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Amendement 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 1 
miljard EUR zijn gedaald, hetgeen 
inhoudt dat de begroting voor extern 
optreden lager zal zijn dan in de drie 
voorgaande jaren; is van oordeel dat de 
EU in de huidige internationale context 
niet minder maar juist meer 
verantwoordelijkheid moet nemen en dat 
zij daartoe van de nodige financiële 
middelen moet worden voorzien; dringt 
erop aan dat de marge in rubriek 4 van 
ruim 200 miljoen EUR wordt toegewezen;

1. verwelkomt de verlaging van de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) die een totale 
vermindering inhoudt van 193,24 miljoen 
EUR ten opzichte van de gevraagde 
kredieten voor de OB 2020 voor een 
bepaald aantal specifieke 
begrotingslijnen, met inbegrip van 
operationele uitgaven, met name voor het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (-70,00 
miljoen EUR), humanitaire hulp (-50,00 
miljoen EUR), het instrument voor 
pretoetredingssteun (-31,00 miljoen 
EUR), het Europees 
nabuurschapsinstrument (-23,00 miljoen 
EUR), het partnerschapsinstrument voor 
samenwerking met derde landen (-8,28 
miljoen EUR), het Europees instrument 
voor de democratie en de mensenrechten 
(-4,60 miljoen EUR), het initiatief EUAid 
Volunteers (-1,70 miljoen EUR) en de 
acties die gefinancierd worden uit hoofde 
van de privileges van de Commissie en de 
specifieke bevoegdheden die zijn verleend 
aan de Commissie (-5,29 miljoen EUR);

Or. fr

Amendement 2
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 1 
miljard EUR zijn gedaald, hetgeen inhoudt 
dat de begroting voor extern optreden lager 
zal zijn dan in de drie voorgaande jaren; is 
van oordeel dat de EU in de huidige 
internationale context niet minder maar 
juist meer verantwoordelijkheid moet 
nemen en dat zij daartoe van de nodige 
financiële middelen moet worden voorzien; 
dringt erop aan dat de marge in rubriek 4 
van ruim 200 miljoen EUR wordt 
toegewezen;

1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 
1 miljard EUR zijn gedaald, hetgeen 
inhoudt dat de begroting voor extern 
optreden lager zal zijn dan in de drie 
voorgaande jaren; is van oordeel dat de EU 
in de huidige internationale context niet 
minder maar juist meer 
verantwoordelijkheid moet nemen en dat 
zij daartoe van de nodige financiële 
middelen moet worden voorzien; dringt 
erop aan dat de marge in rubriek 4 van 
ruim 200 miljoen EUR wordt toegewezen, 
met name voor crisisrespons, 
conflictpreventie, vredesopbouw en 
crisisparaatheid;

Or. en

Amendement 3
Charlie Weimers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 1 
miljard EUR zijn gedaald, hetgeen 
inhoudt dat de begroting voor extern 
optreden lager zal zijn dan in de drie 
voorgaande jaren; is van oordeel dat de 
EU in de huidige internationale context 
niet minder maar juist meer 
verantwoordelijkheid moet nemen en dat 
zij daartoe van de nodige financiële 
middelen moet worden voorzien; dringt 
erop aan dat de marge in rubriek 4 van 
ruim 200 miljoen EUR wordt toegewezen;

1. herinnert eraan dat een van de 
grootste nettobetalers van de EU zich 
opmaakt om de EU te verlaten en dat 
indachtig het adagium dat de tering naar 
de nering moet worden gezet het Europees 
Parlement verheugd is dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 1 
miljard EUR zijn gedaald;

Or. en
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Amendement 4
Isabel Santos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 1 
miljard EUR zijn gedaald, hetgeen inhoudt 
dat de begroting voor extern optreden lager 
zal zijn dan in de drie voorgaande jaren; is 
van oordeel dat de EU in de huidige 
internationale context niet minder maar 
juist meer verantwoordelijkheid moet 
nemen en dat zij daartoe van de nodige 
financiële middelen moet worden voorzien; 
dringt erop aan dat de marge in rubriek 4 
van ruim 200 miljoen EUR wordt 
toegewezen;

