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Amendement 1
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU);

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU);

Or. de

Amendement 2
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de enorme impact van het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk, een 
van de doeltreffendste Europese militaire 
krachten, uit de EU op de mogelijke EU-
defensiecapaciteiten,

Or. en

Amendement 3
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
Verenigde Naties en de Slotakte van 
Helsinki van 1975 van de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa,
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Or. en

Amendement 4
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn aanbevelingen van 
15 november 2017 aan de Raad, de 
Commissie en de EDEO over het Oostelijk 
Partnerschap, in aanloop naar de top in 
november 2017,

Or. en

Amendement 5
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de illegale invasie en 
annexatie van de Krim door Rusland,

Or. en

Amendement 6
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verdrag inzake 
kernwapens voor de middellange afstand 
(INF-verdrag), de herhaaldelijke 
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schending hiervan door Rusland, 
waaronder de ontwikkeling en het gebruik 
van 9M729-systemen voor vanaf de grond 
gelanceerde kruisraketten, en de 
opzegging van het verdrag door de VS en 
Rusland,

Or. en

Amendement 7
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de schending van de lucht- 
en maritieme grenzen van de lidstaten 
door Rusland,

Or. en

Amendement 8
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de toegenomen 
economische en militaire aanwezigheid 
van China in de landen van het 
Middellandse Zeegebied en Afrika,

Or. en

Amendement 9
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
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Visum 21 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de dreiging die uitgaat van 
binnenlands en buitenlands terrorisme, 
met name van groepen zoals Da'esh en Al 
Qaida,

Or. en

Amendement 10
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 21 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien nieuwe technologieën zoals 
kunstmatige intelligentie, 
ruimtevaartcapaciteit en 
kwantumcomputing, die nieuwe kansen 
bieden voor de mensheid, maar ook 
zorgen voor nieuwe uitdagingen voor het 
defensie- en buitenlands beleid die een 
duidelijke strategie en consensus onder 
bondgenoten vereisen,

Or. en

Amendement 11
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het Hof van 
Justitie van 24 juni 2014 in zaak C-
658/11, Europees Parlement, ondersteund 
door de Europese Commissie, tegen de 
Raad van de Europese Unie;
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Or. de

Amendement 12
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2, lid 4, van het VN-
Handvest,

Or. en

Amendement 13
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten en fragiele staten aan de 
oostelijke en zuidelijke grenzen van het 
Europese continent, jihadistisch terrorisme, 
cyberaanvallen, buitenlandse inmenging 
in de Europese politieke en electorale 
processen, spanningen rond de 
energievoorziening van de EU-lidstaten, 
de sterke toename van de georganiseerde 
misdaad (drugshandel, wapenhandel, 
mensensmokkel) aan de grenzen van en 
met bestemming Europa, verslapping van 
de inspanningen op het gebied van 
ontwapening en internationale 
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wapenbeheersingsregelingen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. fr

Amendement 14
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, het 
falen van de afspraken over de non-
proliferatie van kernwapens en 
ontwapening, massale en regelmatige 
schendingen van de 
mensenrechtenwetgeving en het 
internationaal humanitair recht, met 
inbegrip van oorlogsmisdaden, misdaden 
tegen de menselijkheid, jihadistisch 
terrorisme, de opkomst van autoritarisme, 
cyberaanvallen, de onbeheersbare 
verspreiding van dodelijke en niet-
dodelijke veiligheids- en militaire 
technologie, toenemende dreigingen voor 
onze natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 15
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, buitenlandse lobby's 
die belangen behartigen die haaks staan 
op die van de lidstaten, enz.;

Or. fr

Amendement 16
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, en met 
name migratie met behulp van 
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natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

transnationale netwerken van 
georganiseerde misdaad, toenemende 
dreigingen voor onze natuurlijke 
hulpbronnen, klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 17
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de veiligheidssituatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten op en in de nabijheid van het 
Europese continent, jihadistisch terrorisme, 
cyberaanvallen, hybride dreigingen, 
buitenlandse inmenging in binnenlandse 
verkiezingen, desinformatie, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 18
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
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geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
hybride oorlogsvoering tegen Europese 
landen, jihadistisch terrorisme, 
cyberaanvallen, onbeheersbare 
migratiestromen, toenemende dreigingen 
voor onze natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 19
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
cyberaanvallen, terrorisme, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 20
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, de terugkeer van 
buitenlandse strijders, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 21
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de verslechtering 
van de strategische situatie van de 
Europese Unie, die zich geconfronteerd 
ziet met een veelvoud van uitdagingen die 
directe en indirecte gevolgen hebben voor 
de veiligheid van de lidstaten en hun 
burgers: gewapende conflicten aan de 
oostelijke en zuidelijke grenzen van het 
Europese continent, jihadistisch terrorisme, 
cyberaanvallen, hybride dreigingen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
energieonzekerheid, klimaatverandering, 
enz.;

Or. en



AM\1192395NL.docx 13/180 PE643.150v01-00

NL

Amendement 22
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
buitenlandse inmenging, onbeheersbare 
migratiestromen, toenemende dreigingen 
voor onze natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 23
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
hybride oorlogsvoering, jihadistisch 
terrorisme, cyberaanvallen, onbeheersbare 
migratiestromen, toenemende dreigingen 
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natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

voor onze natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 24
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
terrorisme, cyberaanvallen, toenemende 
dreigingen voor onze natuurlijke 
hulpbronnen, klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 25
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
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lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
terrorisme, cyberaanvallen, 
desinformatiecampagnes, toenemende 
dreigingen voor onze natuurlijke 
hulpbronnen, klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 26
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

1. neemt kennis van de aanhoudende 
verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

Or. en

Amendement 27
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt kennis van de aanhoudende 1. neemt kennis van de aanhoudende 
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verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, enz.;

verslechtering van de strategische situatie 
van de Europese Unie, die zich 
geconfronteerd ziet met een veelvoud van 
uitdagingen die directe en indirecte 
gevolgen hebben voor de veiligheid van de 
lidstaten en hun burgers: gewapende 
conflicten aan de oostelijke en zuidelijke 
grenzen van het Europese continent, 
jihadistisch terrorisme, cyberaanvallen, 
onbeheersbare migratiestromen, 
toenemende dreigingen voor onze 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 28
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid; meent dat de Unie prioriteit 
moet verlenen aan het verspreiden van de 
naleving van de universele waarden, 
beginselen en regels buiten haar grenzen 
teneinde de stabiliteit, veiligheid en 
duurzame sociaal-economische 
ontwikkeling te bevorderen; herhaalt zijn 
dringende verzoek om snelle vooruitgang 
ten aanzien van de 
lidmaatschapsvooruitzichten voor de 
landen van de Westelijke Balkan, ook met 
het oog op de veiligheid;

Or. en



AM\1192395NL.docx 17/180 PE643.150v01-00

NL

Amendement 29
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid; wijst op het belang van de 
oplossing van conflicten in het kader of 
ter ondersteuning van bestaande 
overeengekomen 
onderhandelingsafspraken, op basis van 
de normen en beginselen van het 
internationaal recht, het VN-Handvest en 
de Slotakte van Helsinki van 1975 van de 
OVSE;

Or. en

Amendement 30
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. betreurt dat de instabiliteit en de 
onvoorspelbaarheid aan de grenzen van de 
Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid; is bezorgd over de steun van 



PE643.150v01-00 18/180 AM\1192395NL.docx

NL

bepaalde lidstaten voor destabiliserende 
krachten in de onmiddellijke nabijheid 
van de Europese Unie (verwoesting van 
Libië, destabilisering van Egypte, 
afbreken van diplomatieke betrekkingen 
met Syrië);

Or. fr

Amendement 31
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid; wijst op de rol die een aantal 
EU-staten speelt in het ondermijnen van 
de externe veiligheidssituatie door middel 
van het buitenlands- en handelsbeleid van 
de EU;

Or. en

Amendement 32
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
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Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; erkent dat een actieve 
betrokkenheid in het nabuurschap in het 
belang is van de Europese Unie; wijst op 
het onlosmakelijke verband tussen interne 
en externe veiligheid;

Or. en

Amendement 33
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie, zowel in haar onmiddellijke 
nabijheid (Noord-Afrika, Oekraïne, 
Kaukasus, Balkan, enz.) als in haar 
bredere nabuurschap (Sahel, Hoorn van 
Afrika, enz.), een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

Or. en

Amendement 34
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Kaukasus, Balkan, 
Russische agressie tegen Oekraïne en 
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vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

Georgië, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

Or. en

Amendement 35
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, oostelijke Middellandse 
Zeegebied, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

Or. en

Amendement 36
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) zowel een directe als 
indirecte bedreiging vormen voor de 
veiligheid van het continent; wijst op het 
onlosmakelijke verband tussen interne en 
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veiligheid; externe veiligheid;

Or. en

Amendement 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe en acute 
bedreiging vormen voor de veiligheid en 
toekomst van Europa; wijst op het 
onlosmakelijke verband tussen interne en 
externe veiligheid;

Or. en

Amendement 38
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, Oekraïne, Kaukasus, 
Balkan, enz.) een directe bedreiging 
vormen voor de veiligheid van het 
continent; wijst op het onlosmakelijke 
verband tussen interne en externe 
veiligheid;

2. is van mening dat de instabiliteit en 
de onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de Unie en in haar onmiddellijke nabijheid 
(Noord-Afrika, het Midden-Oosten, 
Oekraïne, Kaukasus, Balkan, enz.) een 
directe bedreiging vormen voor de 
veiligheid van het continent; wijst op het 
onlosmakelijke verband tussen interne en 
externe veiligheid;

Or. fr
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Amendement 39
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een 
logica hanteren waarin ze hun macht 
laten gelden en unilaterale diplomatieke 
standpunten innemen en steeds meer 
militaire capaciteiten inzetten;

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië, Pakistan, 
India...) een logica hanteren waarin ze hun 
macht laten gelden en unilaterale 
diplomatieke standpunten innemen, steeds 
meer militaire capaciteiten inzetten en zich 
terugtrekken uit verdragen inzake non-
proliferatie of deze niet naleven;

Or. en

Amendement 41
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen, destabiliserende activiteiten van 
hoofdzakelijk hybride aard verrichten en 
steeds meer militaire capaciteiten inzetten;

Or. en

Amendement 42
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Egypte, Saoedi-Arabië...) 
een logica hanteren waarin ze hun macht 
laten gelden en unilaterale diplomatieke 
standpunten innemen en steeds meer 
militaire capaciteiten en strijdkrachten 
inzetten, in strijd met het internationaal 
recht;

Or. en

Amendement 43
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen, bondgenootschappen 
veranderen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

Or. en

Amendement 44
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Israël, Iran, Saoedi-Arabië...) een 
logica hanteren waarin ze hun macht laten 
gelden en unilaterale diplomatieke 
standpunten innemen en steeds meer 
militaire capaciteiten inzetten;

Or. en

Amendement 45
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 

3. constateert dat sommige mondiale 
spelers (VS, China, Rusland), maar ook 
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toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

een toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

Or. en

Amendement 46
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat de mondiale spelers 
(VS, China, Rusland), maar ook een 
toenemend aantal regionale machten 
(Turkije, Iran, Saoedi-Arabië...) een logica 
hanteren waarin ze hun macht laten gelden 
en unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

3. constateert dat de mondiale spelers 
(China, Rusland), maar ook een toenemend 
aantal regionale machten (Turkije, Iran, 
Saoedi-Arabië...) een logica hanteren 
waarin ze hun macht laten gelden en 
unilaterale diplomatieke standpunten 
innemen en steeds meer militaire 
capaciteiten inzetten;

Or. en

Amendement 47
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept het toenemende 
geopolitieke belang van het 
Noordpoolgebied en de impact ervan op 
de veiligheidssituatie in de EU en de rest 
van de wereld; dringt er bij de EU op aan 
te werken aan een samenhangender 
intern en extern EU-beleid, een strategie 
voor het Noordpoolgebied en een concreet 
actieplan inzake de betrokkenheid van de 
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EU bij het Noordpoolgebied, ook rekening 
houdend met de veiligheids- en 
geostrategische aspecten; wijst op het 
vermogen van de EU om bij te dragen aan 
de oplossing van potentiële veiligheids- en 
geostrategische uitdagingen;

Or. en

Amendement 48
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. uit ernstige zorgen over het 
algemene destabiliserende gedrag van 
Turkije, waaronder zijn illegale 
activiteiten in de EEZ/het continentaal 
plat van Cyprus, die in strijd zijn met het 
internationaal recht en de goede 
nabuurschapsbetrekkingen en die de 
vrede en stabiliteit in een reeds fragiele 
regio in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 49
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om 
de vrede te handhaven, omzeilen en deze 
zelfs trachten te ontwrichten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 50
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

4. betreurt in dit verband dat sommige 
van deze spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten; betreurt de niet-
naleving van het gezamenlijk alomvattend 
actieplan (JCPOA) over het Iraanse 
nucleaire vraagstuk, die de internationale 
geloofwaardigheid van multinationale 
oplossingen voor conflicten aantast;

Or. fr

Amendement 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten; betreurt ook het 
feit dat de EU-landen de inzet van steeds 
meer militaire capaciteiten mogelijk 
maken door de voortzetting van de 
verkoop van wapens aan enkele van de 
meest agressieve actoren in de regio;

Or. en

Amendement 52
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Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten en de opgebouwde 
bilaterale betrekkingen van de EU met 
partnerlanden in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 53
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, de beginselen van het VN-
Handvest en het desbetreffende 
internationaal recht, die onontbeerlijk zijn 
om de vrede te handhaven, omzeilen en 
deze zelfs trachten te ontwrichten;

Or. en

Amendement 54
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 4. betreurt in dit verband dat enkele 
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spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

van deze spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten en dat zij een 
directe bedreiging voor onze veiligheid 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 55
Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

4. betreurt in dit verband dat enkele 
van deze spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten en dat zij een 
directe bedreiging voor onze veiligheid 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

4. betreurt in dit verband dat enkele 
van deze spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze zelfs 
trachten te ontwrichten;

Or. en
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Amendement 57
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die onontbeerlijk zijn om de 
vrede te handhaven, omzeilen en deze 
zelfs trachten te ontwrichten;

4. betreurt in dit verband dat deze 
spelers bewust de multilaterale 
mechanismen, die kunnen bijdragen tot de 
handhaving van de vrede, omzeilen en 
deze zelfs trachten te ontwrichten;

Or. en

Amendement 58
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Martin Horwood

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat het versterken van 
belangrijke betrekkingen met Oost- en 
Zuidoost-Azië essentieel is voor de op 
regels gebaseerde, uitgebreide en 
duurzame connectiviteitsstrategie van de 
EU; neemt nota van de inzet van steeds 
meer militaire capaciteiten in de regio en 
verzoekt alle betrokken partijen de 
vrijheid van scheepvaart te eerbiedigen, 
problemen op vreedzame wijze op te 
lossen en af te zien van het nemen van 
unilaterale maatregelen om de status quo 
te veranderen, ook in de Oost- en Zuid-
Chinese Zee en de Straat van Taiwan; uit 
zijn zorgen over het feit dat buitenlandse 
inmenging door autocratische regimes 
door middel van desinformatie en 
cyberaanvallen op de komende algemene 
verkiezingen de Aziatische democratieën 
en regionale stabiliteit bedreigen; spreekt 
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nogmaals zijn steun uit voor de 
betekenisvolle participatie van Taiwan in 
internationale organisaties, mechanismen 
en activiteiten;

