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Ändringsförslag  1 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av artiklarna 3.5, 21, 22, 

24, 25, 26, 42, 42.7 och 46 i fördraget om 

Europeiska unionen, 

– med beaktande av artiklarna3.5, 8, 21, 

22, 24, 25, 26, 42, 42.7 och 46 i fördraget 

om Europeiska unionen, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av artiklarna 3.5, 21, 22, 

24, 25, 26, 42, 42.7 och 46 i fördraget om 

Europeiska unionen, 

– med beaktande av artiklarna 3.1, 3.2, 3.5, 

21, i synnerhet punkterna 21.1. 21.2 h och 

21.3 andra stycket, 22, 24, 25, 26, 42, 42.7 

och 46 i fördraget om Europeiska unionen, 

Or. it 

 

Ändringsförslag  3 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 2a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av slutsatserna från 

Europeiska rådets sammanträden den 

19-20 december 2013 (EUCO 217/13) och 

den 25–26 juni 2015 (EUCO 22/15) samt 

rådets slutsatser om den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken av den 
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18 maj 2015 (8971/15), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av rådets beslut (Gusp) 

2015/1835 av den 12 oktober 2015 om 

Europeiska försvarsbyråns stadga, säte 

och verksamhetsregler, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av sin resolution av den 

21 maj 2015 om genomförandet av den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (baserat på årsrapporten 

från rådet till Europaparlamentet om den 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken)1, 

– med beaktande av sin resolution av den 

21 maj 2015 om genomförandet av den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (baserat på årsrapporten 

från rådet till Europaparlamentet om den 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken)1 och sin resolution av 

den 21 januari 2016 om klausulen om 

ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i 

EU-fördraget) (2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Antagna texter P8_TA(2015)0213. 1 Antagna texter P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 8a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Europaparlamentets 

resolution av den 21 januari 2016 om 

klausulen om ömsesidigt försvar 

(artikel 42.7 i EU-fördraget), 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  7 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 8a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av den 

17 december 2015 om årsrapporten om 

mänskliga rättigheter och demokrati i 

världen 2014 och Europeiska unionens 

politik på området, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 10a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av EU:s strategiska ram 

och handlingsplan för mänskliga 

rättigheter och demokrati, som antogs av 

rådet (utrikes frågor) den 25 juni 2012, 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av den 

17 december 2015 om vapenexport: 

genomförande av den gemensamma 

ståndpunkten 2008/944/Gusp, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Javi López 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av 2030-agendan för 

hållbar utveckling som antogs av FN:s 

generalförsamling i september 2015 och 

Parisavtalet om klimatförändringar, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av rapporten om 

genomförandet av översynen av 

Europeiska utrikestjänsten 

(HR(2015)170) av den 22 december 2015, 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna mot EU är komplexa och har 

sitt ursprung lika mycket innanför som 

utanför de yttre gränserna. Det krävs en 

starkare politisk vilja för beslutsamma 

gemensamma insatser från EU:s och dess 

medlemsstaters sida för att med framgång 

möta dessa utmaningar, slå vakt om EU:s 

värderingar och samhällsmodell, främja 

prioriteringar såsom utrotning av 

fattigdom och uppnående av de globala 

utvecklingsmålen, vapenkontroll, en 

regim för förhindrande av 

kärnvapenspridning och fullständig 

kärnvapennedrustning, rättvis handel och 

balanserade ekonomiska relationer samt 

bli en fredlig och civil global aktör. EU:s 

globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 
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Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma och 

samstämmiga insatser från EU:s och dess 

medlemsstaters sida för att med framgång 

möta dessa utmaningar, slå vakt om EU:s 

värderingar och samhällsmodell samt bli en 

global aktör som kan garantera 

säkerheten i världen och fred bland 

folken. EU:s globala strategi för utrikes- 

och säkerhetspolitiken måste bidra till att 

bana väg för en utveckling mot en sant 

europeisk politisk identitet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  14 

Louis Michel 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. En 

starkare politisk vilja från EU:s och dess 

medlemsstaters sida är avgörande för att 

med framgång möta dessa utmaningar samt 

för att slå vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell. Det är absolut nödvändigt 

att EU vidtar konkreta och gemensamma 

åtgärder för att hantera nuvarande kriser 

med tanke på de grundläggande 

egenskaperna för en översyn av EU:s 

globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken för att bevara 

stabiliteten och säkerheten för EU och 

dess medborgare samt utveckla ett 

starkare Europa i internationella 

sammanhang. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  15 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika 

mycket innanför som utanför de yttre 

gränserna. Det krävs en starkare politisk 

vilja för beslutsamma gemensamma 

insatser från EU:s och dess medlemsstaters 

sida för att med framgång möta dessa 

utmaningar, slå vakt om EU:s värderingar 

och samhällsmodell samt bli en starkare 

global aktör. EU:s globala strategi för 

utrikes- och säkerhetspolitiken måste bana 

väg för denna utveckling. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och härstammar från statliga 

och icke-statliga aktörer som kommer lika 

mycket inifrån som utifrån de yttre 

gränserna och vissa av dessa har skapats 

av EU:s egen politik som leder till 

finansiell och ekonomisk avreglering, 

skattekonkurrens, arbetslöshet och 

växande ojämlikhet och därmed bidrar till 

att beröva EU-medborgarna, särskilt 

ungdomar, sina medborgerliga 

rättigheter. Det krävs en stark politisk vilja 

och ett upplyst ledarskap för beslutsamma 

gemensamma insatser från EU:s och dess 

medlemsstaters sida för att kollektivt och 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt göra EU till en 

effektiv aktör och drivkraft för global 

säkerhet. EU:s globala strategi för utrikes- 

och säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 
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beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare och 

mer strategisk global aktör. EU:s globala 

strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken 

måste bana väg för denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, 

främja EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  18 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 
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komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en stark global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling genom att definiera en 

politisk ambitionsnivå för EU som 

internationell aktör. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

István Ujhelyi 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det finns ett behov av att koppla samman 

lokala, regionala och globala 

sammanhang. Strategiskt tänkande måste 

börja med att man hittar lösningar på de 

interna utmaningar EU står inför i 

egenskap av politisk gemenskap, samtidigt 

som man kopplar samman dessa svar med 

externa problem. Det krävs en starkare 

politisk vilja för beslutsamma 

gemensamma insatser från EU:s och dess 

medlemsstaters sida för att med framgång 

möta dessa utmaningar, slå vakt om EU:s 

värderingar och samhällsmodell samt bli en 

starkare global aktör. EU:s globala strategi 

för utrikes- och säkerhetspolitiken måste 

bana väg för denna utveckling. 

Or. en 
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Ändringsförslag  20 

Marietje Schaake 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Utan en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida 

kommer det att bli omöjligt att med 

framgång möta dessa utmaningar, slå vakt 

om EU:s värderingar och samhällsmodell 

samt bli en starkare global aktör. EU:s 

globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar samt bli en 

starkare global aktör. EU:s globala strategi 

för utrikes- och säkerhetspolitiken måste 

bana väg för denna utveckling. 
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denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och har sitt ursprung lika mycket 

innanför som utanför de yttre gränserna. 

Det krävs en starkare politisk vilja för 

beslutsamma gemensamma insatser från 

EU:s och dess medlemsstaters sida för att 

med framgång möta dessa utmaningar, slå 

vakt om EU:s värderingar och 

samhällsmodell samt bli en starkare global 

aktör. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken måste bana väg för 

denna utveckling. 

A. Många av de nuvarande och framtida 

utmaningarna och hoten mot EU är 

komplexa och sammankopplade och har 

sitt ursprung lika mycket innanför som 

utanför de yttre gränserna. Det krävs en 

starkare politisk vilja för beslutsamma 

gemensamma insatser från EU:s och dess 

medlemsstaters sida för att proaktivt, med 

framgång och holistiskt möta dessa 

utmaningar, slå vakt om EU:s värderingar 

och samhällsmodell samt bli en starkare 

global aktör. EU:s globala strategi för 

utrikes- och säkerhetspolitiken måste bana 

väg för denna utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. EU måste undersöka nedbrytningen 

av sin omedelbara strategiska miljö och 

dess långsiktiga konsekvenser. Fler och 

samtidiga kriser får allt mer omedelbara 

konsekvenser på EU:s territorium och 

innebär att ingen medlemsstat ensam kan 

vidta åtgärder och att européerna måste ta 

ett gemensamt ansvar för att trygga 
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säkerheten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  24 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter 

att rita om gränser med våld och utmana 

en regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. EU måste reflektera 

över sin upptrappade och negativa roll i 

många konfliktsituationer, särskilt i 

unionens närmaste södra och östra 

grannskap, som har lett till många av 

dessa ytterligare utmaningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter 

att rita om gränser med våld och utmana 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är fortfarande relevanta. I dag 

står EU inför en rad ytterligare utmaningar, 

såsom klimatförändringarna och 

miljöförstöringen, stora 

migrationsströmmar, it- och 
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en regelbaserad världsordning, 
klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

hybridkrigföring och it- och hybridhot, 

återkommande naturkatastrofer samt 

spridningen av epidemiska sjukdomar. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  26 

Louis Michel 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter 

att rita om gränser med våld och utmana 

en regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. Utvecklingen av det 

aktuella säkerhetsklimatet kännetecknas 

dock av kriser av en ny omfattning. Hot 

som terrorism är icke statliga aktörers 

verk och har en global dimension. 

Kriserna utanför EU:s gränser har en 

direkt påverkan på EU:s stabilitet och 

säkerhet. EU står inför nya utmaningar 

som it- och hybridkrigföring och it- och 

hybridhot. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  27 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 
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brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter 
att rita om gränser med våld och utmana 

en regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 
hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

extremism och sekteriskt krig i sitt 

grannskap, försök att rita om gränser med 

våld och andra sorters utmaningar mot 

den världsordning som grundas på 

FN-stadgan, klimatförändringarna, 

massmigrationsströmmar, den största 

flyktingkrisen sedan andra världskriget, 

utöver den tekniska utvecklingen inom 

rymdteknik och kybernetik, spridning av 

kärnvapen och upprustning, 
hybridkrigföring och asymmetrisk 

krigföring och hybridhot och 

asymmetriska hot. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

István Ujhelyi 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter 

att rita om gränser med våld och utmana 

en regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken att utmana en regelbaserad 

världsordning, klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar, gränsöverskridande 

terrorism med återvändande utländska 

stridande, it- och hybridkrigföring och it- 

och hybridhot, inhemsk religiös och 

politisk radikalisering, auktoritära och 

extremistiska partier i EU och allvarlig 

instabilitet i den finansiella och 

ekonomiska ordningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  29 

Vincent Peillon 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter att 

rita om gränser med våld och utmana en 

regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare allvarliga och helt nya 

utmaningar, såsom försöken från 

revisionistiska stormakter att rita om 

gränser med våld och utmana en 

regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter att 

rita om gränser med våld och utmana en 

regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter att 

rita om gränser med våld och utmana en 

regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, långsam ekonomisk 

tillväxt, stora migrations- och 
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hybridkrigföring och it- och hybridhot. flyktingströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter att 

rita om gränser med våld och utmana en 

regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning, spridning av epidemier 

och organiserad brottslighet – är till största 

delen fortfarande relevanta. I dag står EU 

inför en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter att 

rita om gränser med våld och utmana en 

regelbaserad världsordning, okontrollerad 

spridning och lagring av vapen, 
klimatförändringarna, antimikrobiell 

resistens, stora migrationsströmmar, 

växande ojämlikhet och politisk 

extremism samt it- och hybridkrigföring 

och it- och hybridhot. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 
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fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter att 

rita om gränser med våld och utmana en 

regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter att 

rita om gränser med våld genom att bryta 

mot internationell rätt och utmana en 

regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

försöken från revisionistiska stormakter 

att rita om gränser med våld och utmana 

en regelbaserad världsordning, 

klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

B. De hot som kartläggs i den europeiska 

säkerhetsstrategin från 2003 – terrorism, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter, 

stater i upplösning och organiserad 

brottslighet – är till största delen 

fortfarande relevanta. I dag står EU inför 

en rad ytterligare utmaningar, såsom 

utmaningar mot den europeiska 

ordningen efter kalla kriget, som 

upprättades genom 

Helsingforsprinciperna och Parisstadgan 

från 1990, klimatförändringarna, stora 

migrationsströmmar samt it- och 

hybridkrigföring och it- och hybridhot. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 



 

PE577.080v01-00 20/125 AM\1087188SV.doc 

SV 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Europas säkerhetsstruktur har 

grundats på Organisationen för säkerhet 

och samarbete i Europa (OSSE), och EU 

är en viktig aktör inom OSSE. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  35 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Mot bakgrund av den försämrade 

regionala säkerheten måste EU prioritera 

en stabilisering av sitt närmaste 

grannskap, men utan att åsidosätta sina 

internationella åtaganden. 