1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 
1 miljard EUR zijn gedaald, hetgeen 
inhoudt dat de begroting voor extern 
optreden lager zal zijn dan in de drie 
voorgaande jaren; is van oordeel dat de EU 
in de huidige internationale context niet 
minder maar juist meer 
verantwoordelijkheid moet nemen en dat 
zij daartoe van de nodige financiële 
middelen moet worden voorzien gezien de 
talrijke problemen in de naburige regio 
van de EU en daarbuiten; dringt erop aan 
dat de marge in rubriek 4 van ruim 
200 miljoen EUR wordt toegewezen;

Or. en

Amendement 5
Anna Fotyga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 1 
miljard EUR zijn gedaald, hetgeen inhoudt 
dat de begroting voor extern optreden lager 
zal zijn dan in de drie voorgaande jaren; is 
van oordeel dat de EU in de huidige 
internationale context niet minder maar 
juist meer verantwoordelijkheid moet 
nemen en dat zij daartoe van de nodige 
financiële middelen moet worden voorzien; 

1. merkt met bezorgdheid op dat de 
vastleggingskredieten voor rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) met ruim 
1 miljard EUR zijn gedaald, hetgeen 
inhoudt dat de begroting voor extern 
optreden lager zal zijn dan in de drie 
voorgaande jaren; is van oordeel dat de EU 
in de huidige internationale context in 
samenwerking met de lidstaten niet 
minder maar juist meer 
verantwoordelijkheid moet nemen en dat 
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dringt erop aan dat de marge in rubriek 4 
van ruim 200 miljoen EUR wordt 
toegewezen;

zij daartoe van de nodige financiële 
middelen moet worden voorzien; dringt 
erop aan dat de marge in rubriek 4 van 
ruim 200 miljoen EUR wordt toegewezen;

Or. en

Amendement 6
Charlie Weimers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst met bezorgdheid op de 
bevindingen van Bishop of Truro’s 
Independent Review for the British 
Foreign and Commonwealth Office 
waarin wordt geconcludeerd dat de 
vervolging van christenen bijna 
genocidale niveaus bereikt;

Or. en

Amendement 7
Charlie Weimers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst met bezorgdheid op de 
ontbrekende aandacht in rubriek 4 
(Europa als wereldspeler) voor de 
bescherming van de grootste vervolgde 
religieuze minderheid ter wereld: 
christenen;

Or. en
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Amendement 8
Charlie Weimers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie 
kredieten te bestemmen voor humanitaire 
hulp onder rubriek 4 (Europa als 
wereldspeler) om hulp te bieden aan 
vervolgde christelijke gemeenschappen;

Or. en

Amendement 9
Charlie Weimers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II); keurt in dit 
verband de voorgestelde verlaging van de 
financiering ter ondersteuning van 
politieke hervormingen en afstemming op 
het acquis in de Westelijke Balkan af en 
verzoekt in plaats daarvan om een 
aanzienlijke verhoging;

Schrappen

Or. en

Amendement 10
Isabel Santos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II); keurt in dit 
verband de voorgestelde verlaging van de 
financiering ter ondersteuning van 
politieke hervormingen en afstemming op 
het acquis in de Westelijke Balkan af en 
verzoekt in plaats daarvan om een 
aanzienlijke verhoging;

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II); de 
Commissie beval aan 
toetredingsonderhandelingen te beginnen 
met Albanië en Noord-Macedonië, 
hetgeen door de Europese Raad is 
goedgekeurd; het is van belang deze 
belofte gestand te doen en al in 2019 
toetredingsonderhandelingen te 
beginnen; keurt in dit verband de 
voorgestelde verlaging van de financiering 
ter ondersteuning van politieke 
hervormingen en afstemming op het acquis 
in de Westelijke Balkan af en verzoekt in 
plaats daarvan om een aanzienlijke 
verhoging;

Or. en

Amendement 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II); keurt in dit 
verband de voorgestelde verlaging van de 
financiering ter ondersteuning van 
politieke hervormingen en afstemming op 
het acquis in de Westelijke Balkan af en 
verzoekt in plaats daarvan om een 
aanzienlijke verhoging;