Or. en

Amendement 59
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is bezorgd over de activiteiten en 
beleidsmaatregelen van Rusland die de 
veiligheidssituatie blijven destabiliseren 
en veranderen; benadrukt dat de 
Russische bezetting in Oekraïne nog 
steeds voortduurt, dat de akkoorden van 
Minsk niet zijn uitgevoerd en dat de 
illegale annexatie en militarisering van de 
Krim en het Donetsbekken nog steeds 
bezig zijn; is bezorgd over de 
voortdurende bevroren conflicten die door 
Rusland in stand worden gehouden (in 
Moldavië, Georgië); wijst op de noodzaak 
om met één stem te spreken wat betreft het 
EU-beleid op dat gebied;

Or. en

Amendement 60
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. blijft het militaire optreden en de 
illegale annexatie van schiereiland de 
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Krim door Rusland veroordelen; herhaalt 
zijn steun voor de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Oekraïne;

Or. en

Amendement 61
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het belangrijk 
is de samenhang van het EU-beleid te 
waarborgen ten aanzien van situaties van 
bezetting of annexatie van grondgebied;

Or. en

Amendement 62
Attila Ara-Kovács, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula, Juozas Olekas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat gerichte beperkende 
maatregelen doeltreffende instrumenten 
kunnen zijn, maar wijst erop dat deze 
geen onschuldige mensen mogen treffen 
en in overeenstemming moeten zijn met 
de beginselen van het VN-Handvest en 
het GBVB;

Or. en

Amendement 63
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
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Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. herhaalt zijn steun voor de 
oproep van voorzitter van de Commissie-
Juncker in zijn toespraak over de State of 
the Union van 12 september 2018 om over 
te gaan van eenparigheid naar BGM op 
specifieke gebieden van het GBVB, 
waaronder besluiten over sancties;

Or. en

Amendement 64
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te 
spelen in de externe crises; erkent aan de 
andere kant dat geen enkel land in staat is 
de veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in 
zijn eentje het hoofd te bieden;

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek en diplomatiek, aan de 
nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context;
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Or. en

Amendement 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te 
spelen in de externe crises; erkent aan de 
andere kant dat geen enkel land in staat is 
de veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in 
zijn eentje het hoofd te bieden;

5. constateert dat de Unie heeft 
bijgedragen, politiek, diplomatiek en 
militair, aan de nieuwe crises en aan deze 
nieuwe internationale context;

Or. en

Amendement 66
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
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passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; erkent aan de andere 
kant dat geen enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
stuurloze investeringen, de onwil om te 
bundelen en delen, de heterogeniteit van 
de capaciteiten en het gebrek aan 
interoperabiliteit, maar ook en vooral een 
politieke terughoudendheid om krachtige 
bepalingen die toch in de Europese 
Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de beheersing van externe crises; erkent 
aan de andere kant dat geen enkel land in 
staat is de veiligheidsuitdagingen op het 
Europese continent en in zijn nabije 
omgeving in zijn eentje het hoofd te bieden 
en verzoekt de lidstaten een doeltreffende 
geïntegreerde benadering te ontwikkelen 
van crises en conflicten waarin civiele en 
militaire middelen op de best mogelijke en 
evenwichtige wijze worden gecombineerd; 
meent dat het vermogen van de Unie om 
adequaat te reageren om opkomende 
crises en conflicten ook afhankelijk is van 
de snelheid van de besluitvorming; steunt 
in dit opzicht de invoering van het 
stemmen met gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad;

Or. en

Amendement 67
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 

5. constateert dat er tot dusverre geen 
sprake is van een gemeenschappelijke 
strategische houding ten aanzien van 
mogelijke dreigingen onder alle 28 EU-
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internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te 
spelen in de externe crises; erkent aan de 
andere kant dat geen enkel land in staat is 
de veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in 
zijn eentje het hoofd te bieden;

lidstaten en dat de lidstaten derhalve 
verschillende defensiestrategieën en 
militaire uitgaven hebben; stelt daarom 
voor een diepgaande strategische 
interinstitutionele discussie te voeren over 
de toekomstige rol en doelstellingen van 
de EU op het gebied van het buitenlands 
en veiligheidsbeleid die verder gaat dan de 
integrale EU-strategie;

Or. en

Amendement 68
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te 
spelen in de externe crises; erkent aan de 
andere kant dat geen enkel land in staat is 

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; merkt op dat op het 
specifieke gebied van defensie sprake was 
van ontoereikende investeringen, 
heterogeniteit van de capaciteiten en een 
gebrek aan interoperabiliteit om de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving het 
hoofd te bieden;
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de veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 69
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; erkent aan de andere 
kant dat geen enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; dringt er derhalve bij 
de Europese Raad op aan om over te gaan 
van het stemmen met eenparigheid naar 
het stemmen met gekwalificeerde 
meerderheid op het gebied van het GBVB 
en het GVDB, waar het Verdrag inzake de 
Europese Unie dit toestaat, met inbegrip 
van besluiten over civiele missies van de 
EU; erkent aan de andere kant dat geen 
enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

Or. en
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Amendement 70
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; erkent aan de andere 
kant dat geen enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; dringt er derhalve bij 
de Europese Raad op aan om over te gaan 
van het stemmen met eenparigheid naar 
het stemmen met gekwalificeerde 
meerderheid op het gebied van het GBVB 
en het GVDB, waar het Verdrag inzake de 
Europese Unie dit toestaat; erkent aan de 
andere kant dat geen enkel land in staat is 
de veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 71
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 

5. neemt kennis van de toenemende 
vraag naar het reageren en aanpassen 
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passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; erkent aan de andere 
kant dat geen enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in 
zijn eentje het hoofd te bieden;

van de Unie, politiek, diplomatiek en 
militair, aan de nieuwe crises en aan deze 
nieuwe internationale context; is van 
mening dat, op het specifieke gebied van 
defensie, de ontoereikende investeringen, 
een gebrek aan capaciteiten en het 
beperkte reactievermogen, maar ook 
politieke beperkingen ten aanzien van de 
volledige benutting van de bepalingen die 
in de Europese Verdragen zijn vastgelegd, 
het niet mogelijk maakten het volledige 
potentieel van de Unie te benutten om een 
doortastende rol te spelen in de externe 
crises; erkent aan de andere kant dat geen 
enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen in zijn eentje het 
hoofd te bieden zonder samen te werken 
met bondgenoten en partners;

Or. en

Amendement 72
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; erkent aan de andere 

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; erkent en onderstreept 
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kant dat geen enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

aan de andere kant dat geen enkel land in 
staat is de veiligheidsuitdagingen op het 
Europese continent en in zijn nabije 
omgeving in zijn eentje het hoofd te 
bieden;

Or. en

Amendement 73
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de Unie traag heeft 
gereageerd en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie heeft 
verzwakt om een doortastende rol te spelen 
in de externe crises; erkent aan de andere 
kant dat geen enkel land in staat is de 
veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

5. constateert dat de Unie traag 
reageert en moeite heeft zich aan te 
passen, politiek, diplomatiek en militair, 
aan de nieuwe crises en aan deze nieuwe 
internationale context; is van mening dat, 
op het specifieke gebied van defensie, de 
ontoereikende investeringen, de 
heterogeniteit van de capaciteiten en het 
gebrek aan interoperabiliteit, maar ook en 
vooral een politieke terughoudendheid om 
krachtige bepalingen die toch in de 
Europese Verdragen en in talrijke 
samenwerkingsverbanden tussen de 
lidstaten zijn vastgelegd, ten uitvoer te 
leggen, het vermogen van de Unie 
belemmert om een doortastende rol te 
spelen in de externe crises; erkent aan de 
andere kant dat geen enkel land in staat is 
de veiligheidsuitdagingen op het Europese 
continent en in zijn nabije omgeving in zijn 
eentje het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 74
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en de 
Europese instellingen om gezamenlijk op 
te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de late, 
maar werkelijke bewustwording van de 
gedeelde veiligheidsbelangen en over de 
groeiende politieke wil van de Europese 
landen om gezamenlijk op te treden voor 
hun veiligheid door te beschikken over 
meer doortastende actiemiddelen; is ook 
verheugd over de sterk toegenomen 
Amerikaanse inzet voor de Europese 
veiligheid, met name door middel van het 
versterkte European Deterrence Initiative, 
ter waarde van 6 miljard dollar, en de 
toegenomen vooruitstrevende militaire 
aanwezigheid in Europa van het land;

Or. en

Amendement 75
Claudiu Manda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en de 
Europese instellingen om gezamenlijk op 
te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de late, 
maar werkelijke bewustwording van de 
gedeelde veiligheidsbelangen en over de 
groeiende politieke wil van de Europese 
landen en de Europese instellingen om 
gezamenlijk op te treden voor hun 
veiligheid door te beschikken over meer 
autonome actiemiddelen; merkt op dat de 
EU slechts door middel van een 
collectieve benadering sterker kan worden 
en een grotere verantwoordelijkheid kan 
nemen voor haar eigen veiligheid en 
defensie;

Or. en
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Amendement 76
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en 
de Europese instellingen om gezamenlijk 
op te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. roept, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, op tot de 
werkelijke erkenning van de gedeelde 
veiligheidsbelangen, meer politieke 
maatregelen en hogere uitgaven voor 
defensie;

Or. en

Amendement 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en de 
Europese instellingen om gezamenlijk op 
te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de late, 
maar werkelijke bewustwording van de 
gedeelde veiligheidsbelangen en over de 
groeiende politieke wil van de Europese 
landen;

Or. en

Amendement 78
Željana Zovko
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en de 
Europese instellingen om gezamenlijk op 
te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de late, 
maar werkelijke bewustwording van de 
werkelijk gedeelde veiligheidsbelangen en 
over de cruciale groeiende politieke wil 
van de EU-lidstaten en de overige 
Europese landen en de Europese 
instellingen om gezamenlijk op te treden 
voor hun veiligheid door te beschikken 
over meer autonome actiemiddelen;

Or. en

Amendement 79
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en de 
Europese instellingen om gezamenlijk op 
te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de late, 
maar werkelijke bewustwording van de 
gedeelde veiligheidsbelangen en over de 
groeiende politieke wil van de Europese 
landen en de Europese instellingen om 
gezamenlijk op te treden voor hun 
veiligheid door te beschikken over meer 
preventieve, snelle, doeltreffende en 
autonome actiemiddelen;

Or. en

Amendement 80
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en de 
Europese instellingen om gezamenlijk op 
te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. is verheugd over de bewustwording 
van de gedeelde veiligheidsbelangen en 
over de groeiende politieke wil van de 
Europese landen en de Europese 
instellingen om gezamenlijk op te treden 
voor hun veiligheid door te beschikken 
over meer autonome actiemiddelen;

Or. en

Amendement 81
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen en de 
Europese instellingen om gezamenlijk op 
te treden voor hun veiligheid door te 
beschikken over meer autonome 
actiemiddelen;

6. is verheugd, in deze context van 
verslechtering en volatiliteit, over de 
bewustwording van de werkelijk gedeelde 
veiligheidsbelangen en over de groeiende 
politieke wil van de Europese landen om 
gezamenlijk op te treden voor hun 
veiligheid door te beschikken over meer 
autonome actiemiddelen;

Or. fr

Amendement 82
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat deze uitdagingen het 
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best gezamenlijk kunnen worden 
aangepakt, in plaats van door één land; is 
van mening dat het essentieel is dat de EU 
deze uitdagingen op snelle, 
samenhangende en doeltreffende wijze 
het hoofd biedt en daarbij met één stem 
spreekt, in overleg met onze bondgenoten, 
partners en andere internationale 
organisaties;

Or. en

Amendement 83
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in de ontwikkeling van 
een uitgebreid en modern 
veiligheidsbeleid dat nauw is verbonden 
met alle andere externe 
beleidsmaatregelen, een echte Europese 
veiligheidsunie, waarin de menselijke 
veiligheid centraal staat en dat een 
autonome en doeltreffende 
besluitvorming, planning, handelswijze en 
uitvoering van diplomatieke, civiele, 
militaire en andere relevante 
veiligheidsmaatregelen mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 84
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de 
lidstaten prioritair gelegen is in een 
versterking van hun samenwerking; 
benadrukt de strategische instabiliteit die 
door de Turkse diplomatie in de hand 
wordt gewerkt; spreekt zijn bezorgdheid 
uit over de terugkeer van talrijke 
jihadisten naar de lidstaten en de 
Westelijke Balkan;

Or. fr

Amendement 85
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie; steunt 
derhalve de verdere integratie op 
veiligheids- en defensiegebied, waaronder, 
op de lange termijn, de oprichting van een 
Europees leger;

Or. en

Amendement 86
Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
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haar strategische autonomie; haar strategische autonomie; steunt 
derhalve de verdere integratie op 
veiligheids- en defensiegebied, waaronder, 
op de lange termijn, de oprichting van een 
Europees leger;

Or. en

Amendement 87
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. wijst erop dat het antwoord op de 
veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in de strategische 
verantwoordelijkheid van de lidstaten, 
waaronder een verhoging van de defensie-
uitgaven en investeringen in de 
ontwikkeling van capaciteiten;

Or. en

Amendement 88
Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie; wijst erop dat 
energiezekerheid een belangrijk aspect is 
van het tot stand brengen van strategische 
autonomie;

Or. en
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Amendement 89
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie en haar 
vermogen samen te werken in het kader 
van strategische partnerschappen met 
anderen, en met name met de NAVO;

Or. en

Amendement 90
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie en interne 
capaciteiten;

Or. en

Amendement 91
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
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prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

prioritair gelegen is in een diepere 
integratie teneinde te zorgen voor 
strategische autonomie;

Or. en

Amendement 92
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in de definitie en de 
versterking van haar strategische 
autonomie;

Or. de

Amendement 93
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
het vermogen van de lidstaten om samen 
te werken;

Or. en

Amendement 94
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat het antwoord 
op de veiligheidsuitdagingen van de Unie 
prioritair gelegen is in een versterking van 
haar strategische autonomie;

7. is ervan overtuigd dat de defensie 
en veiligheid van de Unie prioritair 
gelegen zijn in een versterking van de 
Atlantische alliantie;

Or. en

Amendement 95
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat het strategisch 
partnerschap tussen de EU en de NAVO 
van fundamenteel belang is om een 
antwoord te bieden op de 
veiligheidsuitdagingen waarmee de EU en 
haar buurlanden worden geconfronteerd; 
wijst erop dat de strategische autonomie 
van de EU de NAVO niet in twijfel trekt 
en de huidige veiligheidsarchitectuur in 
Europa niet ondermijnt; een sterker 
Europa versterkt de NAVO en stelt ons in 
staat meer mondiale uitdagingen samen 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 96
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is verheugd over de resultaten van 
de afgelopen vijf jaar ten aanzien van de 
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versterking van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid en verzoekt 
de Raad en de Commissie de capaciteiten 
van de Unie verder te ontwikkelen om op 
te treden als mondiale partner, de 
belangen van Europese burgers te 
vertegenwoordigen en een positieve 
kracht te zijn in internationale 
betrekkingen;

Or. en

Amendement 97
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met en steunt 
Operation Atlantic Resolve en de 
Enhanced Forward Presence van de 
NAVO op het Europese continent en 
erkent het belang van de NAVO-troepen 
voor het ontmoedigen van verdere 
Russische agressie en het bieden van 
cruciale ondersteuning in het geval van 
een conflict;