Säkerhetskriserna nära EU:s gränser 

försvåras och formas av globala trender, 

och omvänt är en effektiv hantering av 

den regionala säkerheten en 

grundförutsättning för EU:s förmåga att 

agera globalt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. EU-medlemsstaternas ökade 

försvarsutgifter gör EU till världens näst 

största aktör när det gäller 

försvarsutgifter. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Bb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Bb. EU stöder en övergripande och 

samarbetspräglad hantering av 

säkerheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Den europeiska fredsordningen, som 

tagits för given efter järnridåns fall och 

Sovjetunionens upplösning, hotas nu av 

Rysslands agerande genom invasion och 

ockupation av en suverän europeisk stats 

territorium och riktande av hot mot 

andra. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Skäl Cb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Cb. Respekten för nationella gränser, 
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suveränitet, internationella avtal och 

internationell rätt måste återupprättas 

som en grund för ett stabilt Europa där 

livet kan fortgå som vanligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att 

interinstitutionella hinder övervinns och 

silotänkandet upphör. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att 

interinstitutionella hinder övervinns och 

silotänkandet upphör. 

D. Även vid en snabb och effektiv reaktion 

från EU:s sida är öppenhet och 

parlamentarisk granskning på nationell 

nivå och EU-nivå av yttersta vikt och bör 

inte begränsas ytterligare för att 

åstadkomma snabba beslut och ett snabbt 

genomförande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

hinder övervinns och silotänkandet 

upphör. 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

hinder övervinns och att ett nära 

samarbete inleds mellan rådet, den höga 

representanten för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik och Europaparlamentet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  43 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

hinder övervinns och silotänkandet upphör. 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att 

interinstitutionella, rättsliga och 

finansiella hinder övervinns och 

silotänkandet upphör. Lokala rivaliteter 

och olika prioriteringar i 

medlemsstaternas hotuppfattning 

förklarar de kontinuerliga och 

försvagande ändringar som hela tiden 

görs i den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, inbegripet i den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, vars omfattning borde 

ha utökats och stärkts av 

Lissabonfördraget. En effektiv strategi för 

unionens utrikes- och säkerhetspolitik 

kräver först och främst en stark politisk 

vilja och ett gemensamt mål för 

medlemsstaterna, för att skapa ett verkligt 

europeiskt instrument som identifierar 

hoten, bekräftar de gemensamma 

intressena och pekar på konkreta 

europeiska svar, inbegripet uppbyggande 

av nödvändiga verktyg. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

hinder övervinns och silotänkandet upphör. 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

hinder övervinns, silotänkandet upphör och 

en stark solidaritet mellan 

medlemsstaterna skapas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Mark Demesmaeker 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att 
interinstitutionella hinder övervinns och 

silotänkandet upphör. 

D. EU kan reagera snabbare och 

effektivare på hot om interinstitutionella 

hinder övervinns och silotänkandet upphör. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 
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hinder övervinns och silotänkandet upphör. hinder övervinns och silotänkandet upphör 

samt att tillräckliga och flexibla 

budgetmedel tillhandahålls för att stödja 

arbetet med att nå EU:s mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

hinder övervinns och silotänkandet upphör. 

D. En snabb och effektiv reaktion på hot 

från EU:s sida kräver att interinstitutionella 

hinder övervinns och silotänkandet upphör 

både inom institutionerna och inom 

Europeiska utrikestjänstens och 

medlemsstaternas utländska 

representationer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Urmas Paet 

 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Ett närmare samarbete mellan EU 

och Nato är avgörande för Europas 

säkerhet. 

Or. et 

 

Ändringsförslag  49 

Gunnar Hökmark 
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Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Hot av olika slag mot olika 

medlemsstater måste betraktas som hot 

mot själva unionen, vilket kräver stark 

sammanhållning och solidaritet mellan 

medlemsstaterna och en konsekvent 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Den övergripande strategin och en 

konsekvent och samordnad användning av 

EU:s externa och interna politiska 

instrument bör stå i centrum för den nya 

strategin. 

E. Den övergripande strategin i sin 

nuvarande utformning är i själva verket 

en underordning av alla relevanta 

politikområden under Gusp/GSFP och 

rent geostrategiska och ekonomiska 

EU-intressen och måste ses över, och en 

konsekvent och samordnad användning av 

EU:s civila externa och interna politiska 

instrument bör stå i centrum för den nya 

strategin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Den övergripande strategin och en 

konsekvent och samordnad användning av 

E. En övergripande strategi och en 

konsekvent och samordnad användning av 
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EU:s externa och interna politiska 

instrument bör stå i centrum för den nya 

strategin. 

EU:s externa och interna politiska 

instrument i synergi borde stå i centrum för 

den nya globala strategin, i syfte att 

effektivt koppla samma de två 

dimensionerna, frigöra den fulla 

potentialen i EU:s ekonomiska och 

politiska makt samt öka unionens 

inflytande inom den globala styrningen 

och dess roll som en global drivkraft för 

säkerhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Den övergripande strategin och en 

konsekvent och samordnad användning av 

EU:s externa och interna politiska 

instrument bör stå i centrum för den nya 

strategin. 

E. Den övergripande strategin och en 

konsekvent och samordnad användning av 

EU:s externa och interna politiska 

instrument bör stå i centrum för den nya 

strategin. EU:s vapenexport kan inte 

anses främja EU:s direkta 

säkerhetsintressen och hänsyn bör tas till 

den gemensamma ståndpunkten 

2008/944/Gusp vid utvecklingen av en 

global strategi för EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Den övergripande strategin och en 

konsekvent och samordnad användning av 

EU:s externa och interna politiska 

E. Den övergripande strategin och en 

konsekvent och samordnad användning av 

EU:s externa och interna politiska 
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instrument bör stå i centrum för den nya 

strategin. 

instrument bör stå i centrum för den nya 

strategin. EU:s främsta mål är att främja 

sina värderingar för att bidra till fred, 

säkerhet, en hållbar utveckling av 

världen, solidaritet och ömsesidig respekt 

mellan folken. Dessa grundläggande mål 

får inte förbises när EU vidtar åtgärder 

för att genomföra sin egen inrikes- och 

utrikespolitik. Även när EU agerar för att 

främja sina egna ekonomiska intressen 

måste EU alltid vinnlägga sig om att 

garantera att de egna handlingarna är 

förenliga med fullföljandet av målet att 

upprätthålla freden och skydda de 

mänskliga rättigheterna. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  54 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. I en så flyktig och osäker 

internationell miljö måste EU förfoga 

över en strategisk autonomi för att 

säkerställa sin säkerhet och främja sina 

intressen och värderingar. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  55 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken bör fastställa ett 

begränsat antal prioriteringar och ange 
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tydliga åtgärder som ska vidtas på de olika 

prioriterade områdena. Det är mycket 

viktigt att tillräckliga resurser 

tillhandahålls för strategins 

genomförande, eftersom EU måste ha 

resurser som matchar dess ambitionsnivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. Människors säkerhet måste stå i 

centrum för EU:s globala strategi, och 

fullständig hänsyn måste tas till 

könsperspektivet i samband med säkerhet 

och FN:s resolution 1325. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. Sedan EU antog den europeiska 

säkerhetsstrategin 2003 är målet att 

fastställa en internationell ordning som 

grundas på effektiv multilateralism och 

internationella rättsregler. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  58 

Cristian Dan Preda 
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Förslag till resolution 

Skäl Eb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Eb. EU:s globala strategi bör tydligt 

definiera varje EU-institutions ansvar för 

genomförandet av dessa riktlinjer, med en 

tydlig fördelning av arbetsuppgifter. EU:s 

medlemsstater har en central roll att spela 

för att stödja och genomföra strategin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Eb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Eb. Den nya strategin måste vara förenlig 

med 2030-agendan för hållbar utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Sandra Kalniete 

 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Den framtida strategin bör omfatta 

följande mål: 

F. Den framtida strategin bör följas upp 

genom årliga genomföranderapporter och 
omfatta följande mål, som bör 

vidareutvecklas med hjälp av 

”understrategier” som innehåller 

särskilda krav för olika insatsområden: 

Or. en 
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Ändringsförslag  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – Försvara europeiska stater, samhällen 

och värderingar 

– Försvara europeiska medborgare och 

medlemsstater och främja EU:s 

värderingar och intressen 

Or. en 

 

Ändringsförslag  62 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Försvara europeiska stater, samhällen 

och värderingar 

– Försvara Europeiska unionen och dess 

stater, samhällen och värderingar 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Försvara europeiska stater, samhällen 

och värderingar 

– Försvara Europeiska unionen, dess 

medlemsstater och värderingar 

Or. en 
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Ändringsförslag  64 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Försvara europeiska stater, samhällen 

och värderingar 

– Försvara stater och samhällen samt 

främja europeiska värderingar 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Försvara europeiska stater, samhällen 

och värderingar 

– Försvara europeiska invånare, samhällen 

och värderingar 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Vincent Peillon 

 

Förslag till resolution 

Punkt -1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 -1a. Europaparlamentet välkomnar vice 

ordförandens/den höga representantens 

rapport från juni 2015 ”EU i en 

föränderlig global miljö – En mer 

sammankopplad, omtvistad och komplex 

värld”. Parlamentet anser att detta arbete 

ger en tydlig bild av de utmaningar som 

EU står inför och att det utgör en 

tillräcklig grund för att fastställa en 

europeisk strategi. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att 

Europeiska unionens främsta mål är att 

säkra välståndet och säkerheten för sina 

medborgare och sitt territorium, samt att 

garantera demokrati, främjandet av en 

hållbar utveckling, skyddet av fred och 

mänskliga rättigheter och kampen mot 

fattigdom. Parlamentet betonar att ingen 

europeisk stat kan hantera de nuvarande 

säkerhetsutmaningarna på egen hand, 

vilket tydligt visar att den yttre och inre 

säkerheten är nära sammankopplade. 

Parlamentet anser att EU måste vara en 

stark aktör på den globala arenan för att 

säkerställa en god förvaltning av 

globaliseringen. För att göra detta anser 

parlamentet att EU borde ha säkrat 

grundläggande kapacitet att svara på alla 

sorters kriser och på ett kraftfullt sätt ta 

del i den internationella kampen mot 

terrorism och alla former av olaglig 

handel, samtidigt som unionen slår vakt 

om våra värderingar och vår 

samhällsmodell och driver våra 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

Or. en 
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Ändringsförslag  68 

Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att 

Europeiska unionens huvudsakliga mål 

är att säkra välståndet och säkerheten för 

sina medborgare och sitt territorium, samt 

att garantera demokrati, främjandet av en 

hållbar utveckling, skyddet av fred och 

mänskliga rättigheter och kampen mot 

fattigdom. Parlamentet anser att EU 

måste vara en stark aktör på den globala 

arenan för att säkerställa en god 

förvaltning av globaliseringen. För att 

göra detta anser parlamentet att EU borde 

ha säkrat grundläggande kapacitet att 

svara på alla sorters kriser. Parlamentet 

är också av den uppfattningen att EU på 

ett kraftfullt sätt måste ta del i den 

internationella kampen mot terrorism och 

alla former av olaglig handel. 

Parlamentet anser att allt detta bör göras 
samtidigt som unionen slår vakt om våra 

värderingar och vår samhällsmodell och 

driver våra grundläggande intressen. EU 

måste därför säkerställa både sin interna 

och sin externa resiliens, sin förmåga att 

förutse, förekomma och lösa förutsägbara 

hot och vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att 

EU:s främsta mål måste vara att 

garantera säkerheten för sina medborgare 

och sitt territorium samtidigt som unionen 

slår vakt om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europeiska unionens främsta mål är att 

säkra välståndet och säkerheten för sina 

medborgare och sitt territorium, samt att 

garantera demokrati, främjandet av en 

hållbar utveckling, skyddet av fred och 

mänskliga rättigheter och kampen mot 

fattigdom. Europaparlamentet anser att 

EU måste vara en stark aktör på den 

globala arenan för att säkerställa en god 

förvaltning av globaliseringen. För att 

göra detta anser parlamentet att EU borde 

ha säkrat grundläggande kapacitet att 

svara på alla sorters kriser. Parlamentet 

är också av den uppfattningen att EU på 

ett kraftfullt sätt måste ta del i den 

internationella kampen mot terrorism och 

alla former av olaglig handel. 