2. verwelkomt de voorgestelde 
verlaging van de financiering ter 
ondersteuning van politieke hervormingen 
en de afstemming op het acquis in de 
Westelijke Balkan;  dringt erop aan het 
uitbreidingsbeleid van de Unie te 
beëindigen, of het nu gaat om de 
Westelijke Balkan of Turkije;

Or. fr
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Amendement 12
Tonino Picula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II); keurt in dit 
verband de voorgestelde verlaging van de 
financiering ter ondersteuning van 
politieke hervormingen en afstemming op 
het acquis in de Westelijke Balkan af en 
verzoekt in plaats daarvan om een 
aanzienlijke verhoging;

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II); de 
Commissie beval aan 
toetredingsonderhandelingen te beginnen 
met Albanië en Noord-Macedonië, 
hetgeen door de Europese Raad is 
goedgekeurd; het is van belang deze 
belofte gestand te doen en al in 2019 
toetredingsonderhandelingen te 
beginnen; keurt in dit verband de 
voorgestelde verlaging van de financiering 
ter ondersteuning van politieke 
hervormingen en afstemming op het acquis 
in de Westelijke Balkan af en verzoekt in 
plaats daarvan om een aanzienlijke 
verhoging;

Or. en

Amendement 13
Michal Šimečka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II); keurt in dit 
verband de voorgestelde verlaging van de 

2. is van oordeel dat de financiering 
voor de landen van de Westelijke Balkan 
verder moet worden verhoogd in het kader 
van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II), met name op 
gebieden die betrekking hebben op het 
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financiering ter ondersteuning van 
politieke hervormingen en afstemming op 
het acquis in de Westelijke Balkan af en 
verzoekt in plaats daarvan om een 
aanzienlijke verhoging;

functioneren van de democratische 
instellingen, de rechtsstaat, goed bestuur 
en openbaar bestuur;  keurt in dit verband 
de voorgestelde verlaging van de 
financiering ter ondersteuning van 
politieke hervormingen en afstemming op 
het acquis in de Westelijke Balkan af en 
verzoekt in plaats daarvan om een 
aanzienlijke verhoging;

Or. en

Amendement 14
Isabel Santos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; is ingenomen met de 
toegenomen aandacht voor steun voor het 
maatschappelijk middenveld en de huidige 
overgang naar direct beheer en spoort de 
Commissie aan deze herbalancering verder 
te bespoedigen;

3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; is ingenomen met de 
toegenomen aandacht voor steun voor het 
maatschappelijk middenveld, democratie 
en de rechtsstaat, en de huidige overgang 
naar direct beheer en spoort de Commissie 
aan deze herbalancering verder te 
bespoedigen;

Or. en

Amendement 15
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; is ingenomen met de 
toegenomen aandacht voor steun voor het 
maatschappelijk middenveld en de huidige 
overgang naar direct beheer en spoort de 
Commissie aan deze herbalancering verder 
te bespoedigen;

3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; dringt er bij de Commissie 
op aan de situatie nauwlettend te volgen 
en zo nodig de financiële ondersteuning 
in te trekken; is ingenomen met de 
toegenomen aandacht voor steun voor het 
maatschappelijk middenveld en de huidige 
overgang naar direct beheer en spoort de 
Commissie aan deze herbalancering verder 
te bespoedigen;

Or. en

Amendement 16
Isabel Santos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; is ingenomen met de 
toegenomen aandacht voor steun voor het 
maatschappelijk middenveld en de huidige 
overgang naar direct beheer en spoort de 
Commissie aan deze herbalancering verder 
te bespoedigen;

3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; tegelijkertijd is het van 
cruciaal belang contacten te onderhouden 
met de burgers van Turkije; is ingenomen 
met de toegenomen aandacht voor steun 
voor het maatschappelijk middenveld en de 
huidige overgang naar direct beheer en 
spoort de Commissie aan deze 
herbalancering verder te bespoedigen;

Or. en

Amendement 17
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Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; is ingenomen met de 
toegenomen aandacht voor steun voor het 
maatschappelijk middenveld en de 
huidige overgang naar direct beheer en 
spoort de Commissie aan deze 
herbalancering verder te bespoedigen;