Or. en

Amendement 98
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. erkent de Europese betrokkenheid 
en steun voor Operation Resolute Support 
in Afghanistan; erkent daarnaast het 
belang van deze missie voor de stabiliteit 
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en veiligheid in Afghanistan en de regio;

Or. en

Amendement 99
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. erkent dat ook met derde 
landen en in het kader van de commando- 
en planningsstructuur van de NAVO 
nauw moet worden samengewerkt; merkt 
op dat een dergelijke samenwerking zal 
voorzien in essentiële capaciteiten, zoals 
strategisch transport, dat cruciaal is voor 
operaties in de Europese periferie;

Or. en

Amendement 100
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

De noodzaak om de Europese strategische 
autonomie te versterken

De noodzaak om de Europese Unie te 
versterken als autonome en doeltreffende 
speler

Or. en

Amendement 101
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
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Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

De noodzaak om de Europese strategische 
autonomie te versterken

De noodzaak om de Europese strategische 
autonomie te ontwikkelen en te versterken

Or. de

Amendement 102
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

De noodzaak om de Europese strategische 
autonomie te versterken

De noodzaak om een Europese strategische 
autonomie tot stand te brengen

Or. en

Amendement 103
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst in juni 2016 is 
erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de "Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid", die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV),

Schrappen
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Or. fr

Amendement 104
Martin Horwood, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst in juni 2016 is 
erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de "Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid", die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV),

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst in juni 2016 is 
erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de "Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid", die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV); meent dat een eventuele 
komende herziening van de integrale EU-
strategie van 2016 gericht moet zijn op het 
versterken van de doeltreffendheid van de 
praktische en operationele uitvoering van 
de Europese strategische autonomie, in 
plaats van te leiden tot een herziening van 
de oriëntering ervan;

Or. en

Amendement 105
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst in juni 2016 is 

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst in juni 2016 is 
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erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de "Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid", die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV),

erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de "Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid", die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV), en waarin de Europese 
strategische autonomie is uiteengezet als 
langetermijndoelstelling en wordt 
verzocht om een geleidelijke afstemming 
en wederzijdse aanpassing van de 
nationale defensieplanning en 
vermogensontwikkelingspraktijken;

Or. en

Amendement 106
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst in juni 2016 is 
erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de “Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid”, die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV),

8. wijst erop dat het doel van een 
Europese strategische autonomie door de 
28 staatshoofden en regeringsleiders voor 
het eerst als streven is geformuleerd in de 
conclusies van de Raad van 19-20 
december 2013 en door hen in juni 2016 is 
erkend in de “Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid”, die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV);

Or. de
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Amendement 107
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst in juni 2016 is 
erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de "Gedeelde visie, 
gemeenschappelijke actie: een sterker 
Europa – Een algemene strategie voor de 
Europese Unie op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid", die op 
28 juni 2016 werd gepresenteerd door de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV),

8. wijst erop dat de ambitie om te 
streven naar een Europese strategische 
autonomie voor het eerst is erkend in de 
"Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: 
een sterker Europa – Een algemene 
strategie voor de Europese Unie op het 
gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid", die op 28 juni 2016 
werd gepresenteerd door de vicevoorzitter 
van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VV/HV);

Or. en

Amendement 108
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het misverstand dat de EU beter in staat is 
dan de NAVO of onze landen een 
beoordeling te maken en besluiten en 
maatregelen te nemen om de belangen en 
waarden van onze burgers te verdedigen; 
meent dat het, hoewel sommige Europese 
landen misschien militaire missies met 
een lage intensiteit starten, moeilijk is zich 
een situatie voor te stellen waarin 
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Europese landen zouden deelnemen aan 
grote gevechtsmissies zonder steun van de 
NAVO-bondgenoten en dringt derhalve 
aan op een hernieuwde inzet voor de 
wederopleving van de alliantie;

Or. en

Amendement 109
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
autonome operationele capaciteit 
bestaande uit geloofwaardige 
strijdkrachten, haar industriële capaciteit 
om de uitrusting te produceren die haar 
strijdkrachten nodig hebben en haar 
politieke besluitvormingscapaciteit te 
versterken wanneer de omstandigheden 
hierom vragen teneinde haar belangen en 
waarden te verdedigen;

Or. fr

Amendement 110
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
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omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen; is 
ervan overtuigd dat de Europese 
strategische autonomie de capaciteit moet 
omvatten om strijdkrachten in te zetten in 
de periferie van de EU;

Or. en

Amendement 111
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust 
op het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het concept van 
de EU als doeltreffende en autonome 
speler op het gebied van veiligheid berust 
op het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
gemeenschappelijke belangen en 
universele waarden, regels en beginselen 
te verdedigen;

Or. en

Amendement 112
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de lidstaten om hun 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
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haar belangen en waarden te verdedigen; hun al dan niet gemeenschappelijke 
belangen te verdedigen;

Or. fr

Amendement 113
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde de 
financiële belangen van enkele van haar 
lidstaten in het buitenland te verdedigen;

Or. en

Amendement 114
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelingscapaciteit te versterken en de 
lidstaten te adviseren wanneer de 
omstandigheden hierom vragen, zodat de 
lidstaten hun belangen en waarden 
kunnen verdedigen;

Or. en



PE643.150v01-00 60/180 AM\1192395NL.docx

NL

Amendement 115
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen in 
de geest van multilateralisme;

Or. en

Amendement 116
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie berust op het 
vermogen van de Unie om de 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit van haar buitenlands en 
veiligheidsbeleid te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar gemeenschappelijke belangen en 
waarden te verdedigen;

Or. de

Amendement 117
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen, waaronder haar waarden, 
te verdedigen;

Or. en

Amendement 118
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie berust op 
het vermogen van de Unie om haar 
beoordelings-, besluitvormings- en 
actiecapaciteit te versterken wanneer de 
omstandigheden hierom vragen teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen;

9. is van mening dat het idee van 
Europese strategische autonomie het doel 
weerspiegelt om meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
Europese veiligheid, indien mogelijk 
samen met partners en, indien nodig, 
alleen, teneinde de belangen en waarden 
van de Unie te verdedigen;

Or. en

Amendement 119
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het belang en de naleving 
van de internationale verplichtingen van 
de EU en haar lidstaten op het gebied van 
de conventionele en nucleaire 
ontwapening en wapenbeheersing; 
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herinnert eraan dat alle buitenlandse 
militaire operaties een VN-mandaat 
moeten vereisen;

Or. en

Amendement 120
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het belang en de naleving 
van de internationale verplichtingen van 
de EU en haar lidstaten op het gebied van 
de conventionele en nucleaire 
ontwapening en wapenbeheersing; 
herinnert eraan dat alle buitenlandse 
militaire operaties een VN-mandaat 
moeten vereisen;

Or. en

Amendement 121
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
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spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair 
worden beschouwd) of in het kader van 
bestaande samenwerkingsverbanden; is 
ten slotte van mening dat de Europese 
strategische autonomie past in een 
multilateraal kader dat de afspraken in 
VN-verband respecteert en wordt 
afgestemd op de allianties (NAVO) en 
partnerschappen waar het merendeel van 
de lidstaten deel van uitmaakt; benadrukt 
met klem dat de strategische autonomie 
niet inhoudt dat de Unie stelselmatig, te 
allen tijde en overal, alleen moet 
optreden;

Or. fr

Amendement 122
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband 
respecteert en wordt afgestemd op de 
allianties (NAVO) en partnerschappen 

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en 
advies te verlenen, met een onafhankelijk 
besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en adviseren; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de lidstaten om alleen te 
handelen, wanneer hun belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; 
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waar het merendeel van de lidstaten deel 
van uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat 
de Unie stelselmatig, te allen tijde en 
overal, alleen moet optreden;

Or. en

Amendement 123
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair 
worden beschouwd) of in het kader van 
bestaande samenwerkingsverbanden; is 
ten slotte van mening dat de Europese 
strategische autonomie past in een 
multilateraal kader dat de afspraken in VN-
verband respecteert en wordt afgestemd op 
de allianties (NAVO) en partnerschappen 
waar het merendeel van de lidstaten deel 
van uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar de 
meeste, maar niet alle lidstaten deel van 
uitmaken; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

Or. en



AM\1192395NL.docx 65/180 PE643.150v01-00

NL

Amendement 124
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

10. is dan ook van mening dat een 
doeltreffend GVDB, in de eerste plaats, 
berust op de capaciteit van de Unie om een 
crisissituatie te beoordelen en op autonome 
wijze een besluit te nemen, met een 
onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en de capaciteit om 
te handelen; is tevens van mening dat het 
GVDB de capaciteit van de Unie moet 
waarborgen om alleen, maar in het kader 
van een geïntegreerde benadering, te 
handelen, waarbij civiele en militaire 
middelen op evenwichtige wijze worden 
gecombineerd, wanneer universele 
beginselen en gemeenschappelijke 
belangen op het spel staan (brandhaarden 
die door haar Europese partners niet als 
prioritair worden beschouwd) of in het 
kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; onderstreept dat de keuze van 
middelen van de Unie in het kader van de 
geïntegreerde benadering in de eerste 
plaats afhankelijk is van de 
daadwerkelijke behoeften ter plaatse; 
benadrukt met klem dat de operationele 
autonomie niet inhoudt dat de Unie 
stelselmatig, te allen tijde en overal, alleen 
moet optreden;

Or. en
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Amendement 125
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair 
worden beschouwd) of in het kader van 
bestaande samenwerkingsverbanden; is ten 
slotte van mening dat de Europese 
strategische autonomie past in een 
multilateraal kader dat de afspraken in 
VN-verband respecteert en wordt 
afgestemd op de allianties (NAVO) en 
partnerschappen waar het merendeel van 
de lidstaten deel van uitmaakt; benadrukt 
met klem dat de strategische autonomie 
niet inhoudt dat de Unie stelselmatig, te 
allen tijde en overal, alleen moet optreden;

10. is dan ook van mening dat de 
capaciteit van de Unie om een crisissituatie 
te beoordelen en op autonome wijze een 
besluit te nemen, moet worden verbeterd, 
met een beter geïnformeerd 
besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en 
capaciteiten om te kunnen analyseren en 
handelen; is tevens van mening dat de Unie 
waar mogelijk samen met partners moet 
handelen en indien nodig alleen wanneer 
haar belangen op het spel staan of in het 
kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese defensie-
initiatieven de afspraken in VN-verband 
respecteren en de NAVO aanvullen; 
benadrukt met klem dat het idee van 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen optreedt;

Or. en

Amendement 126
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
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plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden, en wijst erop dat de 
Unie zich krachtiger kan opstellen 
wanneer haar handelingen aansluiten op 
de internationale multilaterale 
mechanismen en wanneer zij in nauw 
overleg met haar partners te werk gaat;

Or. it

Amendement 127
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie in het kader van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid te 
beoordelen en op autonome wijze een 
besluit te nemen, waarvoor een 
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vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair 
worden beschouwd) of in het kader van 
bestaande samenwerkingsverbanden; is ten 
slotte van mening dat de Europese 
strategische autonomie past in een 
multilateraal kader dat de afspraken in VN-
verband respecteert en wordt afgestemd op 
de allianties (NAVO) en partnerschappen 
waar het merendeel van de lidstaten deel 
van uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

onafhankelijk besluitvormingsproces, een 
beoordelingsinstrumentarium en 
capaciteiten van de Europese Dienst voor 
extern optreden op het gebied van analyse 
en op operationeel gebied van essentieel 
belang zijn; is tevens van mening dat de 
Europese strategische autonomie gebaseerd 
is op de capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door de 
lidstaten van de EU als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

Or. de

Amendement 128
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
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Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband en binnen 
de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) 
respecteert en wordt afgestemd op de 
allianties (NAVO) en partnerschappen 
waar het merendeel van de lidstaten deel 
van uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

Or. en

Amendement 129
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair 
worden beschouwd) of in het kader van 
bestaande samenwerkingsverbanden; is ten 
slotte van mening dat de Europese 
strategische autonomie past in een 
multilateraal kader dat de afspraken in VN-
verband respecteert en wordt afgestemd op 
de allianties (NAVO) en partnerschappen 

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk en doeltreffend 
besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
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waar het merendeel van de lidstaten deel 
van uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

Or. en

Amendement 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de NAVO en 
allianties en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt en niet 
mag inhouden dat de Unie stelselmatig, te 
allen tijde en overal, alleen moet optreden;

Or. en
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Amendement 131
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt;

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de NAVO en 
andere allianties en partnerschappen waar 
het merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

Or. en

Amendement 132
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
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plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en de allianties (NAVO) en 
partnerschappen versterkt waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

Or. en

Amendement 133
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 

10. is dan ook van mening dat de 
Europese autonome strategie, in de eerste 
plaats, berust op de capaciteit van de Unie 
om een crisissituatie te beoordelen en op 
autonome wijze een besluit te nemen, met 
een onafhankelijk besluitvormingsproces, 
beoordelingsinstrumentarium en een 
vrijheid van analyseren en handelen; is 
tevens van mening dat de Europese 
strategische autonomie gebaseerd is op de 
capaciteit van de Unie om alleen te 
handelen, wanneer haar belangen op het 
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spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; is ten slotte van 
mening dat de Europese strategische 
autonomie past in een multilateraal kader 
dat de afspraken in VN-verband respecteert 
en wordt afgestemd op de allianties 
(NAVO) en partnerschappen waar het 
merendeel van de lidstaten deel van 
uitmaakt; benadrukt met klem dat de 
strategische autonomie niet inhoudt dat de 
Unie stelselmatig, te allen tijde en overal, 
alleen moet optreden;

spel staan (brandhaarden die door haar 
Europese partners niet als prioritair worden 
beschouwd) of in het kader van bestaande 
samenwerkingsverbanden; onderstreept 
dat de Europese strategische autonomie 
past in een multilateraal kader dat de 
afspraken in VN-verband respecteert en 
wordt afgestemd op de allianties (NAVO) 
en partnerschappen waar het merendeel 
van de lidstaten deel van uitmaakt; 
benadrukt met klem dat de strategische 
autonomie niet inhoudt dat de Unie 
stelselmatig, te allen tijde en overal, alleen 
moet optreden;

Or. en

Amendement 134
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en 
flexibele samenwerking op basis van 
pragmatische initiatieven geleidelijk 
kunnen worden overwonnen, door een 
werkelijk gemeenschappelijke cultuur te 
creëren en gemeenschappelijke 
antwoorden te vinden die worden 
afgestemd op de belangrijkste veiligheids- 
en defensie-uitdagingen van het 
continent;

Schrappen

Or. en
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Amendement 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent; stelt dat bij dit beleid vóór 
alles moet worden uitgegaan van 
samenwerking tussen landen;

Or. fr

Amendement 136
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de totstandbrenging van een 
omvattend gemeenschappelijke 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 
en een ondersteunende Europese 
defensiesamenwerking, op technologisch, 
capaciteits-, industrieel en operationeel 
gebied; is van mening dat de problemen 
alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
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gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van de 
EU;

Or. de

Amendement 137
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

11. verwerpt het idee dat de Europese 
strategische autonomie afhankelijk is van 
de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete, flexibele, 
strikt vreedzame en civiele samenwerking 
op basis van pragmatische initiatieven 
geleidelijk kunnen worden overwonnen, 
door een werkelijk gemeenschappelijke 
cultuur te creëren en gemeenschappelijke 
antwoorden te vinden die worden 
afgestemd op de belangrijkste 
veiligheidsuitdagingen van het continent;