Parlamentet anser att allt detta bör göras 
samtidigt som unionen slår vakt om våra 

värderingar och vår samhällsmodell och 

driver våra grundläggande intressen. EU 

måste därför säkerställa både sin interna 

och sin externa resiliens, sin förmåga att 

förutse, förekomma och lösa förutsägbara 

hot och vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 
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om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp. 

Parlamentet understryker att insatserna 

för att trygga försörjningen på energi och 

råvaror inte får omfatta några militära 

medel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Louis Michel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

stabiliteten inom sina gränser och i sitt 

grannskap samt säkerheten för sina 

medborgare och sitt territorium samtidigt 

som unionen främjar sina värderingar och 

sin samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  72 

Miroslav Poche 
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Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina intressen. 

EU måste därför säkerställa både sin 

interna och sin externa resiliens, sin 

förmåga att förutse, förekomma och lösa 

förutsägbara hot och vara redo att ingripa 

snabbt mot oförutsedda hot. EU måste 

också säkerställa sin förmåga att återhämta 

sig från olika typer av angrepp, liksom att 

trygga försörjningen, energi och råvaror, 

och samtidigt diversifiera sina 

energikällor. 

Or. cs 

Ändringsförslag  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten och välmåendet för sina 

medborgare och sitt territorium samtidigt 

som unionen slår vakt om sina värderingar 

och sin samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen samt utrotar 

fattigdomen och främjar hållbar 

utveckling och solidaritet på global nivå. 

EU måste därför säkerställa både sin 

interna och sin externa solidaritet och 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara 

utmaningar och hot och vara redo att 

ingripa snabbt mot oförutsedda hot samt 
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sin förmåga att återhämta sig från olika 

typer av utmaningar eller angrepp, liksom 

att trygga våra grundläggande 

värderingar, rättigheter och friheter samt 
försörjningen på energi och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  74 

Marietje Schaake 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina invånare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  75 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 



 

AM\1087188SV.doc 39/125 PE577.080v01-00 

 SV 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och definierar och driver 

EU:s intressen. Parlamentet uppmanar 

därför EU:s institutioner att säkerställa 

både sin interna och sin externa resiliens 

och vice ordföranden/den höga 

representanten uppmanas att öka EU:s 
förmåga att förutse, förhindra, förekomma 

och lösa förutsägbara risker och hot och 

vara redo att föreslå snabbt ingripande 

mot oförutsedda hot samt öka unionens 

förmåga att återhämta sig från olika typer 

av angrepp, liksom att trygga försörjningen 

på energi och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår 

vakt om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att 

unionens mål är att främja fred, sina 

värderingar och sina medborgares 

välmående. Parlamentet noterar att ett av 

EU:s främsta mål följaktligen måste vara 

att garantera säkerheten för sina 

medborgare och sitt territorium samtidigt 

som unionen slår vakt om sina 

värderingar och sin samhällsmodell och 

driver sina grundläggande intressen. 

Parlamentet betonar att EU inte är en 

militär allians, men att unionen inte kan 

ignorera sin försvarspelare. EU måste 

därför säkerställa både sin interna och sin 

externa resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara 

utmaningar och hot och vara redo att 

ingripa snabbt mot oförutsedda kriser och 

hot samt sin förmåga att återhämta sig från 

olika typer av angrepp, liksom att trygga 
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försörjningen på energi och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  77 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell, såsom demokrati, 

rättsstatsprincipen och respekt för de 

mänskliga rättigheterna, och driver sina 

grundläggande intressen i detta 

sammanhang. EU måste därför säkerställa 

både sin interna och sin externa resiliens, 

sin förmåga att förutse, förekomma och 

lösa förutsägbara hot och vara redo att 

ingripa snabbt mot oförutsedda hot samt 

sin förmåga att återhämta sig från olika 

typer av angrepp, liksom att trygga 

försörjningen på energi och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

1. Europaparlamentet konstaterar att ett av 

EU:s mål är att garantera säkerheten för 

sina medborgare och sitt territorium 
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territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

samtidigt som unionen slår vakt om sina 

värderingar och sin samhällsmodell och 

driver sina grundläggande intressen. EU 

måste därför säkerställa både sin interna 

och sin externa resiliens, sin förmåga att 

förutse, förekomma och lösa förutsägbara 

hot och vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att ett av 

EU:s främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga skyddet för mänskliga 

rättigheter på global nivå och 

försörjningen på energi och råvaror. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  80 

Boris Zala 
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Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och driver sina 

grundläggande intressen. EU och dess 

medlemsstater måste därför säkerställa de 

demokratiska institutionernas och de 

grundläggande värderingarnas resiliens. 

Parlamentet anser att nya gemensamma 

institutioner krävs för att motverka det 

växande antalet interna och externa hot, 

som tilldelas tillräckliga resurser och har 
förmåga att förutse, förekomma och lösa 

förutsägbara hot och vara redo att ingripa 

snabbt och gemensamt mot oförutsedda 

hot samt sin förmåga att återhämta sig från 

olika typer av angrepp, liksom att trygga 

försörjningen på energi och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Knut Fleckenstein 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

främsta mål måste vara att garantera 

säkerheten för sina medborgare och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell och driver sina 

grundläggande intressen. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

1. Europaparlamentet konstaterar att EU:s 

utrikes- och säkerhetspolitiks främsta mål 

måste vara att vidmakthålla säkerheten, 

tryggheten och välståndet för alla 

medborgare som lever i EU och sitt 

territorium samtidigt som unionen slår vakt 

om sina värderingar och sin 

samhällsmodell. EU måste därför 

säkerställa både sin interna och sin externa 

resiliens, sin förmåga att förutse, 

förekomma och lösa förutsägbara hot och 

vara redo att ingripa snabbt mot 
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återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

oförutsedda hot samt sin förmåga att 

återhämta sig från olika typer av angrepp, 

liksom att trygga försörjningen på energi 

och råvaror. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Vincent Peillon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet anser att EU:s 

strategi för att klara en föränderlig global 

miljö måste bygga på följande: 

 a. Identifiering och prioritering av hot 

och utmaningar. 

 b. Definition av de åtgärder som måste 

vidtas. 

 c. Fastställande av vilka medel som ska 

användas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  83 

Andrejs Mamikins 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet noterar att det 

största hotet mot EU:s framtid är bristen 

på enhet, den ömsesidiga misstron mellan 

EU:s medlemsstater, det oförutsebara och 

oansvariga beteenden hos 

EU-medlemsstaternas politiska ledare 

samt bristen på gemensamma mål och 

ambitioner. Parlamentet anser att dessa 

faktorer dramatiskt minskar Europeiska 
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unionens inflytande och effektivitet. 

Parlamentet anser också att det minskar 

förmågan att svara på externa och interna 

utmaningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet påminner om 

EU:s åtagande att utveckla en gemensam 

utrikes- och säkerhetspolitik som vägleds 

av principerna demokrati, rättsstaten och 

de mänskliga rättigheternas och 

grundläggande friheternas universalitet 

och odelbarhet, och uppmanar EU och 

dess medlemsstater att öka sina 

ansträngningar för att effektivt sätta dessa 

värderingar i centrum för sina 

förbindelser med omvärlden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet betonar vikten av 

ett allomfattande och helt 

samarbetsinriktat synsätt på säkerhet. 

Parlamentet uppmanar i detta hänseende 

EU att arbeta för ett starkare OSSE och 

en förnyad roll för OSSE, i syfte att bättre 

utnyttja alla OSSE:s instrument och 

politikområden. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet konstaterar att 

unionens mest centrala strategiska 

intresse är en fredlig och multilateral 

global ordning som grundas på 

rättsstatsprincipen och respekt för de 

mänskliga rättigheterna och demokrati. 

Parlamentet uttrycker sin stora oro för att 

dessa normer och värderingar har blivit 

föremål för allt större press i en allt 

ostabilare värld som kännetecknas av 

växande ojämlikhet, ökad koncentration 

av rikedom, resurser och makt och statens 

försvagade kapacitet att reglera och 

skydda sin inhemska befolkning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet betonar att varje 

medlemsstats gränser är unionens 

gränser och ska försvaras som sådana. 

Or. en 
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Ändringsförslag  88 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet påminner om att 

de ökade nivåerna av interna och externa 

säkerhetshot, inbegripet terrorism och 

hybridkrigföring, kräver mer samarbete 

och integration på området 

underrättelseinsamling, lägesuppfattning 

och delad analys. Parlamentet betonar 

behovet av större samstämmighet och 

institutionell konsolidering av den 

underrättelsekapacitet som står till 

förfogande för EU och dess 

medlemsstater i syfte att upprätta en fullt 

utvecklad EU-underrättelsetjänst. 

Parlamentet anser också att mer 

samarbete och sammanslagning av 

resurser behövs för att bekämpa 

gränsöverskridande brottslighet, med 

målet att upprätta ett gemensamt 

europeiskt utredningsorgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet anser att en 

inkluderande, multilateral diplomati 

under ledning av vice ordföranden/den 

höga representanten är ett avgörande 

verktyg för konfliktlösning i grannskapet. 

Parlamentet anser också att fler 

kopplingar och synergier behövs mellan 

diplomati och inrikesfrågor. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  90 

Andrejs Mamikins 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet noterar att ett 

ideologiskt tomrum är mycket farligt för 

EU:s framtida utveckling. Parlamentet 

anser att nationalister, radikala och 

främlingsfientliga personer försöker fylla 

detta tomrum med sitt negativa innehåll. 

Parlamentet menar att en del av EU:s 

samhälle inte är immunt mot deras 

känslomässiga retorik. Parlamentet anser 

att detta kan förstöra EU snabbare än 

någon yttre, virtuell fiende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet påminner om att 

det transatlantiska partnerskapet, som 

grundas på starka politiska, kulturella, 

ekonomiska och historiska kopplingar, på 

delade värderingar såsom frihet, 

demokrati, mänskliga rättigheter och 

rättsstaten och på gemensamma mål, 

fortfarande är en grundförutsättning för 

vår säkerhet. 

Or. en 

 



 

PE577.080v01-00 48/125 AM\1087188SV.doc 

SV 

Ändringsförslag  92 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet noterar att 

unionen och de flesta EU-medlemsstater 

nyligen har ökat sina insatser för att 

bekämpa terrorism. Parlamentet anser att 

unionens metod för terrorismbekämpning 

först och främst bör bygga på en 

straffrättslig metod som grundas på ett 

stärkt samarbete mellan polisen, 

rättsväsendet och underrättelsetjänsterna 

i Europa. Parlamentet uppmanar den 

höga representanten, kommissionen och 

EU:s medlemsstater att särskilt 

uppmärksamma människorättsstandarder 

och principerna om ansvarsskyldighet och 

öppenhet när de samarbetar med 

tredjeländer för att bekämpa terrorism, 

och att hindra all försvagning av 

människorättsstandarderna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet anser att EU bör 

vara en konstruktiv och resilient global 

aktör med ett regionalt fokus och bidra till 

att göra multilaterala globala 

styresformer effektivare. 

Or. en 
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Ändringsförslag  94 

Andrejs Mamikins 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1c. Europaparlamentet noterar att EU 

kan välja mellan att påskynda 

integrationsprocesserna betydligt eller 

återvända till det förflutna – till ett delad 

och svagt Europa. Parlamentet anser inte 

att EU kan välja att stanna kvar i ett 

mellanläge under en längre period. 

Parlamentets uppfattning är att varje steg 

mot integration kräver ytterligare 

förändringar, annars kommer det att 

skapa farliga skillnader i utveckling. 