3. merkt op dat de toewijzingen voor 
Turkije nog altijd verlaagd zijn en is van 
oordeel dat dit gerechtvaardigd is met het 
oog op de ernstige en aanhoudende 
tekortkomingen in het land op het gebied 
van democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten; dringt erop aan dat de 
geldkraan voor Turkije definitief wordt 
dichtgedraaid; eist dat het 
toetredingsproces Turkĳe-EU definitief 
wordt afgebroken;

Or. fr

Amendement 18
Michael Gahler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

4. herinnert aan het belang van een 
stabiel Europees nabuurschap, en wijst er 
met name op dat belangrijke landen zoals 
Oekraïne, Moldavië, Tunesië en Georgië 
moeten worden gesteund en dat al deze 
landen aanzienlijke vooruitgang hebben 
geboekt wat moet worden erkend en 
gesteund; pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
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aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

Or. en

Amendement 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

4. herhaalt dat de bijdragen van het 
Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 
aan de toezegging voor Syrië en het EU-
trustfonds voor Afrika geacht worden bij 
te dragen tot de oplossing van het 
migratievraagstuk waar de Unie zich al 
jaren voor geplaatst ziet; eist derhalve 
meer transparantie en betere 
instrumenten om de reële effecten van 
deze bijdragen te evalueren; wijst erop 
dat, aangezien het migratievraagstuk een 
prioriteit is voor de Europese landen, eerst 
moet worden nagegaan of de middelen 
wel efficiënt worden aangewend;

Or. fr

Amendement 20
Isabel Santos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
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en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd; 
dringt erop aan in 2020 meer middelen ter 
beschikking te stellen van de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor 
hulpverlening aan Palestijnse 
vluchtelingen in het Nabije Oosten 
(UNRWA) om te zorgen voor een 
ononderbroken levering van basisdiensten 
aan miljoenen Palestijnse vluchtelingen, 
in overeenstemming met de integrale 
strategie en prioriteiten van de EU in het 
Midden-Oosten; 

Or. en

Amendement 21
Isabel Santos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

4. De landen van het Zuidelijk 
nabuurschap staan onder enorme druk 
als gevolg van de tumultueuze 
ontwikkelingen in de regio, onder meer de 
conflicten in Syrië en Libië, het 
toenemende extremisme en de daarmee 
samenhangende vluchtelingen- en 
migrantenstromen; pleit er, derhalve, voor 
dat de voorgestelde bezuinigingen voor de 
zuidelijke buurlanden in het kader van het 
Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 
ongedaan worden gemaakt; herhaalt dat 
bijdragen van het ENI aan de toezegging 
voor Syrië en het EU-trustfonds voor 
Afrika niet ten koste mogen gaan van de 
kernprioriteiten van het ENI en dringt erop 
aan dat deze aanvullende toezeggingen 
volledig met verhogingen worden 
gecompenseerd;
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Or. en

Amendement 22
Michal Šimečka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd; pleit 
tevens voor verhoging van de middelen 
voor het Oostelijk Partnerschap gezien de 
instabiele veiligheidssituatie aan de 
oostelijke EU-grenzen en de aanhoudende 
dreigingen in het Oostelijk nabuurschap;

Or. en

Amendement 23
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 

4. herhaalt het belang van zowel het 
Oostelijk als het Zuidelijk nabuurschap 
voor de Unie; pleit ervoor dat de 
voorgestelde bezuinigingen voor de 
zuidelijke buurlanden in het kader van het 
Europees nabuurschapsinstrument (ENI) 
ongedaan worden gemaakt; herhaalt dat 
bijdragen van het ENI aan de toezegging 
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van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

voor Syrië en het EU-trustfonds voor 
Afrika niet ten koste mogen gaan van de 
kernprioriteiten van het ENI en dringt erop 
aan dat deze aanvullende toezeggingen 
volledig met verhogingen worden 
gecompenseerd; benadrukt het belang van 
handhaving van de ondersteuning en de 
bijdragen voor landen van het Oostelijk 
Partnerschap;