Or. en

Amendement 138
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de feitelijke 11. is van mening dat de feitelijke 
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Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensie-integratie, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

Or. en

Amendement 139
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

11. is van mening dat de Europese 
defensiesamenwerking, op technologisch, 
capaciteits-, industrieel en operationeel 
gebied belangrijk is voor de feitelijke 
Europese strategische ambitie; is van 
mening dat de problemen alleen met 
samenwerking gericht op het aanpakken 
van de hiaten in de Europese 
defensiecapaciteit geleidelijk kunnen 
worden overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensiebehoeften van het 
continent;

Or. en

Amendement 140
Hannah Neumann
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de feitelijke 
Europese strategische autonomie afhangt 
van de invulling die gegeven wordt aan de 
Europese defensiesamenwerking, op 
technologisch, capaciteits-, industrieel en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

11. is van mening dat een doeltreffend 
GVDB ook afhangt van de invulling die 
gegeven wordt aan de Europese 
defensiesamenwerking, op technologisch, 
capaciteits-, industrieel, handels- en 
operationeel gebied; is van mening dat de 
problemen alleen met concrete en flexibele 
samenwerking op basis van pragmatische 
initiatieven geleidelijk kunnen worden 
overwonnen, door een werkelijk 
gemeenschappelijke cultuur te creëren en 
gemeenschappelijke antwoorden te vinden 
die worden afgestemd op de belangrijkste 
veiligheids- en defensie-uitdagingen van 
het continent;

Or. en

Amendement 141
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat de lidstaten hun 
defensie-uitgaven moeten verhogen en 
moeten streven naar het streefdoel van 
2 % van hun bbp om de strategische 
autonomie van de EU te versterken; is van 
mening dat bijkomende investeringen in 
veiligheid en defensie voor de lidstaten en 
de EU een dringende kwestie zijn en dat 
solidariteit en samenwerking op 
defensiegebied de norm moeten worden;

Or. en
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Amendement 142
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

Schrappen

Or. en

Amendement 143
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

Schrappen

Or. en

Amendement 144
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12



AM\1192395NL.docx 79/180 PE643.150v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat Europese 
strategische autonomie alleen echt 
bereikbaar is als de lidstaten blijk geven 
van samenwerking, wat met name inhoudt 
dat er Europese apparatuur kan worden 
aangeschaft wanneer er daadwerkelijk 
materieel beschikbaar is dat concurrerend 
is; herinnert eraan dat het Hof van 
Justitie in zijn arrest van 10 maart 2005 
(Koninkrijk Spanje tegen Raad van de 
Europese Unie) duidelijk heeft gemaakt 
dat de communautaire preferentie een 
beginsel van politieke, niet van juridische 
aard is, en derhalve niet in strijd is met de 
vrijhandelsdoctrine die de EU 
onverminderd voorschrijft; erkent de 
soevereiniteit van de lidstaten bij hun 
strategische en militaire keuzen, in het 
bijzonder wat betreft de uitrusting en de 
levering van apparatuur die hun 
strijdkrachten nodig hebben;

Or. fr

Amendement 145
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is, waarbij 
de belangrijkste doelstelling erin bestaat 
de interoperabiliteit met belangrijke 
bondgenoten te waarborgen en 
overlapping onder Europese 
strijdkrachten te voorkomen teneinde een 
snelle inzet op zo soepel mogelijke wijze 
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mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 146
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat aan de hoogste eisen 
voldoet en concurrerend is, om daarmee 
tegelijkertijd ook wederzijdse toegang te 
verkrijgen tot elkaars tot dusver goeddeels 
gesloten defensiemarkten;

Or. de

Amendement 147
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit;

Or. en
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Amendement 148
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat een innovatieve en 
concurrerende defensie-industrie in 
Europa nodig is om doeltreffend gebruik 
te kunnen maken van de beschikbare 
middelen;

Or. en

Amendement 149
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is en mits 
de openbare aanbestedingsprocedures 
correct nageleefd worden;

Or. nl

Amendement 150
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van politieke wil, 
samenhang en solidariteit, wat ook 
inhoudt dat er Europese apparatuur moet 
worden aangeschaft wanneer er 
daadwerkelijk materieel beschikbaar is dat 
concurrerend is;

Or. it

Amendement 151
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat Europese 
strategische autonomie alleen echt 
bereikbaar is als de lidstaten blijk geven 
van solidariteit, wat met name inhoudt dat 
er Europese apparatuur moet worden 
aangeschaft wanneer er daadwerkelijk 
materieel beschikbaar is dat concurrerend 
is;

Or. en

Amendement 152
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 

12. benadrukt dat de toepassing van 
het concept van strategische autonomie 
met name veronderstelt dat de lidstaten 
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met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

vastbesloten tot aanschaf van Europese 
apparatuur overgaan wanneer er 
daadwerkelijk materieel beschikbaar is dat 
concurrerend is;

Or. fr

Amendement 153
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er Europese 
apparatuur moet worden aangeschaft 
wanneer er daadwerkelijk materieel 
beschikbaar is dat concurrerend is;

12. benadrukt dat strategische 
autonomie alleen echt bereikbaar is als de 
lidstaten blijk geven van solidariteit, wat 
met name inhoudt dat er capaciteiten en 
apparatuur in Europa moeten worden 
zekergesteld, evenals de beschikbaarheid 
van materieel dat concurrerend is;

Or. en

Amendement 154
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie een 
legitieme en noodzakelijke ambitie is en 
dat het een prioritaire doelstelling moet 
blijven van het Europese defensiebeleid; 
benadrukt dat de concrete en operationele 
uitvoering ervan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van alle 
Europeanen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 155
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie een 
legitieme en noodzakelijke ambitie is en 
dat het een prioritaire doelstelling moet 
blijven van het Europese defensiebeleid; 
benadrukt dat de concrete en operationele 
uitvoering ervan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van alle 
Europeanen;

13. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie, 
geformuleerd als ambitie om de militaire 
uitgaven te verhogen en de EU verder de 
militariseren, een ethisch illegitieme zorg 
is;

Or. en

Amendement 156
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie een 
legitieme en noodzakelijke ambitie is en 
dat het een prioritaire doelstelling moet 
blijven van het Europese defensiebeleid; 
benadrukt dat de concrete en operationele 
uitvoering ervan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van alle 
Europeanen;

13. is van mening dat het beginsel van 
een soeverein, uitgebreid en doeltreffend 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid een legitieme en 
noodzakelijke ambitie is en dat het een 
prioritaire doelstelling moet blijven van het 
Europese defensiebeleid; benadrukt dat de 
concrete en operationele uitvoering ervan 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
van alle Europeanen;

Or. en

Amendement 157
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Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie een 
legitieme en noodzakelijke ambitie is en 
dat het een prioritaire doelstelling moet 
blijven van het Europese defensiebeleid; 
benadrukt dat de concrete en operationele 
uitvoering ervan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van alle 
Europeanen;

13. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie een legitieme en 
noodzakelijke ambitie is en dat het een 
prioritaire doelstelling moet blijven van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europese 
defensiebeleid; benadrukt dat de concrete 
en operationele uitvoering ervan de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 
alle Europeanen;

Or. de

Amendement 158
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie een 
legitieme en noodzakelijke ambitie is en 
dat het een prioritaire doelstelling moet 
blijven van het Europese defensiebeleid; 
benadrukt dat de concrete en operationele 
uitvoering ervan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van alle 
Europeanen;

13. wijst er nogmaals op dat het 
beginsel van Europese strategische 
autonomie een legitieme en noodzakelijke 
ambitie is en dat het een prioritaire 
doelstelling moet blijven van het Europese 
defensiebeleid; benadrukt dat de concrete 
en operationele uitvoering ervan een taak 
is van zowel de Europese Unie als haar 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 159
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat het beginsel van 
Europese strategische autonomie een 
legitieme en noodzakelijke ambitie is en 
dat het een prioritaire doelstelling moet 
blijven van het Europese defensiebeleid; 
benadrukt dat de concrete en operationele 
uitvoering ervan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van alle 
Europeanen;

13. is van mening dat Europese 
strategische autonomie een legitieme 
ambitie is en dat deze autonomie een 
positieve impact heeft op het Europese 
defensiebeleid; benadrukt dat de concrete 
en operationele uitvoering ervan moet 
worden besproken door de Europese 
landen;

Or. en

Amendement 160
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Consolidatie van reële vooruitgang om de 
Europese autonome strategie te versterken

Consolidatie van reële vooruitgang om de 
Europese autonome strategie tot stand te 
brengen

Or. en

Amendement 161
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
worden gebracht op industrieel, 
capaciteits- (gemeenschappelijke 
programma’s, investeringen in 
defensietechnologieën) en operationeel 

Schrappen
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gebied (financiering van operaties, 
versterking van de capaciteiten van 
partners, capaciteit om missies te plannen 
en uit te voeren);

Or. en

Amendement 162
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
worden gebracht op industrieel, capaciteits- 
(gemeenschappelijke programma’s, 
investeringen in defensietechnologieën) en 
operationeel gebied (financiering van 
operaties, versterking van de capaciteiten 
van partners, capaciteit om missies te 
plannen en uit te voeren);

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
worden gebracht op industrieel, capaciteits- 
(gemeenschappelijke programma's, 
investeringen in defensietechnologieën) en 
operationeel gebied (financiering van 
operaties, versterking van de capaciteiten 
van partners, capaciteit om missies te 
plannen en uit te voeren) en kan 
voortbouwen op de successen van de 
industriële adviesgroep van de NAVO en 
een aanvulling kan zijn op de bestaande 
verplichtingen van de lidstaten die deel 
uitmaken van de trans-Atlantische 
technologische en industriële 
defensiesamenwerking (Tadic);

Or. en

Amendement 163
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
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worden gebracht op industrieel, capaciteits- 
(gemeenschappelijke programma’s, 
investeringen in defensietechnologieën) en 
operationeel gebied (financiering van 
operaties, versterking van de capaciteiten 
van partners, capaciteit om missies te 
plannen en uit te voeren);

worden gebracht op het gebied van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid en op 
industrieel, capaciteits- 
(gemeenschappelijke programma’s, 
investeringen in defensietechnologieën) en 
operationeel gebied (financiering van 
operaties, versterking van de capaciteiten 
van partners, capaciteit om missies te 
plannen en uit te voeren);

Or. de

Amendement 164
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
worden gebracht op industrieel, capaciteits- 
(gemeenschappelijke programma’s, 
investeringen in defensietechnologieën) en 
operationeel gebied (financiering van 
operaties, versterking van de capaciteiten 
van partners, capaciteit om missies te 
plannen en uit te voeren);

14. is van mening dat een soeverein en 
doeltreffend GVDB tot stand moet worden 
gebracht op industrieel, capaciteits- 
(gemeenschappelijke programma's, 
investeringen in defensietechnologieën) en 
operationeel gebied (financiering van 
operaties, capaciteit om missies te plannen 
en uit te voeren) en vergezeld moet gaan 
van een verantwoordelijk beleid voor 
wapenbeheersing op EU-niveau;

Or. en

Amendement 165
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
worden gebracht op industrieel, 

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie een restrictief 
beleid voor wapenuitvoer moet nastreven 
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capaciteits- (gemeenschappelijke 
programma’s, investeringen in 
defensietechnologieën) en operationeel 
gebied (financiering van operaties, 
versterking van de capaciteiten van 
partners, capaciteit om missies te plannen 
en uit te voeren);

voor alle soorten wapens en verzoekt er 
derhalve om dat goederen voor tweeërlei 
gebruik vallen onder strikte Europese 
regels en parlementaire controle; dringt er 
bij de lidstaten op aan de gedragscode van 
de EU betreffende wapenuitvoer na te 
leven;

Or. en

Amendement 166
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
worden gebracht op industrieel, 
capaciteits- (gemeenschappelijke 
programma’s, investeringen in 
defensietechnologieën) en operationeel 
gebied (financiering van operaties, 
versterking van de capaciteiten van 
partners, capaciteit om missies te plannen 
en uit te voeren);

14. is van mening dat de Europese 
defensie-initiatieven praktische voordelen 
moeten opleveren op industrieel, 
capaciteits- (gemeenschappelijke 
programma’s, investeringen in 
defensietechnologieën) en operationeel 
gebied (financiering van operaties, 
versterking van de capaciteiten van 
partners, capaciteit om missies te plannen 
en uit te voeren);

Or. en

Amendement 167
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand moet 
worden gebracht op industrieel, 
capaciteits- (gemeenschappelijke 
programma’s, investeringen in 
defensietechnologieën) en operationeel 

14. is van mening dat de Europese 
strategische autonomie tot stand kan 
worden gebracht op gebieden zoals: 
industrie, capaciteiten 
(gemeenschappelijke programma's, 
investeringen in defensietechnologieën) en 
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gebied (financiering van operaties, 
versterking van de capaciteiten van 
partners, capaciteit om missies te plannen 
en uit te voeren);

operaties (financiering van operaties, 
versterking van de capaciteiten van 
partners, capaciteit om missies te plannen 
en uit te voeren);

Or. en

Amendement 168
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat het passend is 
om een restrictief beleid inzake 
wapenuitvoer na te streven voor alle 
soorten wapens, met inbegrip van 
goederen voor tweeërlei gebruik; dringt er 
bij de lidstaten op aan de gedragscode van 
de EU betreffende wapenuitvoer na te 
leven; herhaalt dat het noodzakelijk is dat 
alle lidstaten de regels die zijn vastgelegd 
in Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB van de Raad inzake 
wapenuitvoer strikt toepassen, met 
inbegrip van de strenge toepassing van 
criterium 2 betreffende de eerbiediging 
van de mensenrechten in het land van 
eindbestemming;

Or. en

Amendement 169
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 

Schrappen
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geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

Or. fr

Amendement 170
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

Schrappen

Or. en

Amendement 171
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie en de politieke 
bereidheid van de lidstaten om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden; is 
van mening dat de Unie beschikt over 
aanzienlijke menselijke, financiële, 
technische en militaire middelen, 
waardoor zij een unieke capaciteit heeft 
om militaire en civiele operaties uit te 
voeren en snel en preventief te reageren 
op toekomstige veiligheidsuitdagingen, 
bijvoorbeeld door middel van actieve 
vredeshandhavingsmissies;
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Or. en

Amendement 172
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat de veiligheid van 
Europa het best kan worden beschermd 
door aandacht te besteden aan de 
uitbanning van armoede, 
onvoorwaardelijke humanitaire hulp, 
duurzame en rechtvaardige economische 
ontwikkeling, het stoppen van de 
vergemakkelijking van corruptie door 
mondiale belastingregelingen, vreedzame 
en diplomatieke conflictoplossing, 
ontwapening, demobilisatie van 
strijdkrachten en programma's voor 
herintegratie; 

Or. en

Amendement 173
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. erkent dat de activiteiten in het 
kader van het GVDB kleinschalige 
operaties in de Europese periferie zijn, 
met een beperkte mankracht en beperkte 
doelstellingen; erkent dat de EU de 
commando- en 
defensieplanningsstructuren van de 
NAVO en haar rol als de hoeksteen van 
de Europese defensie niet kan kopiëren of 
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vervangen;