Enligt parlamentet är de bästa exemplen 

på sådana skillnader euroområdets 

problem och den pågående flyktingkrisen 

i Europa. Parlamentet anser att varje 

fördröjning kan vara ödesdiger för EU:s 

framtid. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  95 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1c. Europaparlamentet anser det vara 

oerhört viktigt att identifiera det verkliga 

delade utrikespolitiska intresset hos alla 

28 EU-medlemsstater, i varje region av 

världen och på varje relevant 

politikområde. Parlamentet betonar 

emellertid att bara att synliggöra dessa 

gemensamma intressen skulle göra EU till 

en starkare aktör på det utrikespolitiska 

området. Parlamentet uppmanar den 
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höga representanten att ge Europeiska 

utrikestjänsten i uppgift att kartlägga 

sådana särskilda intressen och hjälpa till 

att formulera strategiska och operativa 

mål som på ett direkt sätt kan ge konkreta 

resultat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1d. Europaparlamentet betonar att den 

globala strategin uttryckligen bör ta itu 

med överhängande och direkta hot mot 

den europeiska integrationsprocessen. 

Parlamentet anser i detta sammanhang 

att dessa hot har interna och externa 

dimensioner som hänger samman med 

varandra. Parlamentet är av den 

uppfattningen att det är mycket viktigt att 

mer direkt ta itu med de personer som 

betraktar sig själva som förlorare i en 

ständigt närmare union i en globaliserad 

värld, och att stärka fungerande sociala 

kontrakt och en robust representativ 

demokrati, även i syfte att garantera 

säkerheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1e (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1e. Europaparlamentet understryker att 

klimatförändringarna är det största hotet 

mot den globala säkerheten och måste 

hanteras omgående. Parlamentet betonar 

att dessa förhållanden också förvärrar 

hoten mot internationell fred och 

människors säkerhet. Parlamentet 

påpekar att EU bör ta hänsyn till 

klimatförändringarnas effekter för den 

internationella säkerheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och 

sitt eget territoriella försvar. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet 

i syfte att vara redo att reagera på det 

breda spektrumet av civila och militära 

hot och risker, i fullständig 

komplementaritet med Nato. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och 

sitt eget territoriella försvar. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet 

i syfte att vara redo att reagera på det 

breda spektrumet av civila och militära 

hot och risker, i fullständig 

komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet anser att EU:s och 

dess medlemsstaters utrikespolitik måste 

bli mindre beroende av USA. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att utveckla en egen 

självständig utrikespolitik, både för att 

främja sina egna ekonomiska intressen 

och när det gäller säkerhets- och 

försvarsfrågor. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet betonar att EU och 

dess medlemsstater måste ta fullt ansvar 

för sin egen kollektiva säkerhet och sitt 

eget kollektiva försvar, inbegripet 

medborgare, territorium, intressen och 

värderingar. Därför uppmanar parlamentet 

EU och medlemsstaterna att öka sin 

strategiska autonomi när det gäller 

försvarskapacitet i syfte att vara redo att 

reagera på det breda spektrumet av civila 

och militära hot och risker samt hybridhot 

och hybridrisker. Parlamentet noterar att 

EU och medlemsstaterna måste använda 

GSFP för att hantera de kollektiva 

säkerhetsutmaningarna som kommer från 

flera håll, för att sammanföra interna och 

externa aspekter på dessa hot och risker 

och integrera en civil-militär metod för 

kollektiv beredskap och respons. 

Or. en 
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Ändringsförslag  101 

Marietje Schaake 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och 

sitt eget territoriella försvar. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 

spektrumet av civila och militära hot och 

risker, i fullständig komplementaritet med 

Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater måste vara en 

global aktör och säkerhetsgarant på egen 

hand, utan att behöva vara beroende av 

USA, och betonar samtidigt att den 

transatlantiska alliansen måste fortsätta 

vara en viktig pelare för ett globalt, 

regelbaserat system som grundas på 

respekt för de grundläggande 

rättigheterna och friheterna. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 

spektrumet av civila och militära hot och 

risker, i fullständig komplementaritet till 

Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Urmas Paet 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

ta ett större ansvar för sin egen säkerhet 

och sitt eget territoriella försvar. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 

spektrumet av civila och militära hot och 
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civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

risker, i fullständig komplementaritet med 

Nato. 

Or. et 

 

Ändringsförslag  103 

Mark Demesmaeker 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar; Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

ta på sig ett större ansvar för sin egen 

säkerhet och sitt eget territoriella försvar. 

Därför uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 

spektrumet av civila och militära hot och 

risker, i fullständig komplementaritet med 

Nato. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  104 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

ta ett större ansvar för sin egen säkerhet 

och sitt eget territoriella försvar. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 

spektrumet av civila och militära hot och 
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civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

risker, i fullständig komplementaritet med 

Nato och i enlighet med artikel 42.2 i 

EU-fördraget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mer enade och beredda att ta ett större 

ansvar för sin egen säkerhet och sitt eget 

territoriella försvar, samtidigt som man 

fortsätter att samarbeta med 

internationella partner inom ramen för 

Nato. Därför uppmanar parlamentet EU 

och medlemsstaterna att stärka sin 

strategiska autonomi när det gäller 

försvarskapacitet i syfte att vara redo att 

reagera på det breda spektrumet av civila 

och militära hot och risker, i fullständig 

komplementaritet med Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden bör ta 

ett större ansvar för sin egen säkerhet och 

sitt eget territoriella försvar genom att 

inrikta sig på förebyggande insatser och 

snabba reaktioner. Därför uppmanar 
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stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  107 

Louis Michel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

ta ett större ansvar för sin egen säkerhet 

och sitt eget territoriella försvar. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 

spektrumet av civila och militära hot och 

risker, i fullständig komplementaritet med 

Nato. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

2. Europaparlamentet anser att USA är 

EU:s viktigaste strategiska partner, i ännu 

högre grad i den nuvarande geopolitiska 

situationen. Parlamentet konstaterar 

emellertid att EU och dess medlemsstater i 

framtiden måste ta ett större ansvar för sin 
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stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

egen säkerhet och sitt eget territoriella 

försvar. Därför uppmanar parlamentet EU 

och medlemsstaterna att stärka sin 

strategiska autonomi när det gäller 

försvarskapacitet i syfte att vara redo att 

reagera på det breda spektrumet av civila 

och militära hot och risker, i fullständig 

komplementaritet med Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  109 

James Carver 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna att stärka sin 

strategiska autonomi när det gäller 

försvarskapacitet i syfte att vara redo att 

reagera på det breda spektrumet av civila 

och militära hot och risker, i fullständig 

komplementaritet med Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Vincent Peillon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

2. Europaparlamentet påminner om att 

EU:s medlemsstater utgör Natos östra 

pelare. Parlamentet konstaterar att EU och 

dess medlemsstater i framtiden måste bli 
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eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

mindre beroende av USA och ta ett större 

ansvar för sin egen säkerhet och sitt eget 

territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, inom 

Nato eller i fullständig komplementaritet 

med Nato. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  111 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara 

redo att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin förmåga att agera i syfte att vara 

redo att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  112 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 2. Europaparlamentet konstaterar att EU 
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och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar, särskilt i EU:s 

grannskap. Därför uppmanar parlamentet 

EU och medlemsstaterna att stärka sin 

strategiska autonomi när det gäller 

försvarskapacitet i syfte att vara redo att 

reagera på det breda spektrumet av civila 

och militära hot och risker, i fullständig 

komplementaritet med Nato. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i sin 

utlovade handlingsplan för EU på 

försvarsområdet (COM(2015)0610) 

förtydliga hur de planerade EU-

insatserna kommer att svara mot USA:s 

tredje kompensationsstrategi och USA:s 

initiativ för innovation inom försvaret. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Parlamentet ser 

ett behov av ett förnyat åtagande och 

gemensamma ansträngningar för att ge 

politisk drivkraft till vårt gemensamma 

säkerhetskoncept på grundval av OSSE. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 

medlemsstater att delta i sådana positiva 

initiativ som syftar till att utveckla 

dialogen om en utvidgad europeisk 

säkerhet inom ramen för OSSE. 

Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 



 

PE577.080v01-00 60/125 AM\1087188SV.doc 

SV 

spektrumet av civila och militära hot och 

risker, i fullständig komplementaritet med 

Nato, samtidigt som man respekterar de 

mänskliga rättigheterna och de 

europeiska värderingarna. Parlamentet 

noterar att EU:s stridsgrupper nådde full 

operativ kapacitet 2007 och uppmanar till 

en förstärkning av EU:s förmåga att 

utplacera kapacitet effektivt och snabbt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Georgios Epitideios 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden inte får 

vara beroende av USA och därför måste ta 

ett större ansvar för sin egen säkerhet och 

sitt eget territoriella försvar. Därför 

uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att säkerställa sin 

strategiska autonomi när det gäller 

försvarskapacitet i syfte att vara redo att 

reagera på det breda spektrumet av civila 

och militära hot och risker, i fullständigt 

och konstant samarbete med Nato. 

Or. el 

 

Ändringsförslag  115 

Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 
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bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, 

inbegripet informations- och 

hybridkrigföring, i fullständig 

komplementaritet med Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA för 

tillhandahållande av säkerhet och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar samt för att 

hantera säkerhetskriser i sitt grannskap. 

Därför uppmanar parlamentet EU och 

medlemsstaterna att stärka sin strategiska 

autonomi när det gäller försvarskapacitet i 

syfte att vara redo att reagera på det breda 

spektrumet av civila och militära hot och 

risker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Paavo Väyrynen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

2. Europaparlamentet konstaterar att EU 

och dess medlemsstater i framtiden måste 

bli mindre beroende av USA och ta ett 

större ansvar för sin egen säkerhet och sitt 

eget territoriella försvar, samtidigt som 

man behåller den prioriterade alliansen 

med USA inom de olika institutionella 

ramarna som en central del i alla 

överväganden. Därför uppmanar 

parlamentet EU och medlemsstaterna att 

stärka sin strategiska autonomi när det 

gäller försvarskapacitet i syfte att vara redo 

att reagera på det breda spektrumet av 

civila och militära hot och risker, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  119 

Liisa Jaakonsaari 



 

AM\1087188SV.doc 63/125 PE577.080v01-00 

 SV 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet noterar att 

kommissionens rapport om EU i en 

föränderlig global miljö förutspår att 

humanitära kriser kommer att bli den 

normala situationen i framtiden. 

Parlamentet noterar att EU måste vara 

berett att svara på denna nya situation. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet understryker att 

Europeiska unionen är världens största 

ekonomi och att den tillsammans med 

USA:s är nästan 40 gånger större än den 

ryska ekonomin. Parlamentet påpekar att 

EU tillsammans med sina allierade har en 

unik styrka att motsätta sig politik och 

handlingar som syftar till att undergräva, 

destabilisera eller hota europeiska länder 

genom energipolitik, ekonomiska 

blockader och påtryckningar genom mjuk 

makt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet betonar att EU 

och medlemsstaterna snarast måste 

utvärdera vilka kritiska infrastrukturer, 

kedjor och strategiska industrier och 

tjänster, inbegripet it-system i nationella 

förvaltningar, som har tillåtits hamna 

under utländska enheters och stormakters 

kontroll på ett sätt som kan hota Europas 

strategiska autonomi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet betonar att det 

europeiska samarbetet syftar till 

frihandel, öppna gränser och 

rättsstatlighet, vilket per definition inte är 

ett hot mot någon utan en möjlighet för 

hela Europa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet anser att det är 

strategiskt för unionens försvar att 

säkerställa sin försörjningstrygghet och 

betonar vikten av tydligt samarbete mellan 

Europeiska kommissionen och 
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Europeiska försvarsbyrån (EDA), vid 

sidan av medlemsstaternas genomförande 

av direktiven om försvarsupphandlingar i 

2009 års försvarspaket. Parlamentet 

upprepar att medlemsstaterna måste 

investera i initiativ för sammanslagning 

och gemensamt utnyttjande, för att se till 

att de nödvändiga säkerhets- och 

försvarskapaciteterna finns tillgängliga, 

undvika dubbelarbete, göra systemen 

kompatibla och skapa stordriftsfördelar, 

vilket sparar resurser och främjar 

Europas industri. Parlamentet 

understryker också att ökat samarbete 

med Nato, särskilt inom ramen för dess 

initiativ för smart försvar, är önskvärt och 

nödvändigt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  124 

James Carver 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att 

stärka ett konsekvent och strukturerat 

samarbete om försvarsforskning, den 

industriella basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. 

Europeiska försvarsbyråns roll måste 

förstärkas och dess resurser ökas, så att 

den kan agera mer slagkraftigt. 