Or. en

Amendement 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; herhaalt dat bijdragen 
van het ENI aan de toezegging voor Syrië 
en het EU-trustfonds voor Afrika niet ten 
koste mogen gaan van de kernprioriteiten 
van het ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

4. pleit ervoor dat de voorgestelde 
bezuinigingen voor de zuidelijke 
buurlanden in het kader van het Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) ongedaan 
worden gemaakt; benadrukt dat de 
stabiliteit van het Oostelijke en Zuidelijke 
nabuurschap van de EU prioriteit moet 
krijgen; herhaalt dat bijdragen van het ENI 
aan de toezegging voor Syrië en het EU-
trustfonds voor Afrika niet ten koste 
mogen gaan van de kernprioriteiten van het 
ENI en dringt erop aan dat deze 
aanvullende toezeggingen volledig met 
verhogingen worden gecompenseerd;

Or. en

Amendement 25
Michal Šimečka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt het belang van 
instrumenten voor de ondersteuning van 
democratie en mensenrechten in het 
buitenlands beleid van de EU; benadrukt 
dat activiteiten op het gebied van 
conflictpreventie en geschillenbeslechting 
meer moeten worden ondersteund, 
alsmede organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld die actief zijn 
op het gebied van mensenrechten, 
democratie en de rechtsstaat; herhaalt het 
belang van EU-
verkiezingswaarnemingsmissies;

Or. en

Amendement 26
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herhaalt het belang van een hoog 
niveau van betrokkenheid van de EU bij 
het Oostelijk nabuurschap, rekening 
houdend met de toezeggingen van 
partnerlanden voor hervormingen; 
benadrukt dat de EU in het geval van 
Moldavië gebruik moet maken van het 
momentum en moet zorgen voor een 
sterke financiële ondersteuning om de 
nodige democratische, economische en 
sociale hervormingen door te voeren;

Or. en

Amendement 27
Isabel Santos

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt om voortgezette 
ondersteuning van het Europees 
instrument voor de democratie en de 
mensenrechten; herhaalt zijn krachtige 
steun voor mensenrechtenactivisten, met 
name zij die het meeste gevaar lopen, als 
een langdurige prioriteit van het 
mensenrechten- en het buitenlandse 
beleid van de EU;  bovendien moet 
worden gezorgd voor verhoogde 
financiering voor EU-
verkiezingswaarnemingsmissies;

Or. en

Amendement 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de financiële 
bijdragen voor het Syrische trustfonds 
“Madad” moeten worden verhoogd, 
benadrukt de inspanningen die zijn 
geleverd door de organisaties die bewijs 
verzamelen in Syrië en dringt erop aan 
dat bewijs van oorlogsmisdrijven en 
misdrijven tegen de menselijkheid begaan 
door alle conflictpartijen moet worden 
bewaard als een fundamentele prioriteit;

Or. en

Amendement 29
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt om meer financiering in het 
kader van het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten voor de 
bescherming van mensenrechtenactivisten 
die risico lopen, o.a. via het mechanisme 
ter verdediging van de mensenrechten 
(ProtectDefenders.eu), in het licht van de 
toenemende repressie in een aantal 
landen;

Or. en

Amendement 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over de toezeggingen 
die gedaan zijn op de Brussel III 
Conferentie “Supporting the future of 
Syria and the Region” en wijst erop dat de 
EU, afgezien van de toegezegde 560 
miljoen EUR, langdurige en stabiele 
betrokkenheid met de regio moet 
toezeggen;

Or. en

Amendement 31
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op de verhoogde middelen die 
zijn toegewezen voor de 
verbindingsbureaus van het EP en dringt 
er bij het secretariaat-generaal van het 
EP op aan met een schriftelijk verslag te 
komen van de gedetailleerde activiteiten 
van de verbindingsbureaus van het EP en 
hun toegevoegde waarde in landen waar 
al EU-delegaties zijn, ook met het oog op 
personeel dat in die verbindingsbureaus is 
gestationeerd;

Or. en

Amendement 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt aan op herstel van het 
mandaat van een speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor het 
zuidelijke Middellandse-Zeegebied, die 
een leidende rol zou spelen bij de 
samenwerking van de EU met de regio en 
de EU meer zichtbaarheid zou geven in de 
regio;