Or. en

Amendement 174
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) in grote mate 
berust op de capaciteit van de lidstaten om, 
op geloofwaardige wijze, door middel van 
veiligheidsbeleidsmaatregelen, waartoe 
als ultima ratio ook militaire maatregelen 
behoren, te interveniëren in externe 
brandhaarden;

Or. de

Amendement 175
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat de 
defensiecapaciteit van Europa in grote 
mate berust op het vermogen van lidstaten, 
alleen of in samenwerkingsverband, en 
hun bereidheid om op hun eigen 
grondgebied de rechtsstaat te verdedigen 
en hun grenzen, en met name de 
buitengrenzen van de EU, te controleren;

Or. en
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Amendement 176
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden; 
neemt kennis van het belang van de 
uitwisseling van informatie met de NAVO 
in deze context;

Or. en

Amendement 177
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat de bescherming 
van de waarden en belangen van Europa 
in grote mate berust op de capaciteit van de 
Unie om snel en met alle middelen die tot 
haar beschikking staan te interveniëren in 
gebieden waar dit van belang is;

Or. it

Amendement 178
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 15. is van mening dat de defensie van 
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Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

Europa deels berust op haar capaciteit om 
op geloofwaardige wijze te interveniëren in 
externe brandhaarden in het kader van de 
civiele en militaire missies van het GVDB;

Or. fr

Amendement 179
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze en zonder onnodige 
vertraging, militair te interveniëren in 
externe brandhaarden;

Or. en

Amendement 180
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair te 
interveniëren in externe brandhaarden;

15. is van mening dat de defensie van 
Europa in grote mate berust op een 
robuuste trans-Atlantische alliantie en de 
capaciteit van de Unie om, op 
geloofwaardige wijze, militair op te treden 
in externe brandhaarden;

Or. en

Amendement 181
Martin Horwood, Malik Azmani, Phil Bennion, Klemen Grošelj
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat de verspreiding van 
regionale en lokale conflicten, en met 
name in de nabijheid van ons directe 
nabuurschap, sinds de aanname van de 
integrale EU-strategie van 2016, veel 
uitdagingen met zich meebrengt voor de 
veiligheid van de Unie, aangezien deze 
conflicten vaak spill-over-effecten 
hebben; is in dit verband van mening dat 
de Unie een sterkere speler moet worden 
op het gebied van crisisbeheersing, 
conflictoplossing en vredeshandhaving, 
indien mogelijk samen met andere 
regionale en internationale organisaties 
zoals de VN en de Afrikaanse Unie, in 
overeenstemming met haar verplichtingen 
ten aanzien van multilateralisme, maar 
ook alleen indien de situatie dit vereist;

Or. en

Amendement 182
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. moedigt de EDEO en de lidstaten 
aan een toekomstgerichtere benadering in 
te voeren voor capaciteitsplanning en -
ontwikkeling en te anticiperen op 
toekomstige behoeften aan een sterk 
antwoord van de EU op crises en 
conflicten ter versterking van civiele 
missies op de langere termijn;

Or. en
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Amendement 183
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 
dat de uitvoering ervan gepaard moet gaan 
met een transformatie van de instrumenten 
die zijn opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon en die de afgelopen jaren in 
gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de vrede, 
internationale veiligheid en stabiliteit; 
benadrukt dat de uitvoering ervan gepaard 
moet gaan met een aanzienlijke 
transformatie van de instrumenten die zijn 
opgenomen in het Verdrag van Lissabon en 
die de afgelopen jaren in gereedheid zijn 
gebracht, om de doelmatigheid te verhogen 
en de reikwijdte en het aantal ervan te 
beperken, zodat de Europese partners 
alleen kunnen ingrijpen wanneer dit 
absoluut noodzakelijk is en de beste 
omstandigheden kunnen worden 
geschapen voor een succesvolle uitvoering 
van missies;

Or. en

Amendement 184
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
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uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 
dat de uitvoering ervan gepaard moet gaan 
met een transformatie van de instrumenten 
die zijn opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon en die de afgelopen jaren in 
gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

uitvoerende missies); wijst nogmaals op 
het belang van EULEX in Kosovo, de 
grootste civiele missie in het kader van het 
GVDB, evenals van de EUFOR-missie 
voor Bosnië en Herzegovina, als 
belangrijke bijdragen aan de veiligheid in 
de Westelijke Balkan; erkent de bijdrage 
van deze missies tot de vrede, 
internationale veiligheid en stabiliteit; 
benadrukt dat de uitvoering ervan gepaard 
moet gaan met een transformatie van de 
instrumenten die zijn opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon en die de afgelopen 
jaren in gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

Or. en

Amendement 185
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 
dat de uitvoering ervan gepaard moet gaan 
met een transformatie van de instrumenten 
die zijn opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon en die de afgelopen jaren in 
gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de vrede, 
internationale veiligheid en stabiliteit; 
benadrukt dat de uitvoering ervan gepaard 
moet gaan met een transformatie van de 
instrumenten die zijn opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon en die de afgelopen 
jaren in gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen; bevordert een 
hoger niveau van doeltreffendheid van 
GVDB-missies door het streefdoel van 
70 % te bereiken voor gedetacheerd 
personeel en verzoekt de lidstaten sterkere 
bijdragen te leveren;
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Or. en

Amendement 186
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 16 
civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 
dat de uitvoering ervan gepaard moet 
gaan met een transformatie van de 
instrumenten die zijn opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon en die de afgelopen 
jaren in gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 16 
civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit;

Or. fr

Amendement 187
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 
dat de uitvoering ervan gepaard moet 
gaan met een transformatie van de 

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 
16 civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent dat geen van 
deze missies op aanzienlijke wijze heeft 
bijgedragen tot de vrede, internationale 
veiligheid en stabiliteit;
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instrumenten die zijn opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon en die de afgelopen 
jaren in gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

Or. en

Amendement 188
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 16 
civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 
dat de uitvoering ervan gepaard moet gaan 
met een transformatie van de instrumenten 
die zijn opgenomen in het Verdrag van 
Lissabon en die de afgelopen jaren in 
gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid te verhogen;

16. wijst erop dat de Unie momenteel 
op drie continenten aanwezig is, waar 16 
civiele of militaire missies worden 
uitgevoerd (tien civiele en zes militaire, 
waarvan drie uitvoerende en drie niet-
uitvoerende missies); erkent de bijdrage 
van deze missies tot de internationale 
vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 
dat de uitvoering ervan gepaard moet gaan 
met een transformatie van bepaalde 
instrumenten die zijn opgenomen in het 
Verdrag van Lissabon en die de afgelopen 
jaren in gereedheid zijn gebracht, om de 
doelmatigheid ervan en de veiligheid van 
de Europese burgers te verhogen;

Or. de

Amendement 189
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is verheugd dat de Europese 
Rekenkamer wordt betrokken bij het 
controleren van GVDB-missies en -
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operaties en spoort aan tot het opstellen 
van bijkomende speciale verslagen over 
andere missies en operaties;

Or. en

Amendement 190
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat de EU in staat moet 
zijn vredeshandhavingscapaciteiten in te 
zetten in de bevroren conflicten in de 
voormalige Sovjet-Unie;

Or. en

Amendement 191
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan hun prioritaire inzet in 
Afrika op een hoog peil te handhaven; is 
verheugd over het besluit van de Raad van 
juli 2018 om het mandaat van de militaire 
opleidingsmissie EUTM RCA met twee 
jaar te verlengen en over de wil van de 
Raad om een civiele missie uit te voeren in 
aanvulling op de militaire missie; wijst 
erop dat de recente ontwikkelingen een 
positief teken zijn dat de lidstaten zich 
opnieuw engageren;

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan hun prioritaire inzet in 
Afrika op een hoog peil te handhaven; is 
derhalve verheugd over het besluit van de 
Raad van juli 2018 om het mandaat van de 
militaire opleidingsmissie EUTM RCA 
met twee jaar te verlengen en over de wil 
van de Raad om een civiele missie uit te 
voeren in aanvulling op de militaire missie; 
wijst erop dat de recente ontwikkelingen 
een positief teken zijn dat de lidstaten zich 
opnieuw engageren; erkent dat een 
nauwere samenwerking met bestaande 
regionale krachten, zoals de Afrikaanse 
Unie, de strijdkrachten van de G5-Sahel 
en de Economische Gemeenschap van 
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West-Afrikaanse Staten (Ecowas), alsook 
met de VS, essentieel zijn voor succesvolle 
operaties in Afrika;

Or. en

Amendement 192
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan hun prioritaire inzet in 
Afrika op een hoog peil te handhaven; is 
verheugd over het besluit van de Raad van 
juli 2018 om het mandaat van de militaire 
opleidingsmissie EUTM RCA met twee 
jaar te verlengen en over de wil van de 
Raad om een civiele missie uit te voeren in 
aanvulling op de militaire missie; wijst 
erop dat de recente ontwikkelingen een 
positief teken zijn dat de lidstaten zich 
opnieuw engageren;

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan hun prioritaire inzet in 
Afrika op een hoog peil te handhaven; is 
derhalve verheugd over het besluit van de 
Raad van juli 2018 om het mandaat van de 
militaire opleidingsmissie EUTM RCA 
met twee jaar te verlengen en over de wil 
van de Raad om een civiele missie uit te 
voeren in aanvulling op de militaire missie; 
wijst erop dat de recente ontwikkelingen 
een positief teken zijn dat de lidstaten zich 
opnieuw engageren, maar benadrukt dat 
de situatie ten aanzien van de veiligheid 
en mensenrechten in het land nog steeds 
zeer problematisch is;

Or. en

Amendement 193
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan hun prioritaire inzet in 
Afrika op een hoog peil te handhaven; is 
verheugd over het besluit van de Raad van 

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan het juiste geografische 
evenwicht in stand te houden en te zorgen 
voor een doeltreffend gebruik van 
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juli 2018 om het mandaat van de militaire 
opleidingsmissie EUTM RCA met twee 
jaar te verlengen en over de wil van de 
Raad om een civiele missie uit te voeren in 
aanvulling op de militaire missie; wijst 
erop dat de recente ontwikkelingen een 
positief teken zijn dat de lidstaten zich 
opnieuw engageren;

middelen; is daarom ingenomen met het 
besluit van de Raad van juli 2018 om het 
mandaat van de militaire opleidingsmissie 
EUTM RCA met twee jaar te verlengen en 
over de wil van de Raad om een civiele 
missie uit te voeren in aanvulling op de 
militaire missie; wijst erop dat de recente 
ontwikkelingen een positief teken zijn dat 
de lidstaten zich opnieuw engageren;

Or. en

Amendement 194
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan hun prioritaire inzet in 
Afrika op een hoog peil te handhaven; is 
verheugd over het besluit van de Raad van 
juli 2018 om het mandaat van de militaire 
opleidingsmissie EUTM RCA met twee 
jaar te verlengen en over de wil van de 
Raad om een civiele missie uit te voeren in 
aanvulling op de militaire missie; wijst 
erop dat de recente ontwikkelingen een 
positief teken zijn dat de lidstaten zich 
opnieuw engageren;

17. moedigt de lidstaten en de Europese 
structuren aan hun prioritaire inzet in 
Afrika op een hoog peil te handhaven; 
betreurt het besluit van de Raad van 
juli 2018 om het mandaat van de militaire 
opleidingsmissie EUTM RCA met twee 
jaar te verlengen en over de wil van de 
Raad om een civiele missie uit te voeren in 
aanvulling op de militaire missie; wijst 
erop dat de recente ontwikkelingen een 
teken zijn dat de lidstaten zich opnieuw 
engageren;

Or. en

Amendement 195
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat de Unie drie GVDB-
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missies uitvoert in het Midden-Oosten — 
EU BAM Rafah (Tel Aviv), EUPOL 
COPPS in de Palestijnse gebieden 
(Ramallah) en EUAM Iraq (Bagdad) — 
een regio die cruciaal is voor de Europese 
veiligheid; betreurt de geweldsuitbraak in 
Irak en het schieten op betogers door 
veiligheidspersoneel; dringt er bij de EU 
en met name bij EUAM op aan de 
betrokkenheid bij de hervorming van de 
veiligheidssector te herzien in het licht 
van dat onaanvaardbare dodental onder 
betogers;

Or. en

Amendement 196
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt het algemene 
engagement van de Unie in de Sahel en in 
de Hoorn van Afrika met zes civiele 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalië) et militaire missies (EUTM Mali, 
EUTM Somalië, ATALANTA); is 
verheugd over de inspanningen die 
geleverd zijn om het functioneren van de 
civiele missies in de Sahel te 
regionaliseren, omdat de 
veiligheidsproblematiek het kader van 
afzonderlijke staten waarin de Europese 
missies worden uitgevoerd, overstijgt en 
moedigt deze inspanningen aan;

18. benadrukt het algemene 
engagement van de Unie in de Sahel en in 
de Hoorn van Afrika met zes civiele 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalië) en militaire missies (EUTM Mali, 
EUTM Somalië, ATALANTA); is 
verheugd over de inspanningen die 
geleverd zijn om het functioneren van de 
civiele missies in de Sahel te 
regionaliseren, omdat de 
veiligheidsproblematiek het kader van 
afzonderlijke staten waarin de Europese 
missies worden uitgevoerd, overstijgt en 
moedigt deze inspanningen aan; uit in dit 
verband kritiek op het feit dat de Europese 
Dienst voor extern optreden heeft 
verzuimd passende indicatoren vast te 
stellen voor het monitoren van de 
resultaten van de missies EUCAP Niger 
en EUCAP Mali en dat het toezicht op en 
de evaluatie van de activiteiten van de 
missies ontoereikend waren en niet waren 
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gericht op de effecten ervan;

Or. de

Amendement 197
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Malik 
Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt het algemene 
engagement van de Unie in de Sahel en in 
de Hoorn van Afrika met zes civiele 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalië) et militaire missies (EUTM Mali, 
EUTM Somalië, ATALANTA); is 
verheugd over de inspanningen die 
geleverd zijn om het functioneren van de 
civiele missies in de Sahel te 
regionaliseren, omdat de 
veiligheidsproblematiek het kader van 
afzonderlijke staten waarin de Europese 
missies worden uitgevoerd, overstijgt en 
moedigt deze inspanningen aan;

18. benadrukt het algemene 
engagement van de Unie in de Sahel en in 
de Hoorn van Afrika met zes civiele 
(EUCAP Mali, EUCAP Niger, EUCAP 
Somalië) en militaire missies (EUTM Mali, 
EUTM Somalië, ATALANTA); is 
verheugd over de inspanningen die 
geleverd zijn om het functioneren van de 
civiele missies in de Sahel te 
regionaliseren, omdat de 
veiligheidsproblematiek het kader van 
afzonderlijke staten waarin de Europese 
missies worden uitgevoerd, overstijgt en 
moedigt deze inspanningen aan, en juicht 
de steun van de Europese Unie voor 
operatie G5-Sahel toe;

Or. fr

Amendement 198
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ernstig bezorgd over de gevallen 
van tientallen zeer ernstige schendingen 
van de mensenrechten door de Malinese 
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veiligheidstroepen, die zouden kunnen 
neerkomen op oorlogsmisdaden op grond 
van het humanitair recht, die door de 
VN/MINUSMA zijn onderzocht en 
gemeld; dringt er bij de VV/HV op aan 
ervoor te zorgen dat de partners van de 
EU zich strikt houden aan de 
internationale humanitaire en 
mensenrechtenwetgeving en de wettelijk 
bindende EU-verordeningen en dat deze 
zaken onverwijld voor de rechter worden 
gebracht; verzoekt de EDEO met spoed 
verslag uit te brengen aan het Parlement 
over deze kwesties;