Medlemsstaterna bör ta mer ansvar för att 

bygga upp europeisk kapacitet och öka 

sina utgifter för militär forskning via 

försvarsbyrån. Vidare behöver en verklig 

europeisk underrättelse- och 

prognoskapacitet utvecklas. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  125 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 
om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera 

mer slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta 

mer ansvar för att bygga upp europeisk 
kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk 

underrättelse- och prognoskapacitet 

utvecklas. 

3. Europaparlamentet ser med oro på det 

ökade strukturerade samarbetet om 

försvarsforskning, den industriella basen 

och it-försvar genom sammanslagning och 

gemensamt utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. 

Parlamentet motsätter sig 

sammanslagningen av civil och militär 

forskning. Parlamentet motsätter sig 

också att EU-budgeten används för att 

finansiera försvarsforskning, 

GSFP-uppdrag och militära insatser. 

Parlamentet påminner om att enligt 

artikel 41.2 i EU-fördraget ska 

driftsutgifter i samband med operationer 

som har militära eller försvarsmässiga 

konsekvenser inte belasta unionens 

budget. Parlamentet uttrycker sin oro över 

rådets föresats att utveckla projekt för att 

öka EU:s kapacitet, inbegripet fjärrstyrda 

luftfartygssystem, och motsätter sig 

användning och utveckling av beväpnade 

obemannade luftfartyg och utomrättsligt 

riktat dödande, som är olagligt. 

Parlamentet förkastar eftertryckligen all 

finansiering genom Horisont 2020 eller 

andra fonder av militär, civil–militär eller 

säkerhetsrelaterad forskning i allmänhet, 

och utvecklingen av fjärrstyrda 

luftfartygssystem i synnerhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera 

mer slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta 

mer ansvar för att bygga upp europeisk 
kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk 

underrättelse- och prognoskapacitet 

utvecklas. 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU:s medlemsstater 

kraftfullt att stärka ett konsekvent och 

strukturerat samarbete om forskning och 

utveckling på försvarsområdet, 

upphandlingar, den industriella basen och 

it-försvar genom sammanslagning och 

gemensamt utnyttjande, i syfte att använda 

de nationella försvarsbudgetarna 

effektivare. Parlamentet anser att 

Europeiska försvarsbyråns roll bör 

utvärderas kritiskt, eftersom dess inverkan 

på kapacitetsutveckling och ökad 

effektivitet inom försvarsrelaterade 

projekt hittills har varit mycket liten. 

Parlamentet uppmanar 

EU-medlemsstaterna att se till att lämplig 
kapacitet för att utföra de uppgifter som 

anges i artikel 43 i EU-fördraget 

tillhandahålls, inbegripet för relevanta 

fredsbevarande FN-insatser. Parlamentet 

noterar den låga nivån på 

informationsutbytet mellan relevanta 

nationella organ i EU-medlemsstaterna 

och efterlyser en diskussion om hur 

samarbetet kan stärkas utan att äventyra 

EU-medborgarnas uppgiftsskydd och rätt 

till privatliv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

3. Europaparlamentet uppmanar EU 

kraftfullt att stärka ett konsekvent och 

strukturerat samarbete om FoU (forskning 
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om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. 

Europeiska försvarsbyråns roll måste 

förstärkas och dess resurser ökas, så att den 

kan agera mer slagkraftigt. 

Medlemsstaterna bör ta mer ansvar för att 

bygga upp europeisk kapacitet och öka 

sina utgifter för militär forskning via 

försvarsbyrån. Vidare behöver en verklig 

europeisk underrättelse- och 

prognoskapacitet utvecklas. 

och utveckling) på försvarsområdet, 

särskilt genom projekt inom ramen för 

programmet Horisont 2020. Parlamentet 

efterlyser utveckling av en fungerande 

europeisk försvarsteknisk och 

försvarsindustriell bas, inbegripet inom it-

säkerhet och it-försvar, närmare bestämt 

genom sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande och andra samarbetsprojekt. 

Parlamentet efterfrågar en förstärkt men 

mer öppen och ansvarsskyldig 

användning av säkerhets- och 

försvarsbudgetarna, vilket är det enda 

sättet att också försäkra medborgarna om 

att användningen blivit effektivare. 

Parlamentet anser att Europeiska 

försvarsbyråns mandat måste förstärkas 

och dess resurser ökas, så att den kan 

fungera som ett viktigt nav för expertis för 

medlemsstaterna när det gäller deras 

kollektiva säkerhet och försvar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att 

stärka ett konsekvent och strukturerat 

samarbete om försvarsforskning, den 

industriella basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. 

Europeiska försvarsbyråns roll måste 

förstärkas och dess resurser ökas, så att 

den kan agera mer slagkraftigt. 

Medlemsstaterna bör ta mer ansvar för att 

bygga upp europeisk kapacitet och öka 

sina utgifter för militär forskning via 

försvarsbyrån. Vidare behöver en verklig 

3. Europaparlamentet noterar att 

Europeiska kommissionens, 

medlemsstaternas och Europeiska 

försvarsbyråns (EDA) roller kompletterar 

varandra på områdena en europeisk 

försvarsteknisk och försvarsindustriell bas 

och en europeisk försvarsmarknad. I detta 

sammanhang välkomnar parlamentet de 

ambitiösa och återbekräftade åtagandena 

från de aktörer som närvarade vid 

Europeiska rådets sammanträden 2013 

och 2015. Parlamentet uppmanar med 

kraft medlemsstaterna att omedelbart 

påbörja nya program för framtida 

gemensamma upphandlingar, som leder 
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europeisk underrättelse- och 

prognoskapacitet utvecklas. 

till ytterst nödvändig ny kapacitet och 

bidrar till EU:s strategiska autonomi och 

försvarsindustrins konkurrenskraft. 

Vidare behöver en verklig europeisk 

underrättelse- och prognoskapacitet 

utvecklas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 
om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera 

mer slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta 

mer ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk 

underrättelse- och prognoskapacitet 

utvecklas. 

3. För övrigt uppmanar Europaparlamentet 

EU kraftfullt att stärka samarbetet med 

medlemsstaterna om försvarsforskning, 

den industriella basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare och att i 

EU-medborgarnas intresse vara sparsam 

med tillgängliga ekonomiska resurser. 

Europeiska försvarsbyråns roll måste 

förstärkas för att garantera ett tillräckligt 

stöd till medlemsstaterna i krissituationer 

och minska deras ekonomiska bördor. 

Medlemsstaterna bör ta mer ansvar för att 

bygga upp europeisk kapacitet för 

säkerhetsforskning via försvarsbyrån. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk underrättelse- 

och prognoskapacitet utvecklas. 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den 

teknisk-industriella basen och it-försvar 

genom sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, och genom att samordna 

användningen av försvarsbudgetarna 

effektivare. Parlamentet betonar att 

Europeiska försvarsbyråns roll måste 

förstärkas betydligt och dess resurser ökas, 

så att den kan agera mer slagkraftigt och 

att medlemsstaterna bör ta mer ansvar för 

att bygga upp europeisk kapacitet och öka 

sina utgifter för militär forskning via 

försvarsbyrån. Parlamentet noterar att det 

redan finns ett flertal studier som 

beskriver konkreta projekt och förslag där 

ytterligare effektivt försvarssamarbete 

behövs och skulle kunna vara användbart 

och effektivt, bland annat på områden 

som inte direkt berör dödliga 

försvarsinstrument, såsom lufttankning, 

transport, logistik och underhåll. Vidare 

behöver en verklig europeisk underrättelse- 

och prognoskapacitet utvecklas, med 

tillgång till lämpliga 

översynsmekanismer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  131 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 
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sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera 

mer slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta 

mer ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk 

underrättelse- och prognoskapacitet 

utvecklas. 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda de 

nationella försvarsbudgetarna effektivare. 

Europeiska försvarsbyråns roll måste i 

detta avseende ökas kraftigt, så att den kan 

agera mer slagkraftigt. Medlemsstaterna 

bör ta mer ansvar och öka sina utgifter för 

militär forskning. Vidare behöver 

underrättelsetjänsterna på europeisk nivå 

förbättras inom ramen för nationella 

resurser. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  132 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk 

underrättelse- och prognoskapacitet 

utvecklas. 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk underrättelse- 

och prognoskapacitet utvecklas. 

3. Europaparlamentet uppmanar EU 

kraftfullt att stärka ett konsekvent och 

strukturerat samarbete om 

försvarsforskning, den industriella basen 

och it-försvar genom sammanslagning och 

gemensamt utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare, men 

parlamentet betonar i detta sammanhang 

det rättsligt bindande regelverket i den 

gemensamma ståndpunkten om 

vapenexport (2008/944/Gusp). Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk underrättelse- 

och prognoskapacitet utvecklas, vilket 

också kräver tillhandahållande av 

tillräckliga medel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 
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försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk underrättelse- 

och prognoskapacitet utvecklas. 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk underrättelse- 

och prognoskapacitet utvecklas. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att intensifiera utbytet av information om 

frågor som rör underrättelser, i synnerhet 

genom att systematiskt tillföra uppgifter 

till europeiska plattformar såsom 

Schengens informationssystem (SIS) eller 

det europeiska informationssystemet för 

utbyte av uppgifter ur kriminalregister 

(Ecris), att samköra den insamlade 

informationen och att stärka samarbetet 

med Europol. Parlamentet välkomnar i 

detta avseende inrättandet av ett 

europeiskt centrum för 

terroristbekämpning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  135 

Andrej Plenković 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 

3. Följaktligen uppmanar 

Europaparlamentet EU kraftfullt att stärka 

ett konsekvent och strukturerat samarbete 

om försvarsforskning, den industriella 

basen och it-försvar genom 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande, i syfte att använda 

försvarsbudgetarna effektivare. Europeiska 

försvarsbyråns roll måste förstärkas och 

dess resurser ökas, så att den kan agera mer 

slagkraftigt. Medlemsstaterna bör ta mer 

ansvar för att bygga upp europeisk 

kapacitet och öka sina utgifter för militär 
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forskning via försvarsbyrån. Vidare 

behöver en verklig europeisk underrättelse- 

och prognoskapacitet utvecklas. 

forskning både nationellt och via 

försvarsbyrån. Vidare behöver en verklig 

europeisk underrättelse- och 

prognoskapacitet utvecklas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten att 

ta itu med avsaknaden av klarhet i den 

ömsesidiga försvarsklausulen i 

artikel 42.7 i EU-fördraget samt att 

fastställa riktlinjerna och villkoren för 

dess genomförande så att 

medlemsstaterna kan reagera effektivt när 

denna åberopas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  137 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet stöder principen 

att EU:s medlemsstater bör åta sig att 

använda 2 procent av BNP till 

försvarsutgifter senast 2024 i syfte att 

uppnå större försvarskapacitet. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  138 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet påminner om 

medlemsstaternas åtagande att nå det 

gemensamma målet om att två procent av 

vår försvarsbudget ska gå till att 

finansiera forskning och uppmanar dem 

att leva upp till denna ambition. 

Parlamentet upprepar sitt åtagande om ett 

EU-finansierat framtida 

försvarsforsknings- och teknikprogram 

inom nästa fleråriga budgetram 

(2021-2027). Parlamentet välkomnar 

undertecknandet av delegeringsavtalet 

mellan kommissionen och Europeiska 

försvarsbyrån om att upprätta ett 

pilotprojekt om försvarsforskning inom 

ramen för GSFP, vilket initierades av 

Europaparlamentet i budgeten för 2015. 

Parlamentet uppmanar Europeiska 

kommissionen och Europeiska 

försvarsbyrån att förbättra sitt samarbete 

och öka intressenternas deltagande i 

samband med påbörjandet av en 

förberedande åtgärd om 

försvarsforskning. Parlamentet 

välkomnar rapporten från 

högnivågruppen om en förberedande 

åtgärd om GSFP-relaterad forskning 

”European Defence Research”. 

Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten och 

kommissionen att lägga fram sina planer 

för det framtida försvarsforsknings- och 

teknikprogrammet och att delta i en öppen 

diskussion med parlamentsledamöterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet anser det vara 

nödvändigt att främja en bättre 

samordning mellan medlemsstaternas 

nationella säkerhetstjänster och att ta 

fram ramar för inrättandet av en verkligt 

europeisk underrättelseverksamhet. 