Or. en

Amendement 33
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 quater. is ontzet over het lage 
percentage vrouwen in middenkader- en 
topkaderfuncties van de EDEO (resp. 
25% en 13%); dringt er bij de Hoge 
Vertegenwoordiger/Vice-Voorzitter op 
aan een schriftelijke toezegging te doen 
met betrekking tot het percentage 
vrouwen in middenkaderfuncties, 
inclusief de doelstelling dat 50% van de 
delegatiehoofden tegen 2020 vrouw is;

Or. en

Amendement 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept het belang van 
een progressief kader voor het 
gemeenschappelijke defensiebeleid van de 
EU en geeft aan dat het noodzakelijk is 
meer financiering beschikbaar te stellen 
om de tenuitvoerlegging ervan te 
garanderen;

Or. en

Amendement 35
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. wijst op de consequenties 
die de klimaatverandering zal hebben op 
het externe beleid van de EU; benadrukt 
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dat er een substantiële verhoging van de 
financiële middelen nodig is om 
klimaatdoelstellingen te halen en 
klimaatdiplomatie te laten welslagen;

Or. en

Amendement 36
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. dringt aan op meer EU-
steun voor de haalbaarheid van een 
tweestatenoplossing, de Palestijnse 
Autoriteit, het maatschappelijk 
middenveld in zowel Israël als Palestina 
en de UNRWA; wijst met bezorgdheid op 
de recente corruptiebeschuldigingen in de 
leiding van de UNRWA en verwacht een 
transparant onderzoek naar deze 
beschuldigingen; uit opnieuw zijn 
bezorgdheid over de aanhoudende 
vernietiging en inbeslagname van door de 
EU gefinancierde humanitaire bijstand op 
de westelijke Jordaanoever; betreurt dat 
de EDEO en de Commissie niet 
doortastend hebben opgetreden, zoals de 
Europese Rekenkamer heeft vastgesteld, 
om van de Israëlische autoriteiten de 
compensatie te ontvangen waar het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
september 2018 op had aangedrongen;

Or. en

Amendement 37
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. is van mening dat er meer 
middelen moeten worden bestemd voor 
civiele conflictpreventie, bemiddeling, en 
verzoeningspogingen, met name in het 
Oostelijke en Zuidelijke nabuurschap van 
de EU;

Or. en

Amendement 38
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst nogmaals op haar standpunt 
dat financiering uit de Uniebegroting van 
de administratieve en operationele 
uitgaven van het Europees 
Defensieagentschap en van permanente 
gestructureerde samenwerking de enige 
mogelijkheid is waarin de Verdragen 
voorzien.

Schrappen

Or. fr

Amendement 39
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst nogmaals op haar standpunt 
dat financiering uit de Uniebegroting van 
de administratieve en operationele 

Schrappen
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uitgaven van het Europees 
Defensieagentschap en van permanente 
gestructureerde samenwerking de enige 
mogelijkheid is waarin de Verdragen 
voorzien.

Or. en

Amendement 40
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst nogmaals op haar standpunt 
dat financiering uit de Uniebegroting van 
de administratieve en operationele 
uitgaven van het Europees 
Defensieagentschap en van permanente 
gestructureerde samenwerking de enige 
mogelijkheid is waarin de Verdragen 
voorzien.

5. wijst nogmaals op haar standpunt 
dat financiering van Europese initiatieven 
op het gebied van Veiligheid en Defensie 
zorgvuldig moet worden gecoördineerd 
met de lidstaten en de NAVO, gezien de 
wijze waarop het veiligheidsscenario van 
Europa zich ontwikkelt en de huidige 
beperkingen van de Verdragen.

Or. en

Amendement 41
Charlie Weimers

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst nogmaals op haar standpunt 
dat financiering uit de Uniebegroting van 
de administratieve en operationele uitgaven 
van het Europees Defensieagentschap en 
van permanente gestructureerde 
samenwerking de enige mogelijkheid is 
waarin de Verdragen voorzien.