Or. en

Amendement 199
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vraagt zich af of missies zoals 
EUTM Mali de regio helpen of de situatie 
verergeren; wijst erop dat er sinds 2013 
meerdere aanvallen hebben 
plaatsgevonden op soldaten van EUTM 
Mali, soldaten van VN/MINUSMA, 
Malinese soldaten en Operation 
Barkhane;

Or. en

Amendement 200
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over de verslechtering 19. is bezorgd over de verslechtering 
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van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich 
af of er een civiele en/of militaire missie 
moet worden uitgevoerd met het oog op de 
versterking van het beheer van de 
veiligheidssector, de eerbiediging van de 
mensenrechten en het herstel van de 
vertrouwen van de bevolking in de 
veiligheidstroepen;

van de situatie in Burkina Faso;

Or. en

Amendement 201
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over de verslechtering 
van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich 
af of er een civiele en/of militaire missie 
moet worden uitgevoerd met het oog op de 
versterking van het beheer van de 
veiligheidssector, de eerbiediging van de 
mensenrechten en het herstel van de 
vertrouwen van de bevolking in de 
veiligheidstroepen;

19. is bezorgd over de verslechtering 
van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich 
af of er een civiele en/of militaire missie 
moet worden uitgevoerd met het oog op de 
versterking van het beheer van de 
veiligheidssector, de democratische 
controle van de strijdkrachten en de 
civiele controle van de volledige 
veiligheidssector, met inbegrip van een 
sterke verantwoordingsplicht, de 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
herstel van het vertrouwen van de 
bevolking in de veiligheidstroepen;

Or. en

Amendement 202
Assita Kanko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over de verslechtering 19. is bezorgd over de verslechtering 
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van de situatie in Burkina Faso; vraagt 
zich af of er een civiele en/of militaire 
missie moet worden uitgevoerd met het 
oog op de versterking van het beheer van 
de veiligheidssector, de eerbiediging van 
de mensenrechten en het herstel van de 
vertrouwen van de bevolking in de 
veiligheidstroepen;

van de situatie in Burkina Faso en de 
geopolitieke gevolgen ervan voor de 
Sahelregio en het Westen, die een civiele 
en/of militaire missie kunnen 
rechtvaardigen met het oog op de 
versterking van het beheer van de 
veiligheidssector, de eerbiediging van de 
mensenrechten en het herstel van het 
vertrouwen van de bevolking in de 
veiligheidstroepen;

Or. nl

Amendement 203
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over de verslechtering 
van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich 
af of er een civiele en/of militaire missie 
moet worden uitgevoerd met het oog op de 
versterking van het beheer van de 
veiligheidssector, de eerbiediging van de 
mensenrechten en het herstel van de 
vertrouwen van de bevolking in de 
veiligheidstroepen;

19. is bezorgd over de verslechtering 
van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich 
af of er een civiele missie moet worden 
uitgevoerd met het oog op de versterking 
van het beheer van de veiligheidssector, de 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
herstel van het vertrouwen van de 
bevolking in de veiligheidstroepen;

Or. en

Amendement 204
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over de verslechtering 
van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich 
af of er een civiele en/of militaire missie 
moet worden uitgevoerd met het oog op de 

19. is bezorgd over de verslechtering 
van de situatie in Burkina Faso; vraagt zich 
af of er een civiele missie moet worden 
uitgevoerd met het oog op de versterking 
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versterking van het beheer van de 
veiligheidssector, de eerbiediging van de 
mensenrechten en het herstel van de 
vertrouwen van de bevolking in de 
veiligheidstroepen;

van het beheer van de veiligheidssector, de 
eerbiediging van de mensenrechten en het 
herstel van het vertrouwen van de 
bevolking in de veiligheidstroepen;

Or. en

Amendement 205
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst nogmaals op het strategische 
belang van de Westelijke Balkan voor de 
veiligheid en stabiliteit van de EU; wijst 
op de noodzaak om de inzet van de EU, 
integratie en coördinatie in de regio te 
verbeteren, waaronder in het kader van 
het mandaat van de GVDB-missies van de 
EU; herhaalt dat het EU-beleid inzake de 
Westelijke Balkan erop gericht is te 
zorgen dat de landen in de regio zich 
aanpassen aan het EU-acquis en hen te 
helpen op weg naar toetreding en 
daarmee het beheer van de vrede en 
stabiliteit voor Europa in zijn geheel uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 206
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst andermaal op het strategisch 
belang van Oost-Europa en de Westelijke 
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Balkan voor de stabiliteit en veiligheid 
van de EU en op de noodzaak om het 
politieke engagement van de EU ten 
aanzien van deze regio op te voeren en uit 
te breiden, onder meer door middel van 
het sterke mandaat van de GVDB-missies 
van de EU;

Or. en

Amendement 207
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. benadrukt de essentiële rol die de 
operatie EUFOR Althea speelt in Bosnië 
en Herzegovina voor de ontwikkelingen 
op weg naar en de handhaving van vrede 
en veiligheid in het land en de regio; 
verwelkomt de conclusies van de Raad 
van oktober 2019 waarin de voortzetting 
van de aanwezigheid van Europese 
strijdkrachten in Bosnië en Herzegovina 
wordt ondersteund;

Or. en

Amendement 208
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op snelle 
tenuitvoerlegging van het Pact betreffende 
civiele missies, dat in november 2018 is 
aangenomen door de Raad en de lidstaten, 
om de middelen voor het civiele GVDB te 

20. dringt aan op snelle 
tenuitvoerlegging van het Pact betreffende 
civiele missies, dat in november 2018 is 
aangenomen door de Raad en de lidstaten, 
om de middelen voor het civiele GVDB te 
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verhogen, teneinde de missies flexibeler en 
operationeler te maken, ten teken van de 
efficiëntie en de geloofwaardigheid van het 
optreden van de Unie ter plaatse;

verhogen, teneinde de missies flexibeler en 
operationeler te maken, ten teken van de 
efficiëntie en de geloofwaardigheid van het 
optreden van de Unie ter plaatse; dringt er 
bij de lidstaten op aan een solide jaarlijkse 
herziening te ontwikkelen om te helpen de 
vooruitgang in kaart te brengen ten 
aanzien van de uitvoering van het pact 
inzake het civiele GVDB, die kan 
bijdragen tot de verdere 
professionalisering van het civiele GVDB 
na 2023, met inbegrip van maatregelen 
om te zorgen voor een 
verantwoordingsplicht voor resultaten 
voor alle betrokken actoren; verzoekt de 
lidstaten het onlangs ingevoerde concept 
van gespecialiseerde teams ter plaatse zo 
snel mogelijk te testen door middel van 
een proefproject, waarbij het wordt 
gebruikt als middel om gespecialiseerde 
capaciteiten gedurende een beperkte 
periode beschikbaar te maken en de 
huidige hiaten in capaciteiten op te 
vullen, en lessen van eerdere inzetten te 
evalueren;

Or. en

Amendement 209
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op snelle 
tenuitvoerlegging van het Pact betreffende 
civiele missies, dat in november 2018 is 
aangenomen door de Raad en de lidstaten, 
om de middelen voor het civiele GVDB te 
verhogen, teneinde de missies flexibeler 
en operationeler te maken, ten teken van 
de efficiëntie en de geloofwaardigheid van 
het optreden van de Unie ter plaatse;

20. dringt aan op de opschorting van 
de tenuitvoerlegging van het Pact 
betreffende civiele missies, dat in 
november 2018 is aangenomen door de 
Raad totdat een belangrijke herziening 
van het Europese concept van civiele 
missies in beheer van de EU volledig is 
geëvalueerd en een volledige evaluatie is 
uitgevoerd met betrekking tot de GVDB-
missies die reeds zijn uitgevoerd, teneinde 
te zorgen voor een belangrijke 
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verandering van de manier waarop deze 
missies worden gestart, gepland en 
uitgevoerd om deze transparant te maken 
en te zorgen dat ervoor verantwoording 
wordt afgelegd en dat deze missies volgens 
dezelfde normen kunnen worden verricht 
die hiermee moeten worden toegepast, 
zoals de Europese idealen van 
rechtsstatelijkheid en mensenrechten;

Or. en

Amendement 210
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op snelle 
tenuitvoerlegging van het Pact betreffende 
civiele missies, dat in november 2018 is 
aangenomen door de Raad en de lidstaten, 
om de middelen voor het civiele GVDB te 
verhogen, teneinde de missies flexibeler en 
operationeler te maken, ten teken van de 
efficiëntie en de geloofwaardigheid van het 
optreden van de Unie ter plaatse;

20. dringt aan op snelle 
tenuitvoerlegging van het Pact betreffende 
civiele missies, dat in november 2018 is 
aangenomen door de Raad en de lidstaten, 
om de middelen voor het civiele GVDB te 
verhogen, teneinde ervoor te zorgen dat de 
overeengekomen personele middelen ter 
beschikking worden gesteld en de missies 
flexibeler en operationeler te maken, ten 
teken van de efficiëntie en de 
geloofwaardigheid van het optreden van de 
Unie ter plaatse;

Or. de

Amendement 211
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op snelle 
tenuitvoerlegging van het Pact betreffende 

20. dringt aan op doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het Pact betreffende 
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civiele missies, dat in november 2018 is 
aangenomen door de Raad en de lidstaten, 
om de middelen voor het civiele GVDB te 
verhogen, teneinde de missies flexibeler en 
operationeler te maken, ten teken van de 
efficiëntie en de geloofwaardigheid van het 
optreden van de Unie ter plaatse;

civiele missies, dat in november 2018 is 
aangenomen door de Raad en de lidstaten, 
om de middelen voor het civiele GVDB te 
verhogen, teneinde de missies flexibeler en 
operationeler te maken, ten teken van de 
efficiëntie en de geloofwaardigheid van het 
optreden van de Unie ter plaatse;

Or. en

Amendement 212
Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat momenteel tien 
civiele GVDB-missies met een hoge 
toegevoegde waarde voor de vrede en 
veiligheid worden uitgevoerd in het 
nabuurschap van de EU: Afrika en het 
Midden-Oosten, de Westelijke Balkan, 
Oost-Europa;

Or. en

Amendement 213
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat de uitvoering van 
het pact inzake het civiele GDVB niet het 
einde mag zijn van de versterking van het 
civiele GVDB;

Or. en
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Amendement 214
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert desalniettemin dat de 
efficiëntie van de missies en de operaties 
van het GVDB over het algemeen wordt 
gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

21. constateert desalniettemin dat de 
efficiëntie van de missies en de operaties 
van het GVDB over het algemeen wordt 
gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie, en 
is erkentelijk voor het werk van de 
EUTM, maar stelt vast dat de opgeleide 
eenheden door hun beperkte opleiding en 
doordat zij niet over wapens beschikken 
gebrekkig functioneren en het 
oprukkende jihadterrorisme en de 
rebellenlegers niet kunnen tegenhouden;

Or. fr

Amendement 215
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert desalniettemin dat de 
efficiëntie van de missies en de operaties 
van het GVDB over het algemeen wordt 
gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 

21. is verheugd dat de militaire GVDB-
operaties steeds vaker gericht zijn op de 
opleiding van strijdkrachten (EUTM), 
zonder uitvoerende dimensie;
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GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

Or. fr

Amendement 216
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert desalniettemin dat de 
efficiëntie van de missies en de operaties 
van het GVDB over het algemeen wordt 
gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

21. constateert desalniettemin dat de 
doeltreffendheid van de missies en de 
operaties van het GVDB over het algemeen 
wordt gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie, 
wat de bereidheid zou onderstrepen om te 
investeren in de stabilisatie na conflicten, 
vredeshandhaving en andere veeleisende 
militaire operaties die gericht zijn op het 
waarborgen van de internationale vrede 
en stabiliteit;

Or. en

Amendement 217
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert desalniettemin dat de 21. constateert dat de doeltreffendheid 
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efficiëntie van de missies en de operaties 
van het GVDB over het algemeen wordt 
gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

van de missies en de operaties van het 
GVDB over het algemeen in zekere mate 
wordt gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken in termen van 
manschappen en de omvang van het 
mandaat, met name wat betreft de 
verantwoordingsplicht van personeel en 
de transparantie; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

Or. en

Amendement 218
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert desalniettemin dat de 
efficiëntie van de missies en de operaties 
van het GVDB over het algemeen wordt 
gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

21. constateert desalniettemin dat de 
doeltreffendheid van de missies en de 
operaties van het GVDB over het algemeen 
wordt gefnuikt door de veiligheidssituatie 
in crisisregio's en de beperkte middelen 
van de lidstaten en de Europese 
instellingen om deze missies en operaties 
robuuster te maken, zowel in termen van 
manschappen als de omvang van het 
mandaat; merkt op dat de militaire GVDB-
operaties steeds vaker gericht zijn op de 
opleiding van strijdkrachten (EUTM), 
zonder uitvoerende dimensie;

Or. en

Amendement 219
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert desalniettemin dat de 
efficiëntie van de missies en de operaties 
van het GVDB over het algemeen wordt 
gefnuikt door de toenemende 
terughoudendheid van de lidstaten en de 
Europese instellingen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

21. constateert desalniettemin dat de 
doeltreffendheid van de missies en de 
operaties van het GVDB over het algemeen 
wordt belemmerd door de beperkingen 
waarmee de lidstaten en de Europese 
instellingen te maken krijgen bij hun 
inspanningen om deze missies en 
operaties robuuster te maken, zowel in 
termen van manschappen als de omvang 
van het mandaat; merkt op dat de militaire 
GVDB-operaties steeds vaker gericht zijn 
op de opleiding van strijdkrachten 
(EUTM), zonder uitvoerende dimensie;

Or. en

Amendement 220
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. constateert met bezorgdheid dat de 
efficiëntie van de laatste civiele en 
militaire GVDB-operaties wordt 
ondermijnd door aanhoudende structurele 
zwakheden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 221
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. constateert met bezorgdheid dat de 
efficiëntie van de laatste civiele en 

22. constateert met bezorgdheid dat de 
doeltreffendheid van de laatste civiele en 
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militaire GVDB-operaties wordt 
ondermijnd door aanhoudende structurele 
zwakheden;

militaire GVDB-operaties wordt 
ondermijnd door aanhoudende structurele 
zwakheden, een verwonderlijk gebrek aan 
betrokkenheid en verantwoording van 
personeel, en met name van hogere 
leidinggevenden, van een niet te 
verwaarlozen aantal personeelsleden dat 
aan civiele GVDB-missies deelneemt;

Or. en

Amendement 222
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. constateert met bezorgdheid dat de 
efficiëntie van de laatste civiele en 
militaire GVDB-operaties wordt 
ondermijnd door aanhoudende structurele 
zwakheden;

22. constateert met bezorgdheid dat de 
doeltreffendheid van de laatste civiele en 
militaire GVDB-operaties wordt 
ondermijnd door aanhoudende structurele 
zwakheden en verzoekt om een 
gemeenschappelijke EU-oplossing voor 
deze problemen;

Or. en

Amendement 223
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. constateert met bezorgdheid dat de 
efficiëntie van de laatste civiele en 
militaire GVDB-operaties wordt 
ondermijnd door aanhoudende structurele 
zwakheden;