Parlamentet påpekar i detta sammanhang 

de fåtaliga resultaten av deltagande och 

samordning mellan säkerhetstjänsterna 

inom Europol. Parlamentet beklagar 

frånvaron av en bindande skyldighet för 

medlemsstaterna att garantera 

tillhandahållandet av relevant 

information till Europol och till andra 

medlemsstater. Parlamentet förväntar sig 

följaktligen att Europols mandat förstärks 

och att medlemsstaterna tar på sig ett 

större ansvar för samordningen av sina 

egna säkerhetstjänster. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet är av den 

bestämda uppfattningen att det finns ett 

akut behov av att utveckla en verklig 

europeisk underrättelse- och 

prognoskapacitet. Parlamentet noterar att 

de befintliga underrättelse- och 

informationstjänsterna inom systemen på 

nationell nivå och EU-nivå har visat sig 

vara okoordinerade, sakna resurser för 

personbaserad inhämtning (dvs. att det 

saknas expertis inom språk, it och sociala 
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medier) och olämpligt nog sakna lämplig 

demokratisk kontroll. Parlamentet anser 

att ineffektiviteten huvudsakligen beror 

på en gammalmodig och kontraproduktiv 

motvillighet från medlemsstaternas sida 

att dela information och 

underrättelsematerial med sina partner 

inom EU. Parlamentet efterlyser 

ledarskap och politisk vilja för att se till 

att en enda, effektiv underrättelse- och 

krisstruktur upprättas omgående i 

Bryssel, under ledning av vice 

ordföranden/den höga representanten, 

och att civila och militära 

underrättelsestrukturer på nationell nivå 

samordnas. Parlamentet uppmanar med 

kraft medlemsstaterna att se över sina 

nationella underrättelsestrukturer för att 

undvika intern rivalitet, underlätta den 

europeiska samordningen och garantera 

demokratisk insyn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  141 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet kritiserar med 

eftertryck kommissionen för att den inte i 

tid har slutfört de uppgifter den fick från 

Europeiska rådet 2013, som bestod av en 

utlovad färdplan för en EU-omfattande 

ordning för försörjningstrygghet, en 

utlovad grönbok om kontroll av den 

industriella kapaciteten inom områdena 

försvar och känslig säkerhet, övervakning 

av upphandlingar på försvars- och 

säkerhetsområdet samt försäljning mellan 

regeringar inom försvarssektorn. 

Or. en 
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Ändringsförslag  142 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3c. Europaparlamentet noterar rådets 

beslut (Gusp) 2015/1835 av den 12 

oktober 2015. Parlamentet uppmanar 

byråns chef och vice ordföranden/den 

höga representanten att informera 

parlamentet om hur detta rådsbeslut 

återspeglar parlamentets upprepade 

synpunkter om en förstärkning av 

Europeiska försvarsbyrån genom att 

finansiera byråns personal- och 

driftskostnader via unionens budget. 

Parlamentet kritiserar starkt Förenade 

kungarikets regering för att ha blockerat 

en ökning av Europeiska försvarsbyråns 

driftsbudget för det femte året i rad, vilket 

riskerar att undergräva byråns nuvarande 

och framtida verksamhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  143 

James Carver 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer 

att leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

utgår 
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Helsingfors. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Paavo Väyrynen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer 

att leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  145 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors. 

4. I stället för att gå mot en frivillig 

gemensam försvarsstyrka och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar anser 

Europaparlamentet att huvudmålen bör 

vara nedrustning och civil 

konfliktlösning. Parlamentet anser att 

utarbetandet av en vitbok om EU:s försvar 

som på så sätt uppdaterar 1999 års 

kapacitetsmål från Helsingfors är 

kontraproduktivt mot bakgrund av dessa 
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mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  146 

Knut Fleckenstein 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer 

att leda till ett gemensamt försvar. 
Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

4. Europaparlamentet stöder utarbetandet 

av en vitbok om EU:s försvar som på så 

sätt uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer 

att leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att ett mål bör 

vara att gå mot frivilliga gemensamma 

försvarsstyrkor. Parlamentet stöder 

utarbetandet av en vitbok om EU:s försvar 

som på så sätt uppdaterar 1999 års 

kapacitetsmål från Helsingfors. 

Or. en 
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Ändringsförslag  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

4. Europaparlamentet begär att ett 

permanent EU-högkvarter inrättas, för att 

förbättra den militära 

krishanteringskapaciteten, säkra 

beredskapsplaneringen och styrkornas 

och utrustningens interoperabilitet samt 

leda och samordna GSFP-insatser. 
Parlamentet anser att ett huvudmål för EU 

bör vara att gå mot frivilliga gemensamma 

försvarsstyrkor och en utveckling av en 

gemensam säkerhets- och försvarskultur 

som i slutänden kommer att leda till en 

gemensam försvarsstruktur. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att stärka 

försvarssamarbetet kollektivt, bilateralt 

eller i regionala kluster med hjälp av 

gemensam utbildning och gemensamma 

övningar. Parlamentet stöder därför 

utarbetandet av en vitbok om EU:s försvar 

som på så sätt uppdaterar både de civila 

och militära kapacitetsmålen från 

Helsingfors, inriktas på metoder för 

omformning av kapacitetsutvecklingen 

inom GSFP och ökar grupptrycket, 

utvärderingen och ansvarsskyldigheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer 

att leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot permanenta 

och sammanslagna multinationella 

militära enheter med syftet att utföra de 

uppgifter som anges i artikel 43 i 

EU-fördraget. Parlamentet stöder därför 

utarbetandet av en vitbok om EU:s försvar 

som på ett precist sätt beskriver vilka 

kapaciteter som krävs för att utföra de 

uppgifter som anges i Lissabonfördraget 

och som på så sätt uppdaterar 1999 års 

kapacitetsmål från Helsingfors. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer 

att leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik. Parlamentet stöder därför 

utarbetandet av en vitbok om EU:s försvar 

som på så sätt uppdaterar 1999 års 

kapacitetsmål från Helsingfors. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  151 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 
en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

4. Europaparlamentet påminner om att det, 

med tanke på de växande 

säkerhetsutmaningarna och hoten och 

motvilligheten bland medlemsstaterna att 

samarbeta för att hantera dem, är oerhört 

viktigt att aktivera de relevanta 

fördragsbestämmelserna, särskilt det 

permanenta strukturerade samarbetet. 

Parlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten att 

bidra med realistiska alternativ för en 

framgångsrik start på det permanenta 

strukturerade samarbetet, som ett sätt för 

EU att finansiera militärt samarbete i 

fredstid. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och vice 

ordföranden/den höga representanten att 

upprätta det permanenta strukturerade 

samarbetet som ett första steg mot att 

utforma en gemensam försvarspolitik som 

i slutänden kommer att leda till ett 

gemensamt försvar. Parlamentet upprepar 

sin uppmaning till medlemsstaterna och 

vice ordföranden/den höga 

representanten att inleda en process som 

leder till en vitbok för EU om säkerhet 

och försvar, som en förlängning av EU:s 

globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken och med 

Europaparlamentets fulla deltagande, i 

syfte att förenkla EU:s strategiska 

ambitioner och 

kapacitetsutvecklingsprocesser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer 

att leda till ett gemensamt försvar. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att vice 

ordförandens/den höga representantens 

nya strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken bör tillhandahålla en 

ram inom vilken medlemsstaterna kan 

agera gemensamt för att hantera hot mot 

unionens säkerhet och stabilitet. 

Parlamentet anser också att det 

huvudsakliga och slutliga målet bör vara 

en europeisk försvarsunion med 

integrerade försvarsstyrkor och en verklig 

och hållbar gemensam försvarspolitik. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar med ett 

integrerat operationellt kommando och en 

flexibel finanseringsmekanism. 

Parlamentet stöder därför utarbetandet av 

en vitbok om EU:s försvar som på så sätt 

uppdaterar 1999 års kapacitetsmål från 

Helsingfors.  

Or. en 
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Ändringsförslag  154 

Marietje Schaake 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors. 

Parlamentet noterar att EU-

stridsgrupperna kan vara en bra 

utgångspunkt för att nå detta mål, på 

villkor att det finns en politisk vilja att 

utnyttja dem och ett effektivare 

beslutsfattandeförfarande för att 

utplacera dem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  155 

Mark Demesmaeker 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors. 

Parlamentet efterlyser pragmatiska 

ansträngningar för att skapa en 

försvarspolitik för EU, i samarbete med 
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Nato, baserat på dynamiska nationella 

försvarsmakter i allt tätare samarbete med 

varandra, bland annat på området för 

utbildning och träning samt forskning 

och utveckling. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  156 

Vincent Peillon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors. 

4. Europaparlamentet anser att ett 

huvudmål bör vara att gå mot frivilliga 

gemensamma försvarsstyrkor och en 

utformning av en gemensam 

försvarspolitik som i slutänden kommer att 

leda till ett gemensamt försvar. Parlamentet 

stöder därför utarbetandet av en vitbok om 

EU:s försvar som på så sätt uppdaterar 

1999 års kapacitetsmål från Helsingfors 

inom ramen för den strategi som 

presenteras i juni 2016. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  157 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet anser att aktuell 

aktivering av artikel 42.7 i EU-fördraget 

bör användas som katalysator för att 

frigöra potentialen hos alla de 

bestämmelser i fördraget som avser 

säkerhet och försvar. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  158 

Marietje Schaake 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet anser att ett nytt 

beslutsfattandeförfarande för beslut om 

EU:s militära uppdrag, t.ex. genom 

kvalificerad majoritet i stället för 

enhällighet i rådet, skulle förbättra EU:s 

flexibilitet och styrka när det gäller att 

svara på hot och kriser, men parlamentet 

inser också att beslutet om styrkor ska 

tillhandahållas för sådana uppdrag eller 

inte måste fattas på medlemsstatsnivå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  159 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet är av den 

bestämda uppfattningen att GSFP-

kapaciteten bör användas mer proaktivt 

och strategiskt, med tonvikt på 

konfliktförebyggande och fredsbyggande i 

EU:s närmaste grannskap. Parlamentet 

påminner emellertid om lärdomarna från 

nyligen genomförda militära insatser, som 

tydligt visar att alla beslut om användning 

av GSFP:s militära tillgångar måste göras 

inom ramen för robusta multilaterala 

ramar och regionala koalitioner, för att 

förhindra att det uppstår ett tomrum i 

förvaltningen och säkerheten efter 
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konflikten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten 

av att förstärka samarbetet mellan EU 

och Nato, och stöder inrättandet av 

europeiska styrkor som kompletterar 

Natos i territorialförsvaret och kan 

ingripa för att genomföra operationer på 

egen hand utanför EU:s gränser. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  161 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten 

av att förstärka samarbetet mellan EU 

och Nato, och stöder inrättandet av 

europeiska styrkor som kompletterar 

Natos i territorialförsvaret och kan 

ingripa för att genomföra operationer på 

egen hand utanför EU:s gränser. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Paavo Väyrynen 



 

AM\1087188SV.doc 89/125 PE577.080v01-00 

 SV 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten 

av att förstärka samarbetet mellan EU 

och Nato, och stöder inrättandet av 

europeiska styrkor som kompletterar 

Natos i territorialförsvaret och kan 

ingripa för att genomföra operationer på 

egen hand utanför EU:s gränser. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten 

av att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet betonar att EU bör 

återgå till att vara en uteslutande civil 

aktör. Parlamentet motsätter sig därför all 

förstärkning av samarbetet mellan EU och 

Nato och inrättandet av europeiska styrkor 

som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten 

av att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet noterar samarbetet 

mellan EU och Nato inom ramen för 

Berlin plus-arrangemangen. Parlamentet 

upprepar att det finns ett behov av att 

återbekräfta 1999 års slutsatser från Köln 

och Helsingfors, som syftar till att inleda 

en process för att bringa den blygsamma 

EU-kapaciteten inom krishantering och 

fredsbevarande i linje med de uppgifter 

som anges i artikel 43 i EU-fördraget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Georgios Epitideios 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor i territorialförsvaret. 

Or. el 

Ändringsförslag  166 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kan ingripa för att genomföra 
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territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

operationer på egen hand utanför EU:s 

gränser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, vilket bör garantera samordning 

mellan insatser av europeiska styrkor och 

Natos insatser i territorialförsvaret. 