5. verwerpt de financiering uit de 
Uniebegroting van de administratieve en 
operationele uitgaven van het Europees 
Defensieagentschap en van permanente 
gestructureerde samenwerking; wijst erop 
dat defensie een exclusieve nationale 
bevoegdheid is.

Or. en
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Amendement 42
Anna Fotyga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit er sterk voor dat de GBVB-
uitgaven de maritieme veiligheid moeten 
omvatten, aangezien meer dan 90% van 
de wereldhandel over zee vervoerd wordt 
en elke belemmering directe en indirecte 
veiligheidsuitdagingen voor Europa met 
zich meebrengt; pleit verder voor grotere 
EU-betrokkenheid om de wereldwijde 
vrijheid van scheepvaart, de bescherming 
van de belangrijkste routes voor de 
wereldhandel en de veiligheid van de 
financiële belangen van de EU te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herhaalt zijn krachtige steun voor 
het Industrieel ontwikkelingsprogramma 
voor de Europese defensie (EDIDP) dat 
gericht is op ondersteuning van het 
concurrentievermogen en de 
innovatiecapaciteit van de Europese 
defensie-industrie; herhaalt dat het 
EDIDP bijdraagt tot de relevantie van de 
technologische en industriële basis voor 
de Europese defensie tot er vanaf 2021 
een volwaardig Europees Defensiefonds 
is.
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Or. en

Amendement 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd dat er 255 miljoen 
EUR is voorzien voor het Industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie (EDIDP) en wijst 
nogmaals op de belangrijke rol die het 
Europees Defensiefonds (EDF) in 
toekomstige begrotingen moet spelen, met 
name in het volgende MFK. 

Or. en

Amendement 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de LGBTI+ 
gemeenschap overal ter wereld moet 
worden gesteund en beschermd; dringt 
erop aan EU-middelen toe te wijzen ter 
ondersteuning van LGBTI+ 
gemeenschappen in landen waar hun 
rechten worden bedreigd.

Or. en

Amendement 46
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van 
samenwerking in het kader van het 
Europees Defensiefonds en dringt er bij 
de lidstaten op aan in toenemende mate 
gebruik te maken van deze 
financieringsmogelijkheden.

Or. en

Amendement 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de verantwoordelijkheid 
van de EU om het Noordpoolgebied te 
beschermen; benadrukt dat er meer 
geïnvesteerd moet worden in een 
samenhangend EU-Noordpoolbeleid.

Or. en

Amendement 48
Charlie Weimers

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. bedankt de Amerikaanse 
belastingbetaler voor het subsidiëren van 
de defensiebudgetten van de EU-lidstaten 
die schuilen onder de nucleaire paraplu 
van de NAVO onder aanvoering van de 
VS.
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Or. en

Amendement 49
Vladimír Bilčík

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op meer middelen om 
de desinformatiecampagnes tegen te gaan 
die de democratische processen in het 
EU-nabuurschap ondermijnen.

Or. en

Amendement 50
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. om een duidelijk beeld te krijgen 
van de tenuitvoerlegging van de 
associatieovereenkomsten en de overname 
van het EU-acquis in de toetredende 
landen en de associatielanden van het 
Oostelijk Partnerschap, moet de EDEO 
een plaatselijke agent benoemen die 
verantwoordelijk is voor de monitoring 
van de ontwikkelingen in het nationale 
parlement; de EU zou zo op de hoogte 
gesteld kunnen worden van politiek 
relevante ontwikkelingen in de 
parlementen van deze landen, met een 
relatief geringe investering in 
begrotingstermen;

Or. en
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Amendement 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt de absolute noodzaak 
seksueel en op gender gebaseerd geweld 
uit te bannen door het wijdverspreide en 
systematische gebruik ervan als een 
oorlogswapen aan te pakken; dringt erop 
aan EU-middelen aan te wenden om 
ervoor te zorgen dat vrouwen op de hele 
wereld toegang hebben tot veilige en 
legale abortus.

Or. en

Amendement 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst op het feit dat onvoorziene 
crises flexibiliteit en manoeuvreerruimte 
in de begroting vergen en herinnert eraan 
dat er zo nodig snel en efficiënt moet 
kunnen worden gehandeld.