22. constateert met bezorgdheid dat de 
efficiëntie van de laatste civiele en 
militaire GVDB-missies wordt ondermijnd 
door aanhoudende structurele zwakheden;

Or. de
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Amendement 224
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het langdurige 
besluitvormings- en uitvoeringsproces; 
herinnert eraan dat recentelijk zeer 
weinig militaire operaties konden 
beschikken over een uitvoeringsmandaat 
omdat de besluitvorming zich niet overal 
even snel voltrok en verzoekt in dit 
verband om aanpassing van de structuren 
en procedures van het GVDB om missies 
sneller, soepeler en coherenter te kunnen 
inzetten; wijst op het gebruik van een 
nieuw instrument voor crisisbeheer, de 
lancering van mini-missies uit hoofde van 
artikel 28 VEU, om sneller en flexibeler te 
reageren op crises;

Schrappen

Or. fr

Amendement 225
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het langdurige 
besluitvormings- en uitvoeringsproces; 
herinnert eraan dat recentelijk zeer weinig 
militaire operaties konden beschikken over 
een uitvoeringsmandaat omdat de 
besluitvorming zich niet overal even snel 
voltrok en verzoekt in dit verband om 
aanpassing van de structuren en procedures 
van het GVDB om missies sneller, soepeler 
en coherenter te kunnen inzetten; wijst op 
het gebruik van een nieuw instrument voor 

23. betreurt het langdurige 
besluitvormings- en uitvoeringsproces; 
herinnert eraan dat recentelijk zeer weinig 
militaire operaties konden beschikken over 
een uitvoeringsmandaat omdat de 
besluitvorming zich niet overal even snel 
voltrok en verzoekt in dit verband om 
aanpassing van de structuren en procedures 
van het GVDB om missies sneller, soepeler 
en coherenter te kunnen inzetten; wijst op 
het gebruik van een nieuw instrument voor 
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crisisbeheer, de lancering van mini-missies 
uit hoofde van artikel 28 VEU, om sneller 
en flexibeler te reageren op crises;

crisisbeheer, de lancering van mini-missies 
uit hoofde van artikel 28 VEU, om sneller 
en flexibeler te reageren op crises; verzoekt 
erom dat de opbouw van missies een 
aanvulling vormt op het Readiness Action 
Plan (RAP) en de Very High Readiness 
Joint Task Force (VTJF) van de NAVO, 
teneinde overlapping te voorkomen en de 
doelstellingen van gezamenlijke missies 
beter te ondersteunen;

Or. en

Amendement 226
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het langdurige 
besluitvormings- en uitvoeringsproces; 
herinnert eraan dat recentelijk zeer weinig 
militaire operaties konden beschikken over 
een uitvoeringsmandaat omdat de 
besluitvorming zich niet overal even snel 
voltrok en verzoekt in dit verband om 
aanpassing van de structuren en 
procedures van het GVDB om missies 
sneller, soepeler en coherenter te kunnen 
inzetten; wijst op het gebruik van een 
nieuw instrument voor crisisbeheer, de 
lancering van mini-missies uit hoofde van 
artikel 28 VEU, om sneller en flexibeler te 
reageren op crises;

23. betreurt dat het besluitvormings- en 
uitvoeringsproces al naargelang de 
getoonde politieke wil in zeer wisselend 
tempo vordert; herinnert eraan dat 
recentelijk zeer weinig militaire operaties 
konden beschikken over een 
uitvoeringsmandaat omdat de 
besluitvormingsprocedures het gebrek aan 
politieke wil niet hebben kunnen 
compenseren en verzoekt de lidstaten in 
dit verband in het geval van een crisis 
voldoende politieke wil op te brengen om 
actief gebruik te maken van de bestaande 
structuren en procedures van het GVDB 
om missies sneller, soepeler en coherenter 
te kunnen inzetten; verlangt van de 
VV/HV uitleg aan het Parlement over een 
kennelijk nieuw instrument voor 
crisisbeheer, de lancering van mini-missies 
uit hoofde van artikel 28 VEU;

Or. de

Amendement 227
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Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. betreurt het langdurige 
besluitvormings- en uitvoeringsproces; 
herinnert eraan dat recentelijk zeer weinig 
militaire operaties konden beschikken over 
een uitvoeringsmandaat omdat de 
besluitvorming zich niet overal even snel 
voltrok en verzoekt in dit verband om 
aanpassing van de structuren en procedures 
van het GVDB om missies sneller, soepeler 
en coherenter te kunnen inzetten; wijst op 
het gebruik van een nieuw instrument voor 
crisisbeheer, de lancering van mini-missies 
uit hoofde van artikel 28 VEU, om sneller 
en flexibeler te reageren op crises;

23. neemt kennis van het langdurige 
besluitvormings- en uitvoeringsproces; 
herinnert eraan dat recentelijk zeer weinig 
militaire operaties konden beschikken over 
een uitvoeringsmandaat omdat de 
besluitvorming zich niet overal even snel 
voltrok en verzoekt in dit verband om 
aanpassing van de structuren en procedures 
van het GVDB om missies sneller, soepeler 
en coherenter te kunnen inzetten; wijst op 
het gebruik van een nieuw instrument voor 
crisisbeheer, de lancering van mini-missies 
uit hoofde van artikel 28 VEU, om sneller 
en flexibeler te reageren op crises;

Or. en

Amendement 228
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is verheugd over het feit dat wordt 
erkend dat veiligheid zonder vrouwen niet 
mogelijk is en wijst op het belang van de 
deelname van vrouwen aan 
onderhandelingen en missies;

Or. en

Amendement 229
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het gebrek aan 
flexibiliteit van de administratieve en 
budgettaire procedures die zeer nadelig 
zijn voor het personeel ter plaatse;

24. benadrukt dat de administratieve en 
budgettaire procedures met betrekking tot 
GVDB-missies tot doel hebben om te 
zorgen voor een strikt beheer van deze 
missies, maar dat een te grote starheid een 
soepele en efficiënte uitvoering van deze 
missies niet mag ondermijnen;

Or. fr

Amendement 230
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun efficiëntie te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten vast te stellen en de 
bijbehorende budgetten die zijn afgestemd 
op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor 
regelmatigere raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies en verzoekt deze 
laatste hun werkbezoeken en delegaties te 
concentreren in de gebieden waar GVDB-
missies en -operaties worden uitgevoerd;

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun doeltreffendheid te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten vast te stellen en de 
bijbehorende budgetten die zijn afgestemd 
op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor 
regelmatigere raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies en verzoekt deze 
laatste hun werkbezoeken en delegaties te 
concentreren in de gebieden waar GVDB-
missies en -operaties worden uitgevoerd; 
roept de Europese Rekenkamer op een 
controle te verrichten van alle lopende 
GVDB-missies om ervoor te zorgen dat de 
budgetten en strijdkrachten ervan op de 
meest doeltreffende wijze worden ingezet; 
verzoekt er daarnaast om dat alle lopende 
GVDB-missies een formele einddatum 
hebben en dat een volledige en 
uitgebreide evaluatie wordt uitgevoerd 
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voordat een verlenging wordt overwogen;

Or. en

Amendement 231
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun efficiëntie te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten vast te stellen en de 
bijbehorende budgetten die zijn afgestemd 
op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor 
regelmatigere raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies en verzoekt deze 
laatste hun werkbezoeken en delegaties te 
concentreren in de gebieden waar GVDB-
missies en -operaties worden uitgevoerd;

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun doeltreffendheid te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten vast te stellen en de 
bijbehorende budgetten die zijn afgestemd 
op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor 
regelmatigere informatie-uitwisseling met 
en raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies vóór, tijdens en 
na afloop van de missies en operaties en 
verzoekt deze laatste hun werkbezoeken en 
delegaties te concentreren in de gebieden 
waar GVDB-missies en -operaties worden 
uitgevoerd; verlangt dat het Europees 
Parlement, naast de nationale 
parlementen, een versterkte rol heeft op 
het gebied van het GVDB, teneinde het 
parlementair toezicht op het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU en de begroting 
hiervan te waarborgen;

Or. en

Amendement 232
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun efficiëntie te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten vast te stellen en de 
bijbehorende budgetten die zijn afgestemd 
op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor 
regelmatigere raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies en verzoekt deze 
laatste hun werkbezoeken en delegaties te 
concentreren in de gebieden waar GVDB-
missies en -operaties worden uitgevoerd;

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun doeltreffendheid te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten vast te stellen en de 
bijbehorende budgetten die zijn afgestemd 
op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor 
regelmatigere raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies;

Or. en

Amendement 233
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun efficiëntie te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten vast te stellen en de 
bijbehorende budgetten die zijn afgestemd 
op de operaties en een exit-strategie te 
voorzien; pleit in dit verband voor 
regelmatigere raadpleging van de bevoegde 
parlementaire commissies en verzoekt deze 
laatste hun werkbezoeken en delegaties te 
concentreren in de gebieden waar GVDB-
missies en -operaties worden uitgevoerd;

25. benadrukt dat de missies en 
operaties regelmatig moeten worden 
geëvalueerd om hun doeltreffendheid te 
verbeteren; verzoekt de EDEO en de 
Commissie mandaten, budgetten, regels 
voor de inzet en operationele procedures 
vast te stellen die zijn afgestemd op de 
operaties en een exit-strategie te voorzien; 
pleit in dit verband voor regelmatigere 
raadpleging van de bevoegde parlementaire 
commissies en verzoekt deze laatste hun 
werkbezoeken en delegaties te 
concentreren in de gebieden waar GVDB-
missies en -operaties worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 234
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Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit te 
bevorderen, ten einde de missies optimaal 
voor te bereiden en het hoofd te kunnen 
bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard;

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit te 
bevorderen, teneinde de missies optimaal 
voor te bereiden en het hoofd te kunnen 
bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard; is in dit opzicht 
verheugd over het Europees 
uitwisselingssysteem voor jonge officieren 
(het militair Erasmus-programma – 
EMILYO), dat wordt uitgevoerd door de 
Europese Veiligheids- en 
defensieacademie, en dat erop is gericht 
de nationale instellingen voor militair 
onderwijs en militaire opleiding in staat te 
stellen mogelijkheden te verkennen voor 
een kwantitatieve en kwalitatieve 
uitwisseling van kennis en knowhow;

Or. en

Amendement 235
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit te 
bevorderen, ten einde de missies optimaal 
voor te bereiden en het hoofd te kunnen 
bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard;

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd, evenals parallelle en 
gecoördineerde oefeningen tussen de EU 
en de NAVO, om zo de interoperabiliteit 
en de militaire mobiliteit te bevorderen, 
teneinde de missies optimaal voor te 
bereiden, te zorgen voor 
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complementariteit, onnodige 
overlappingen te voorkomen en het hoofd 
te kunnen bieden aan een breed spectrum 
van dreigingen, zowel van conventionele 
als onconventionele aard;

Or. en

Amendement 236
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit te 
bevorderen, ten einde de missies optimaal 
voor te bereiden en het hoofd te kunnen 
bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard;

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit te 
bevorderen, teneinde de missies optimaal 
voor te bereiden en het hoofd te kunnen 
bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard; wijst erop dat deze 
gezamenlijke opleidingen en oefeningen 
nooit mogen worden uitgevoerd met het 
oog op de ontwikkeling van het veel 
bediscussieerde "EU-leger";

Or. en

Amendement 237
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit te 

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd en uitgevoerd om zo de 
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bevorderen, ten einde de missies optimaal 
voor te bereiden en het hoofd te kunnen 
bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard;

organisatorische, procedurele en 
technische interoperabiliteit te bevorderen, 
teneinde de missies optimaal voor te 
bereiden en het hoofd te kunnen bieden aan 
een breed spectrum van dreigingen, zowel 
van conventionele als onconventionele 
aard;

Or. en

Amendement 238
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit te 
bevorderen, ten einde de missies optimaal 
voor te bereiden en het hoofd te kunnen 
bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard;

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese en Amerikaanse strijdkrachten 
moeten worden georganiseerd om zo de 
interoperabiliteit te bevorderen, teneinde de 
missies optimaal voor te bereiden en het 
hoofd te kunnen bieden aan een breed 
spectrum van dreigingen, zowel van 
conventionele als onconventionele aard;

Or. en

Amendement 239
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat er meer gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
georganiseerd om zo de interoperabiliteit 
te bevorderen, ten einde de missies 
optimaal voor te bereiden en het hoofd te 

26. benadrukt dat gezamenlijke 
opleidingen en oefeningen tussen de 
Europese strijdkrachten moeten worden 
aangemoedigd om zo de interoperabiliteit 
te bevorderen, teneinde de missies 
optimaal voor te bereiden en het hoofd te 
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kunnen bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard;

kunnen bieden aan een breed spectrum van 
dreigingen, zowel van conventionele als 
onconventionele aard;

Or. en

Amendement 240
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma’s; is verheugd over 
het initiatief ‘Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling’ (CVO) dat 
neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; wijst erop 
dat er tot op heden drie projecten zijn 
goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
wijst op de sterke vraag van de lokale 
bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting;

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als er geen militaire uitrusting 
wordt geleverd die nuttig en noodzakelijk 
is om de theoretische opleiding aan te 
vullen; benadrukt dat de begunstigden 
van een militaire opleiding zonder wapens 
bij een gevecht geen schijn van kans 
maken; herinnert eraan dat de gewapende 
dreigingen waarmee deze landen te 
maken krijgen om een gewapend 
antwoord vragen; staat achter de sterke 
vraag van de plaatselijke bevolking, 
overheden en autoriteiten om 
destabilisering en terrorisme op een 
doeltreffende manier aan te pakken; 
benadrukt dat Rusland in antwoord op 
deze vraag de Centraal-Afrikaanse 
Republiek is binnengedrongen en zij zich 
daar heeft doen gelden en dat steeds meer 
Sahellanden geneigd zijn de hulp van het 
land in te roepen; is verheugd over het 
initiatief ‘Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling’ (CVO) dat 
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neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; wijst erop 
dat er tot op heden drie projecten zijn 
goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso;

Or. fr

Amendement 241
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma’s; is verheugd over 
het initiatief “Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling” (CVO) dat 
neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; wijst erop 
dat er tot op heden drie projecten zijn 
goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma's en sterke 
mechanismen voor democratisch toezicht 
en verantwoording die wangedrag, 
corruptie en straffeloosheid voorkomen; 
neemt kennis van het initiatief 
“Capaciteitsopbouw voor veiligheid en 
ontwikkeling” (CVO) dat neerkomt op een 
herziening van het Instrument voor 
bijdrage aan stabiliteit en vrede (IBSV+) in 
2017 waarmee opleidingsacties kunnen 
worden gefinancierd, alsmede niet-
dodelijke uitrusting kan worden geleverd 
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Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
wijst op de sterke vraag van de lokale 
bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting;

aan de strijdkrachten van derde landen; 
wijst erop dat er tot op heden drie projecten 
zijn goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
wijst op de sterke vraag van de lokale 
bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting; wijst op de noodzaak ervoor te 
zorgen dat bij alle overdrachten de acht 
EU-criteria inzake wapenuitvoer strikt 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 242
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma’s; is verheugd over 
het initiatief “Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling” (CVO) dat 
neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; wijst erop 
dat er tot op heden drie projecten zijn 
goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma's; is verheugd over 
het initiatief “Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling” (CVO) dat 
neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; is 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om het CVO-initiatief op te 
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Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
wijst op de sterke vraag van de lokale 
bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting;

nemen onder de Europese 
Vredesfaciliteit; wijst erop dat er tot op 
heden drie projecten zijn goedgekeurd, in 
Mali, in de Centraal-Afrikaanse Republiek 
en in Burkina Faso; wijst op de sterke 
vraag van de lokale bevolking naar 
ondersteuning op het gebied van opleiding 
en de levering van uitrusting;