Parlamentet betonar att GSFP inte 

konkurrerar med Nato, utan i själva 

verket är det enda sättet att stärka den 

europeiska pelaren inom Nato och se till 

att de europeiska Natomedlemmarna 

verkligen lever upp till sina 

Natoåtaganden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka den europeiska pelaren inom 

Nato, å ena sidan för att säkerställa att 

EU tar sitt ansvar, å andra sidan för att se 

till att EU vid behov kan agera på egen 

hand, utan att vara beroende av stöd från 

Natopartner eller Natoinfrastruktur. 

Parlamentet stöder inrättandet av 
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europeiska styrkor som kompletterar Natos 

i territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  169 

Michael Gahler 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och föreslår att man kombinerar 

koncepten för EU-stridsgrupper och 
Natos snabbinsatsstyrkor i syfte att öka 

deras kompatibilitet samtidigt som de 

båda formaten behåller sin operativa 

autonomi. Parlamentet ber vice 

ordföranden/den höga representanten och 

rådet att informera parlamentet om på 

vilka sätt EU-stridsgrupperna och en 

europeisk snabbinsatsstyrka kan bidra till 

att komplettera Nato i territorialförsvaret, 

på grundval av klausulen om ömsesidigt 

försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget). 

Parlamentet ber vice ordföranden/den 

höga representanten att ge information 

om resultaten av uppföljningen av Natos 

generalsekreterares besök i 

Europaparlamentet den 30 mars 2015 och 

de områden för samarbete mellan EU och 

Nato som han identifierade: att bygga 

resiliens tillsammans, att bygga resiliens 

tillsammans med våra grannar och att 

samarbeta på området 

försvarsinvesteringar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  170 

Mark Demesmaeker 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. Parlamentet påpekar 

att EU i säkerhets- och försvarspolitiken 

fortfarande är en kompletterande aktör i 

förhållande till Nato, vilket betyder att 

Europa självt måste ta på sig mer ansvar 

för att lösa vissa kriser. Parlamentet anser 

att Nato kommer att fortsätta att spela en 

central roll i medlemsstaternas säkerhets- 

och försvarspolitik, både när det gäller 

avskräckande och försvaret av det 

europeiska territoriet och vid insatser för 

fred och säkerhet på andra ställen i 

världen. 

Or. nl 

Ändringsförslag  171 

Knut Fleckenstein 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som förstärker Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

Or. en 
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Ändringsförslag  172 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato och uppmanar EU att med de 

instrument som finns (GSFP) spela en 

central roll i det europeiska försvaret och 

ingripa för att genomföra operationer på 

egen hand utanför EU:s gränser. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  173 

Vincent Peillon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret. Parlamentet påminner 

om att EU:s stridsgrupper, som aldrig har 

använts, kan ingripa för att genomföra 

operationer på egen hand utanför EU:s 

gränser. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  174 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. Parlamentet 

påminner om att militära bidrag bör 

grundas på principen om solidaritet 

mellan EU-medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  175 

Andrej Plenković 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten av 

att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och framhåller vikten av att 

fördjupa och bredda detta på områdena 

strategisk kommunikation, politiska 

samråd, kapacitetsutveckling och 

hantering av nya säkerhetsutmaningar 

såsom hybridhot. Parlamentet stöder 

inrättandet av europeiska styrkor som 

kompletterar Natos i territorialförsvaret 

och kan ingripa för att genomföra 

operationer på egen hand utanför EU:s 

gränser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar vikten 

av att förstärka samarbetet mellan EU och 

Nato, och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

5. Europaparlamentet betonar vikten av att 

förstärka samarbetet mellan EU och Nato, 

och stöder inrättandet av europeiska 

styrkor som kompletterar Natos i 

territorialförsvaret och kan ingripa för att 

genomföra operationer på egen hand 

utanför EU:s gränser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet påminner om 

vikten av multilateralism och behovet av 

ett utökat samarbete med FN, när de 

geopolitiska villkoren och verkligheten så 

medger, i syfte att inrätta en 

världsordning som bygger på respekten 

för internationell rätt. Parlamentet 

understryker att FN:s reform brådskar för 

att återspegla nuvarande geopolitiska 

verklighet. Parlamentet anser att 

regionala organisationer aktivt bör stödja 

FN i hanteringen av nuvarande kriser 

och konflikter i syfte att motverka hoten 

mot internationell säkerhet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 



 

AM\1087188SV.doc 97/125 PE577.080v01-00 

 SV 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar att 

vapenexportkontroll är ett väsentligt 

inslag i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik 

som måste styras av de principer som 

finns inskrivna i artikel 21 i 

EU-fördraget, särskilt främjande av 

demokrati och rättstatsprincipen, 

bevarande av freden, förebyggande av 

konflikter och stärkande av internationell 

säkerhet. Parlamentet påminner om att 

det är avgörande att säkerställa 

konsekvens mellan vapenexporten och 

EU:s trovärdighet som global 

människorättsförsvarare. Parlamentet är 

fast övertygat om att ett effektivare 

genomförande av den gemensamma 

ståndpunktens åtta kriterier skulle utgöra 

ett viktigt bidrag till utvecklingen av EU:s 

globala strategi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att 

främjande och skydd av mänskliga 

rättigheter effektivt bidrar till att 

förebygga konflikter. Parlamentet är 

övertygat om att unionen bör stärka sin 

operativa kapacitet på området civilt 

konfliktförebyggande. Parlamentet 

betonar behovet av att främja och stödja 

civilsamhällesbaserade metoder för 

konfliktförebyggande, särskilt medling, 

dialog och försoning, för att bryta den 

onda cirkeln av våld i många instabila 

och konfliktbenägna länder och regioner. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet uppmanar EU att 

sträva efter närmare synergier med FN:s 

instrument för krishantering, medling och 

konfliktlösning, med full respekt för FN-

stadgan. Parlamentet uppmanar också 

EU att se till att regionala organisationer 

tar ett större ansvar för gemensam 

säkerhetsförvaltning och att deras roll i 

FN-systemet utökas och definieras 

tydligare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet noterar 

diskussionerna i samband med förslaget 

till betänkande om fredsfrämjande 

insatser – EU:s samverkan med FN och 

Afrikanska unionen (2015/2275(INI)). 

Parlamentet välkomnar det fördjupade 

samarbetet mellan EU och FN, och 

mellan EU och Afrikanska unionen, i 

fredsfrämjande insatser och framhåller 

att metoder för konfliktlösning i så hög 

grad som möjligt bör inkluderas i 

multilateralt överenskomna lösningar, 

med vederbörlig hänsyn till de många 

olika dimensioner sådana insatser måste 
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omfatta på områdena fredsbevarande och 

fredsframtvingande insatser, hållbar 

utveckling, hantering av de 

bakomliggande orsakerna till migration 

och respekt för de mänskliga 

rättigheterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att bedöma vilka effekter 

EU:s export av vapen, övervakningsteknik 

och teknik med dubbla 

användningsområden till tredjeländer får 

för EU:s säkerhet och EU:s 

utrikespolitiks effektivitet, inbegripet 

humanitära insatser och 

utvecklingsarbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5c. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att respektera den 

gemensamma ståndpunkten om 

vapenexport och att upphöra med sin 

vapenhandel med tredjeländer som inte 

uppfyller de fastställda kriterierna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet stöder en ytterligare 

fördjupning av en effektiv styrning på 

globala gemensamma områden såsom 

havet, luften, rymden och cyberrymden. 

6. Europaparlamentet stöder och ser ett 

omgående behov av en effektiv styrning på 

globala gemensamma områden såsom 

havet, luften, rymden och cyberrymden. 

Parlamentet anser att EU och dess 

medlemsstater bör inrikta sig på att 

påverka debatten och leda verksamheten 

inom internationella forum såsom FN om 

styrningen på de områden som påverkar 

EU:s strategiska intressen och säkerhet. 

Parlamentet anser att EU bör leda den 

internationella styrningen av haven, inte 

enbart av säkerhetsskäl utan också av 

ekonomiska och kommersiella skäl, i 

enlighet med de mål som anges i EU:s 

strategi för sjöfartsskydd. Parlamentet 

noterar vidare att EU har ett stort ansvar 

för och ett stort intresse av att främja en 

global styrning av cyberrymden, på grund 

av it-hot, massövervakning och andra hot 

mot de grundläggande friheterna och mot 

unionens egna strategiska intressen och 

säkerhetsintressen som härrör antingen 

från avsaknad av lagstiftning eller från 

fragmenterad och överdriven lagstiftning 

och andra stormakters dominans över 

cyberrymden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  185 

István Ujhelyi 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet betonar att 

åtgärder knutna till säkerhets- och 

försvarspolitiken måste kompletteras med 

ett allvarligt övervägande av de större 

socioekonomiska, kulturella och 

miljömässiga orsakerna till de nuvarande 

problemen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  186 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten och 

EU:s medlemsstater att använda den 

globala strategin som ett instrument för 

att förtydliga och stärka unionens 

grannskapspolitik. Parlamentet är 

övertygat om att det i detta sammanhang 

är mycket viktigt att återskapa en känsla 

av solidaritet inom unionen och att på ett 

mycket mer direkt sätt koppla samman 

dess svar i öst och syd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  187 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet anser att den 
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europeiska diplomatin bör stärkas för att 

förebygga konflikter, stödja demokratin 

och bygga allianser genom medling och 

dialog. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet noterar att 

teknikens roll i våra samhällen håller på 

att växa och att EU:s politik måste svara 

på de snabba förändringarna i den 

tekniska utvecklingen. Parlamentet 

betonar i detta hänseende den viktiga 

befrämjande roll som internet och teknik 

kan spela för utveckling, demokratisering 

och frigörelse av medborgare över hela 

världen, och understryker därför vikten av 

att EU arbetar för att främja och skydda 

ett fritt och öppet internet och för att 

skydda de digitala rättigheterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  189 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet betonar att om 

den globala strategin ska kunna 

genomföras framgångsrikt och godtas av 

våra medborgare, allierade och partner, 

måste Europeiska utrikestjänsten förfoga 

över erfarna diplomater och de 
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nödvändiga resurserna för att utarbeta 

och genomföra en strategisk 

kommunikationspolitik för det tjugoförsta 

århundradet, medel för att ge strategisk 

vägledning samt oberoende i sitt 

genomförande av ett stort antal 

utrikespolitiska instrument. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet betonar att 

teknikens effekter också bör återspeglas i 

den globala strategin och i it-

säkerhetsinitiativ, samtidigt som 

förstärkningen av de mänskliga 

rättigheterna bör införlivas som en 

grundläggande del i samtliga av EU:s 

relevanta politikområden och program, 

för att främja skyddet av de mänskliga 

rättigheterna och verka för demokrati, 

rättsstaten och god förvaltning samt 

fredlig konfliktlösning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6c. Europaparlamentet understryker att 

EU redan har visat att unionen kan vara 

effektiv när alla EU-institutioner, resurser 

och medlemsstater går samman för att nå 
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viktiga diplomatiska mål, såsom i 

grannskapet (t.ex. i Serbien och Kosovo 

och i den f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien) och även längre bort 

(inbegripet att lösa kärnvapenkrisen med 

Iran på FN:s säkerhetsråds vägnar). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  192 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6d. Europaparlamentet noterar att EU, på 

grund av det växande antalet regionala 

och internationella kriser, måste investera 

mer i tidiga svar för att förebygga 

konflikter, inbegripet medling och dialog, 

för att bygga resiliens, stärka bräckliga 

demokratier och stoppa ökningen av 

radikalisering och konflikter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  193 

Ana Gomes 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6e (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6e. Europaparlamentet anser att det kan 

spela sin roll fullt ut inom övergripande 

EU-insatser för att förebygga konflikter, 

med hjälp av sin egen erfarenhet och med 

användning av medling och dialog, 

genom att stödja dialoger mellan parter 

och utveckling av samförstånd samt 

genom att stärka parlamentens kapacitet 

att vara en arena för utveckling av en 
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fredlig, demokratisk kultur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Underrubrik 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Stabilisera Europas större grannskap – Hjälpa till att främja fred och 

rättsstatsprincipen i grannskapet 

Or. en 

 

Ändringsförslag  195 

James Carver 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för 

att bli mer trovärdigt som global 

säkerhets- och utrikespolitisk aktör, bör ta 

ett större ansvar och inrikta sig på att 

fylla de tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och 

bland våra grannars grannar. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  196 

Louis Michel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och 

bland våra grannars grannar. 

7. Europaparlamentet anser att i egenskap 

av en aktör som har en roll att spela i 

internationella sammanhang är det EU:s 

skyldighet att engagera sig mer aktivt i 

konfliktlösning, i synnerhet genom 

politisk dialog. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  197 

Marietje Schaake 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och 

bland våra grannars grannar. 

