; 

Or. en 

 

Amendement  223 

István Ujhelyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 
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in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; is dus van mening dat een 

duidelijk antwoord moet worden gegeven 

over de toekomst van de uitbreiding in de 

Balken en Turkije; brengt in herinnering 

dat artikel 49 VEU bepaalt dat elke 

Europese staat kan verzoeken lid te worden 

van de Europese Unie, op voorwaarde dat 

hij de criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding van 2003 

herbevestigt en blijft samenwerken met de 

landen waarmee zij in het kader van het 

recent herziene Europees 

nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. en 
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Amendement  225 

Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) 

nauw geassocieerd is; brengt in 

herinnering dat artikel 49 VEU bepaalt dat 

elke Europese staat kan verzoeken lid te 

worden van de Europese Unie, op 

voorwaarde dat hij de criteria van 

Kopenhagen en de democratische 

beginselen in acht neemt, de fundamentele 

vrijheden, de mensenrechten en de rechten 

van minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en is van 

mening dat de beslissing van de Europese 

Commissie om de volgende vijf jaar niet 

meer uit te breiden daar niet toe heeft 

bijgedragen; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen, die vastliggen en 

waarover niet kan worden onderhandeld, 

en de democratische beginselen in acht 

neemt, de fundamentele vrijheden, de 

mensenrechten en de rechten van 

minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat garandeert; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Urmas Paet 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 
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Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; meent dat landen die lid willen 

worden van de EU hun acties zoveel 

mogelijk moeten baseren op het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU; 

Or. et 

Amendement  227 

Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt, en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europese nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding en integratie 

houdt, en blijft samenwerken met de 

landen waarmee zij in het kader van het 

recent herziene Europese 

nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. fr 

 

Amendement  228 

Javi López 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; brengt in herinnering dat 

artikel 49 VEU bepaalt dat elke Europese 

staat kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

8. is van mening dat het, om stabiliteit en 

vrede op te bouwen, nodig is dat de EU 

haar belofte tot uitbreiding houdt en blijft 

samenwerken met de landen waarmee zij 

in het kader van het recent herziene 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) nauw 

geassocieerd is; is van mening dat het 

ENB de voorkeur moet geven aan een 

benadering waarbij verschillende 

belanghebbenden, zoals lokale en 

regionale overheden en het 

maatschappelijk middenveld, zijn 

betrokken; brengt in herinnering dat artikel 

49 VEU bepaalt dat elke Europese staat 

kan verzoeken lid te worden van de 

Europese Unie, op voorwaarde dat hij de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt, 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Tokia Saïfi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. wijst op de belofte van de EU aan 

haar partners, in het bijzonder in haar 

nabuurschap, om de sociale en politieke 

hervormingen te ondersteunen, om de 

mensenrechten te beschermen, om de 

instelling van de rechtsstaat te begeleiden, 

alsook om de economische ontwikkeling 

te bevorderen, als belangrijkste 

instrumenten om de internationale orde te 
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versterken en de stabiliteit van haar 

nabuurschap te waarborgen; 

Or. fr 

Amendement  230 

Gunnar Hökmark 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. benadrukt dat het Europees 

nabuurschapsbeleid een instrument is dat 

kan zorgen voor stabiliteit, stabiele 

democratieën, open maatschappijen, 

welvaart en de rechtsstaat, en een van de 

belangrijkste middelen van de Unie is om 

te zorgen voor veiligheid in Europa; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Boris Zala 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. is er ten stelligste van overtuigd dat 

de EU de territoriale integriteit van haar 

buurlanden en partners en hun vrijheid 

om te streven naar politieke 

bondgenootschappen, 

handelsovereenkomsten en Europese 

integratie moet handhaven; stelt dat de 

EU onwrikbaar moet vasthouden aan de 

soevereiniteit van haar buurlanden en dat 

moet koppelen aan praktische 

ondersteuning om hen weerbaarder te 

maken tegen externe dwang en hybride 

dreigingen; is bovendien van mening dat 

die inspanningen gepaard moeten gaan 

met het streven naar een duurzame, 
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inclusieve en op regels gebaseerde 

veiligheid in Europa, via de beginselen, 

wettelijke instrumenten en institutionele 

structuren van de OVSE en andere 

relevante organen; roept de EU op om 

zich meer in te zetten om bestaande 

bevroren conflicten in de oostelijke 

buurlanden op te lossen; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Andrej Plenković 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. is van mening dat de bestaande 

middelen en instrumenten, zoals GVDB-

instrumenten en Europese 

gevechtsgroepen, meer moeten worden 

ingezet om de bredere omgeving rond 

Europa te stabiliseren; 

Or. en 

 