Or. en

Amendement 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 ter. dringt aan op verhoogde kredieten 
voor projecten die gericht zijn op 
ondersteuning van vluchtelingen uit 
Venezuela die naar naburige landen zijn 
gevlucht, met inbegrip van overzeese 
gebiedsdelen van EU-lidstaten in het 
Caribisch Gebied.

Or. en

Amendement 54
Anna Fotyga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. steunt een versterkte en 
zichtbaardere rol van de 
waarnemingsmissie van de EU in 
Georgië, in het licht van de toegenomen 
Russische agressie tegen Georgië, 
waardoor de spanningen verder oplopen.

Or. en

Amendement 55
Anna Fotyga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat de 
financiering van de UNRWA zal worden 
getoetst door de Europese Rekenkamer in 
het licht van het gelekte interne 
ethiekverslag van de VN, waarin de 
aandacht wordt gevestigd op ernstig 
wanbeheer en machtsmisbruik in de 
hoogste echelons van de UNRWA, onder 
meer door de commissaris-generaal van 
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de UNRWA; is van mening dat 
verlagingen niet van invloed mogen zijn 
op de verstrekking van hulp en de 
dienstverlening aan behoeftige personen, 
maar dienen er juist toe de 
begrotingsefficiëntie te bevorderen en de 
vergroting van de internationale 
verantwoordelijkheid voor de 
financieringsbepalingen mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst op de absolute 
noodzaak seksueel en op gender 
gebaseerd geweld uit te bannen door het 
wijdverspreide en systematische gebruik 
ervan als een oorlogswapen aan te 
pakken; dringt erop aan EU-middelen 
aan te wenden om slachtoffers van op 
gender gebaseerd geweld te steunen.

Or. en

Amendement 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. wijst op de geringe 
verhoging van de kredieten voor het 
Europees instrument voor de democratie 
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en de mensenrechten (EIDHR) en wijst 
o.a. op de belangrijke rol van de EU-
verkiezingswaarnemingsmissies (VWM's). 

Or. en

Amendement 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. wijst op de belangrijke rol 
van de VWM's bij de versterking van 
democratische instellingen en het 
vergroten van het vertrouwen bij de 
bevolking in electorale processen, 
waardoor stabiliteit wordt bevorderd en 
andere doelstellingen van het buitenlands 
beleid, waaronder vredesopbouw, 
verwezenlijkt kunnen worden.

Or. en

Amendement 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. herhaalt dat de huidige 
ontwerp-begroting gebaseerd is op een 
begroting met volledige bijdragen van het 
Verenigd Koninkrijk gedurende het jaar 
2020;

Or. en
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Amendement 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. herhaalt dat landen in het 
Zuidelijk nabuurschap bloot staan aan 
enorme druk door de tumultueuze 
ontwikkelingen in de regio, waaronder 
conflicten in Syrië en Libië, de opkomst 
van extremisme en de eraan gerelateerde 
vluchtelingen- en migrantenstromen, en is 
van mening dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd en dat er meer 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld voor vertrouwensopbouw om de 
huidige problemen het hoofd te kunnen 
bieden.

Or. en

Amendement 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. herinnert er verder aan dat, 
gezien de toenemende verslechtering van 
de veiligheidssituatie aan de oostelijke 
grenzen van de EU, het van belang is door 
te gaan met vertrouwensopbouw met de 
oostelijke partners en voldoende middelen 
ter beschikking te stellen om stabiliteit en 
democratieopbouw in de regio te steunen, 
met name in Oekraïne en het 
aanhoudende conflict in Oostelijk 
Oekraïne.

Or. en
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Amendement 62
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 decies. benadrukt dat in een 
wereld vol toenemende en nieuwe 
uitdagingen, de EDEO haar rol alleen op 
succesvolle wijze kan spelen en de aan 
haar toevertrouwde taken alleen kan 
uitvoeren als zij beschikt over voldoende 
financiële middelen, en is derhalve 
verheugd over het voorstel van de EDEO 
voor nieuwe posten, met name op het 
gebied van Strategische Communicatie en 
het GVDB.

Or. en