7. Europaparlamentet anser att en första 

prioritering för EU:s utrikes- och 

säkerhetspolitik måste vara att hjälpa till 

att skapa stabilitet i unionens södra och 

östra grannskap. Parlamentet noterar att 

det omarbetade europeiska 

grannskapsinstrumentet inte har nått sina 

mål, särskilt när det gäller mer för mer-

principen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer effektivt och trovärdigt som global 

säkerhets- och utrikespolitisk aktör, bör ta 

ett större ansvar och inrikta sig på att fylla 
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tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. 

de tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. Parlamentet 

konstaterar att EU:s säkerhet själv är 

nära kopplad till en europeisk strategi för 

att lösa konflikter i grannskapet och 

skapa förutsättningar för stabilitet och 

välstånd grundat på rättsstaten och 

respekt för de mänskliga rättigheterna, 

och som följaktligen tar itu med de 

bakomliggande orsakerna till de 

pågående krigen och konflikterna, 

migrationsströmmarna och flyktingkrisen, 

som har en direkt inverkan på EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  199 

Knut Fleckenstein 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 
säkerheten i unionens grannskap och 

bland våra grannars grannar. 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar för att upprätta, vidmakthålla och 

stödja säkerheten, stabiliteten, rättsstaten 

och välståndet i sitt grannskap. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  200 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 



 

PE577.080v01-00 108/125 AM\1087188SV.doc 

SV 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och 

bland våra grannars grannar. 

och utrikespolitisk aktör, i första hand bör 

ta ett större ansvar när det gäller kriser i 

unionens direkta grannskap. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens närhet och dess 

större grannskap. Parlamentet anser att 

kapaciteten att återställa säkerheten, 

stödja EU:s regionala partner och säkra 

EU:s gränser är en tydlig prioritering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  202 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap. 

Parlamentet anser att större 

uppmärksamhet bör riktas bortom 
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unionens omedelbara grannskap i syfte 

att arbeta med våra grannars grannar. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. Parlamentet 

erkänner emellertid också den roll som 

EU:s vapenöverföring till stater i konflikt 

spelar, och som kan ha bidragit till 

konflikterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  204 

Jaromír Štětina 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. 

7. Europaparlamentet anser att EU, för att 

bli mer trovärdigt som global säkerhets- 

och utrikespolitisk aktör, bör ta ett större 

ansvar och inrikta sig på att fylla de 

tomrum som uppstår beträffande 

säkerheten i unionens grannskap och bland 

våra grannars grannar. Parlamentet kräver 

en ökning av EU:s kapacitet att förutse, 

bekämpa och reagera på externa aktörers 

spridning av desinformation. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  205 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet anser att GSFP är 

en viktig komponent i den rad verktyg som 

medlemsstaterna förfogar över för att 

förebygga kriser och bidra till att lösa 

dem. I dag arbetar GSFP med 

17 operationer och uppdrag. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet anser att välstånd 

och politisk stabilitet i det södra 

grannskapet är av grundläggande 

strategisk vikt för unionen och att EU och 

Medelhavsländerna måste föra ett nära 

samarbete som bygger på ömsesidigt 

godtagbara mål grundade på 

gemensamma intressen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  207 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppmanar EU att 

lägga större fokus på 

konfliktförebyggande och orsakerna till 

instabilitet i grannskapet. Parlamentet 

påminner om att EU:s särskilda 

representanter och EU:s delegationer bör 

spela en stor roll i att samla in 

information på plats och samordna alla 

EU-instrument i en viss region. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  208 

István Ujhelyi 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet anser att EU står 

vid ett vägskäl, mellan en förändrad inre 

dynamik och förändrade yttre 

omständigheter, och att det därför inte är 

möjligt att ignorera kopplingen mellan 

EU-politikens yttre dimension och den 

inre utvecklingen i unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  209 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet efterlyser en 

mycket mer strategisk inställning till 

Ryska federationen, som bör grundas på 
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att balansera, involvera och forma 

beteende genom internationella 

institutioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  210 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7b. Europaparlamentet anser att EU vid 

varje tidpunkt bör vara delaktigt i 

samordnade och konsekventa insatser 

både i sitt östra och sitt södra grannskap. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  211 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7b. Europaparlamentet är övertygat om 

att EU bör satsa mer på diplomati för att 

trappa ner konflikter, särskilt i det södra 

grannskapet. Parlamentet anser att den 

nya strategin bör omfatta sätt för EU att 

bygga vidare på det nyligen upprättade 

kärnenergiavtalet med Iran och främja 

ytterligare förtroendebyggande och andra 

säkerhetsrelaterade regionala 

överenskommelser, som också kan bygga 

vidare på Europas egen erfarenhet av 

regionala säkerhetsarrangemang såsom 

Konferensen om säkerhet och samarbete i 

Europa (ESK) och överenskommelser 

såsom Helsingforsslutakten. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  212 

Cristian Dan Preda 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7c. Europaparlamentet betonar att 

relationerna mellan EU och Ryssland 

måste bygga på respekt för internationell 

rätt. Parlamentet understryker att ett 

återupptagande av samarbetet endast bör 

bli aktuellt om Ryssland respekterar 

Ukrainas och Krims territoriella integritet 

och suveränitet, till fullo genomför 

Minskavtalen och underlåter att 

destabilisera militär och 

säkerhetsrelaterad verksamhet vid 

EU-medlemsstaternas gränser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  213 

James Carver 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden 

och fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna 

och demokratins principer, respekterar 

utgår 
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grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  214 

Philippe Juvin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden 

och fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna 

och demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. Europaparlamentet anser att EU för att 

skapa stabilitet och fred bör fortsätta 

samarbetet med grannländer inom ramen 

för den europeiska grannskapspolitiken 

(EGP), som nyligen omarbetades. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  215 

Arnaud Danjean 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

8. Europaparlamentet anser att EU för att 

skapa stabilitet och fred bör stå fast vid 

sina utvidgningsåtaganden och fortsätta 

samarbetet med mycket nära associerade 

länder inom ramen för den nyligen 
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grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna 

och demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  216 

Sabine Lösing 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP), i en anda av 

samarbete, solidaritet, ömsesidiga fördelar 

och respekt för de val som varje suverän 

stat gör i fråga om sin utrikespolitik, 

ekonomiska politik eller socialpolitik – en 

grannskapspolitik som prioriterar stöd till 

utveckling i grannregioner, främjande av 

sysselsättning och utbildning i stället för 

nyliberala reformer och integration med 

EU-marknaden. Europaparlamentet 

påminner om att varje europeisk stat enligt 

artikel 49 i EU-fördraget kan ansöka om 

medlemskap i Europeiska unionen, 

förutsatt att landet ansluter sig till 

Köpenhamnskriterierna och demokratins 

principer, respekterar grundläggande 

friheter, mänskliga rättigheter och 

minoriteternas rättigheter samt garanterar 

rättsstaten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  217 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden 

och fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden 

och fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 
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demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. it 

Ändringsförslag  219 

Knut Fleckenstein 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden 

och fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  220 

Marielle de Sarnez 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden 

och fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 
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grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. Parlamentet 

godkänner att kommissionen åtar sig att 

göra ett uppehåll i utvidgningen i syfte att 

konsolidera det som har företagits mellan 

de 28 medlemsländerna.  

Or. fr 

 

Ändringsförslag  221 

Vincent Peillon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsperspektiv och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 
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Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna 

och demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred och 

främja människors säkerhet, rättsstaten, 

respekten för mänskliga rättigheter och 

demokratisering bör EU reflektera över 

och se över sin egen politik på områdena 

ekonomi, sociala villkor, finanser, handel, 

energi med mera, som varken leder till 

tillväxt eller jobbskapande och faktiskt 

hjälper till att skapa ojämlikhet, social 

förbittring och politisk instabilitet i 

Europa, dess grannskap och längre bort. 

Europaparlamentet anser att EU måste stå 

fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

intensifiera samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP), samtidigt som 

man begär efterlevnad av villkoren och 

stöder reformer för att uppfylla 
Köpenhamnskriterierna på de platser där 

utvidgningsprocessen pågår samt 

använder en flerpartsmetod som 

involverar lokala och regionala 

myndigheter och civilsamhället. 

Parlamentet anser att EU i högre grad bör 

främja värderingarna i 

Köpenhamnskriterierna bortom 

utvidgningsprocessen, genom att göra 

berörda stater medvetna om att ett 

uppfyllande av kriterierna ligger i deras 

eget intresse, för deras egen 

modernisering och deras medborgares 

bästa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  223 

István Ujhelyi 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet anser därför att det 

krävs ett tydligt svar om den framtida 

utvidgningen på Balkan och med Turkiet. 
Parlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  224 

Reinhard Bütikofer 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

åter bekräfta sitt utvidgningsåtagande 

från 2003 och fortsätta samarbetet med 

mycket nära associerade länder inom 

ramen för den nyligen omarbetade 

europeiska grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 
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samt garanterar rättsstaten. samt garanterar rättsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Marietje Schaake 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden, och 

Europaparlamentet anser att 

kommissionens beslut att utesluta 

ytterligare utvidgning under de närmaste 

fem åren inte varit till hjälp i detta 

sammanhang. Parlamentet påminner om 

att varje europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna, 

som är en gång för alla har fastställts och 

inte kan tas upp till diskussion, och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  226 

Urmas Paet 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 
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grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. Parlamentet 

anser att de länder som är kandidater till 

medlemskap i EU så långt som möjligt bör 

agera i enlighet med EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik. 

Or. et 

Ändringsförslag  227 

Louis Michel 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

integrationsåtaganden samt fortsätta 

samarbetet med mycket nära associerade 

länder inom ramen för den nyligen 

omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  228 

Javi López 



 

AM\1087188SV.doc 123/125 PE577.080v01-00 

 SV 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i EU-

fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

8. För att skapa stabilitet och fred bör EU 

stå fast vid sina utvidgningsåtaganden och 

fortsätta samarbetet med mycket nära 

associerade länder inom ramen för den 

nyligen omarbetade europeiska 

grannskapspolitiken (EGP). 

Europaparlamentet anser att EGP i högre 

grad bör omfatta en flerpartsmetod och 

involvera lokala och regionala 

myndigheter och civilsamhället. 
Parlamentet påminner om att varje 

europeisk stat enligt artikel 49 i 

EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i 

Europeiska unionen, förutsatt att landet 

ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  229 

Tokia Saïfi 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet vill påminna om 

EU:s åtaganden gentemot sina partner, i 

synnerhet i grannskapet, att stödja sociala 

och politiska reformer, skydda mänskliga 

rättigheter, stödja inrättandet av 

rättsstaten samt främja ekonomisk 

utveckling, som är de bästa sätten att 

stärka den internationella ordningen och 

säkerställa stabilitet i grannskapet på. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  230 

Gunnar Hökmark 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet påminner om att 

den europeiska grannskapspolitiken är ett 

instrument för att främja stabilitet, stabila 

demokratier, öppna samhällen, välstånd 

och rättsstatlighet, och som sådant är ett 

av unionens viktigaste sätt att skapa 

europeisk säkerhet på. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  231 

Boris Zala 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a. Europaparlamentet är övertygat om 

att EU måste fortsätta att upprätthålla 

sina grannars och partners territoriella 

integritet och deras frihet att välja 

politiska och handelsmässiga allianser 

och arbeta för europeisk integration. 

Parlamentet anser att EU:s outtröttliga 

stöd för sina grannars suveränitet måste 

kompletteras med praktiskt stöd för att 

öka deras motståndskraft mot yttre tvång 

och hybridhot. Parlamentet anser också 

att sådana ansträngningar måste åtföljas 

av en strävan efter en hållbar, 

inkluderande och regelbaserad 

säkerhetsordning i Europa, som bygger 

på de principer, rättsliga instrument och 

institutionella strukturer som utvecklats 

av OSSE och andra relevanta organ. 

Parlamentet uppmanar EU att 

intensifiera sina ansträngningar att lösa 

frusna konflikter i det östra grannskapet. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Andrej Plenković 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet noterar att de 

befintliga medlen och verktygen såsom 

GSFP-instrument, inbegripet 

EU-stridsgrupper, bör användas mer för 

att stabilisera EU:s större grannskap. 

Or. en 

 