Or. en

Amendement 243
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma’s; is verheugd over 
het initiatief ‘Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling’ (CVO) dat 
neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; wijst erop 
dat er tot op heden drie projecten zijn 
goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
wijst op de sterke vraag van de lokale 

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten van de 
landen die de EU-missies te hulp schieten, 
wat een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen, met name gezien de 
moeizame openbare-
aanbestedingsprocedures; is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op termijn alleen 
mogelijk is als dit gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde programma’s 
voor de levering van uitrusting; is 
verheugd over het initiatief 
‘Capaciteitsopbouw voor veiligheid en 
ontwikkeling’ (CVO) dat neerkomt op een 
herziening van het Instrument voor 
bijdrage aan stabiliteit en vrede (IBSV+) in 
2017 waarmee opleidingsacties kunnen 
worden gefinancierd, alsmede niet-
dodelijke uitrusting kan worden geleverd 
aan de strijdkrachten van derde landen; 
wijst erop dat er tot op heden drie projecten 
zijn goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
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bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting;

wijst op de sterke vraag van de lokale 
bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting;

Or. fr

Amendement 244
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten, wat 
een rem zet op het succes van de 
opleidingsmissies; wijst op de moeilijkheid 
om aangepaste uitrusting te leveren binnen 
redelijke termijnen (verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma’s; is verheugd over 
het initiatief ‘Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling’ (CVO) dat 
neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; wijst erop 
dat er tot op heden drie projecten zijn 
goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
wijst op de sterke vraag van de lokale 
bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting;

27. wijst op het terugkerende gebrek 
aan uitrusting van de strijdkrachten van 
derde landen, wat een rem zet op het 
succes van de opleidingsmissies; wijst op 
de moeilijkheid om aangepaste uitrusting te 
leveren binnen redelijke termijnen 
(verplichte openbare-
aanbestedingsprocedures die moeten 
worden geëerbiedigd, enz.); is van mening 
dat het behalen van positieve resultaten in 
termen van opleiding en advies aan legers 
van derde landen op lange termijn extreem 
lastig is als dit niet gepaard gaat met 
adequate en gecoördineerde 
uitrustingsprogramma’s; is verheugd over 
het initiatief ‘Capaciteitsopbouw voor 
veiligheid en ontwikkeling’ (CVO) dat 
neerkomt op een herziening van het 
Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IBSV+) in 2017 waarmee 
opleidingsacties kunnen worden 
gefinancierd, alsmede niet-dodelijke 
uitrusting kan worden geleverd aan de 
strijdkrachten van derde landen; wijst erop 
dat er tot op heden drie projecten zijn 
goedgekeurd, in Mali, in de Centraal-
Afrikaanse Republiek en in Burkina Faso; 
wijst op de sterke vraag van de lokale 
bevolking naar ondersteuning op het 
gebied van opleiding en de levering van 
uitrusting;
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Or. de

Amendement 245
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. betreurt het probleem van de 
samenstelling van de troepenmacht, met 
name wanneer er militaire missies worden 
opgezet; benadrukt dat EUTM Somalië 
moeite heeft om de benodigde troepen 
bijeen te krijgen; merkt op dat tijdens de 
laatste algemene conferentie om troepen 
bijeen te brengen op 4 juni 2019 gewezen 
is op de mogelijke mislukking van de 
missie vanwege personeelstekort; wijst 
erop dat bij de lopende militaire missies 
van de Unie gemiddeld slechts een tiental 
lidstaten betrokken is; benadrukt dat de 
expertise, de professionaliteit en de 
toewijding van het personeel ter plaatse 
doorslaggevend zijn voor het welslagen 
van een missie; dringt er bij de lidstaten op 
aan zich sterker te engageren met 
betrekking tot de kwaliteit van het 
uitgezonden personeel, en dringt er bij de 
EDEO en de Commissie op aan om de 
bezettingsgraad van de posten bij de 
missies te verhogen;

28. betreurt het probleem van de 
samenstelling van de troepenmacht, met 
name wanneer er militaire missies worden 
opgezet; benadrukt dat EUTM Somalië 
moeite heeft om de benodigde troepen 
bijeen te krijgen; merkt op dat tijdens de 
laatste algemene conferentie om troepen 
bijeen te brengen op 4 juni 2019 gewezen 
is op de mogelijke mislukking van de 
missie vanwege personeelstekort; wijst 
erop dat bij de lopende militaire missies 
van de Unie gemiddeld slechts een tiental 
lidstaten betrokken is; benadrukt dat de 
expertise, de professionaliteit en de 
toewijding van het personeel ter plaatse 
doorslaggevend zijn voor het welslagen 
van een missie; dringt er bij de lidstaten op 
aan zich sterker te engageren met 
betrekking tot de kwaliteit van het 
uitgezonden personeel, en dringt er bij de 
lidstaten op aan om de bezettingsgraad van 
de posten bij de missies te verhogen;

Or. de

Amendement 246
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt zich af of sommige missies 
moeten worden gehandhaafd; is van 
mening dat de Unie haar inspanningen 
moet concentreren op die missies waar zij 
de meeste toegevoegde waarde heeft;

29. vraagt zich af of sommige missies 
moeten worden gehandhaafd; is van 
mening dat de Unie haar inspanningen 
moet concentreren op die missies waar zij 
de meeste toegevoegde waarde heeft; is 
voorstander van de vaststelling en 
naleving van objectieve criteria aan de 
hand waarvan deze toegevoegde waarde 
kan worden gemeten en kan worden 
besloten tot voortzetting van een missie;

Or. fr

Amendement 247
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt zich af of sommige missies 
moeten worden gehandhaafd; is van 
mening dat de Unie haar inspanningen 
moet concentreren op die missies waar zij 
de meeste toegevoegde waarde heeft;

29. verzoekt de Raad om uit te leggen 
waarom sommige missies worden 
voortgezet hoewel het beperkte militaire of 
civiele doel van de missie reeds is bereikt; 
is van mening dat de Unie haar 
inspanningen moet concentreren op die 
missies waar zij de meeste toegevoegde 
waarde heeft;

Or. de

Amendement 248
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt zich af of sommige missies 
moeten worden gehandhaafd; is van 
mening dat de Unie haar inspanningen 

29. acht het noodzakelijk dat alle 
lopende missies worden beoordeeld om te 
bepalen welke nog zinvol zijn; is van 
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moet concentreren op die missies waar zij 
de meeste toegevoegde waarde heeft;

mening dat de Unie haar inspanningen 
moet concentreren op die missies waar zij 
de meeste toegevoegde waarde heeft;

Or. it

Amendement 249
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. vraagt zich af of sommige missies 
moeten worden gehandhaafd; is van 
mening dat de Unie haar inspanningen 
moet concentreren op die missies waar zij 
de meeste toegevoegde waarde heeft;

29. vraagt zich af of sommige missies 
moeten worden gehandhaafd; is van 
mening dat de Unie haar inspanningen 
moet concentreren op die missies die de 
meeste toegevoegde waarde hebben voor 
de Europese burgers;

Or. en

Amendement 250
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
Sophia), met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot 
terugkeer van de schepen en de volledige 
uitvoering van het mandaat;

Schrappen

Or. en
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Amendement 251
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. neemt kennis van het besluit van 26 
september 2019 om de maritieme operatie 
van de Europese Unie in de Middellandse 
Zee (EUNAVFORMED Sophia), met zes 
maanden te verlengen; betreurt de 
tijdelijke bevriezing van de aanwezigheid 
van de schepen ten zeerste; benadrukt dat 
er dringend een overeenstemming moet 
worden bereikt tussen de lidstaten en roept 
op tot terugkeer van de schepen en de 
volledige uitvoering van het mandaat;

30. neemt kennis van het besluit van 26 
september 2019 om de maritieme operatie 
van de Europese Unie in de Middellandse 
Zee (EUNAVFORMED Sophia), met zes 
maanden te verlengen; benadrukt dat er 
dringend een overeenstemming moet 
worden bereikt tussen de lidstaten; vraagt 
dat er als onderdeel van de operatie ook 
naar wordt gestreefd het vertrek van 
migranten te voorkomen en hen in 
voorkomend geval terug te brengen naar 
hun vertrekpunt als terugkeer naar hun 
land van oorsprong niet mogelijk is, 
aangezien dit de enige strategie is 
waarmee vertrek kan worden ontmoedigd, 
de smokkelaarsmaffia kan worden 
bestreden en levens kunnen worden 
gered; Verzoekt om de ontwikkeling van 
een Europees ‘no way’-beleid naar 
Australisch voorbeeld dat zich heeft 
bewezen;

Or. fr

Amendement 252
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
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Sophia), met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat;

Sophia), met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat en de omvorming van de 
missie tot een doeltreffende zoek- en 
reddingsmissie;

Or. en

Amendement 253
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
Sophia), met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat;

30. is verheugd over het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
Sophia) met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat;

Or. en

Amendement 254
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement
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30. neemt kennis van het besluit van 26 
september 2019 om de maritieme operatie 
van de Europese Unie in de Middellandse 
Zee (EUNAVFORMED Sophia), met zes 
maanden te verlengen; betreurt de tijdelijke 
bevriezing van de aanwezigheid van de 
schepen ten zeerste; benadrukt dat er 
dringend een overeenstemming moet 
worden bereikt tussen de lidstaten en roept 
op tot terugkeer van de schepen en de 
volledige uitvoering van het mandaat;

30. neemt kennis van het besluit van 26 
september 2019 om de maritieme operatie 
van de Europese Unie in de Middellandse 
Zee (EUNAVFORMED Sophia), met zes 
maanden te verlengen; betreurt de 
aanhoudende bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat;

Or. fr

Amendement 255
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
Sophia), met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat;

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
Sophia) met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen; benadrukt 
dat er dringend een overeenstemming moet 
worden bereikt tussen de lidstaten en roept 
op tot terugkeer van de schepen en de 
volledige uitvoering van het mandaat;

Or. en

Amendement 256
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
Sophia), met zes maanden te verlengen; 
betreurt de tijdelijke bevriezing van de 
aanwezigheid van de schepen ten zeerste; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat;

30. neemt kennis van het besluit van 
26 september 2019 om de maritieme 
operatie van de Europese Unie in de 
Middellandse Zee (EUNAVFORMED 
Sophia) met zes maanden te verlengen; 
neemt kennis van de tijdelijke bevriezing 
van de aanwezigheid van de schepen; 
benadrukt dat er dringend een 
overeenstemming moet worden bereikt 
tussen de lidstaten en roept op tot terugkeer 
van de schepen en de volledige uitvoering 
van het mandaat;

Or. en

Amendement 257
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat de kwestie van de 
financiering van de missies en operaties 
van het GVDB essentieel is voor de 
duurzaamheid van dit beleid; wijst erop dat 
het Athena-mechanisme moet worden 
herzien zodat het alle kosten van de 
operaties en missies van het GVDB dekt; 
steunt in dit verband ook het voorstel van 
de VV/HV voor een Europese 
Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 
kosten van defensieactiviteiten van de 
Unie zullen worden gefinancierd, de 
gemeenschappelijke kosten van eigen 
militaire GVDB-operaties en van de 
militaire capaciteitsopbouw van partners; 
hoopt dat de lidstaten snel 
overeenstemming zullen bereiken om dit 
instrument in gebruik te nemen; benadrukt 
het belang van meer flexibiliteit in de 
financiële regels van de Unie zodat zij 
beter kan reageren op crises en de 

31. is van mening dat de kwestie van de 
financiering van de missies en operaties 
van het GVDB essentieel is voor de 
duurzaamheid van dit beleid; wijst erop dat 
het Athena-mechanisme moet worden 
herzien zodat het alle kosten van de 
operaties en missies van het GVDB dekt; 
steunt in dit verband ook het deel van het 
door de Commissie gesteunde voorstel van 
de VV/HV voor een Europese 
Vredesfaciliteit, dat gericht is op de 
financiering van de gemeenschappelijke 
kosten van GVDB-operaties en de 
cofinanciering van 
vredeshandhavingsoperaties van derde 
landen; wijst echter het plan af dat 
dodelijke uitrusting en munitie op EU-
niveau wordt gekocht voor gebruik door 
derde landen; wijst erop dat het in het 
voorstel voor een Europese 
Vredesfaciliteit (EPF) ontbreekt aan 
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bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
kunnen worden uitgevoerd; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om na te denken 
over een flexibel instrument dat lidstaten 
die wensen deel te nemen aan een GVDB-
missie in staat stelt de kosten ervan te 
dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen 
besluiten een missie op te zetten of deze te 
versterken; wijst erop dat een dergelijk 
instrument perfect zou aansluiten bij de 
doelstelling van strategische autonomie 
van de Unie op operationeel gebied;

krachtige bepalingen over hoe en door 
wie de naleving van de acht EU-criteria 
inzake wapenuitvoer zal worden 
gecontroleerd voor dergelijke 
overdrachten van militaire uitrusting; 
hoopt dat de lidstaten snel 
overeenstemming zullen bereiken om dit 
instrument in gebruik te nemen; benadrukt 
het belang van meer flexibiliteit in de 
financiële regels van de Unie zodat zij 
beter kan reageren op crises en de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
kunnen worden uitgevoerd; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om na te denken 
over een flexibel instrument dat lidstaten 
die wensen deel te nemen aan een GVDB-
missie in staat stelt de kosten ervan te 
dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen 
besluiten een missie op te zetten of deze te 
versterken; wijst erop dat een dergelijk 
instrument perfect zou aansluiten bij de 
doelstelling van de Unie om een 
geloofwaardiger en doeltreffender speler 
voor veiligheid te worden op operationeel 
gebied;

Or. en

Amendement 258
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat de kwestie van de 
financiering van de missies en operaties 
van het GVDB essentieel is voor de 
duurzaamheid van dit beleid; wijst erop dat 
het Athena-mechanisme moet worden 
herzien zodat het alle kosten van de 
operaties en missies van het GVDB dekt; 
steunt in dit verband ook het voorstel van 
de VV/HV voor een Europese 
Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 
kosten van defensieactiviteiten van de Unie 

31. is van mening dat de kwestie van de 
financiering van de missies en operaties 
van het GVDB essentieel is voor de 
duurzaamheid van dit beleid; wijst erop dat 
het Athena-mechanisme moet worden 
herzien teneinde het 
financieringsmechanisme voor de 
operaties en missies van het GVDB 
doeltreffender te maken; steunt in dit 
verband ook het door de Commissie 
gesteunde voorstel van de VV/HV voor 
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zullen worden gefinancierd, de 
gemeenschappelijke kosten van eigen 
militaire GVDB-operaties en van de 
militaire capaciteitsopbouw van partners; 
hoopt dat de lidstaten snel 
overeenstemming zullen bereiken om dit 
instrument in gebruik te nemen; benadrukt 
het belang van meer flexibiliteit in de 
financiële regels van de Unie zodat zij 
beter kan reageren op crises en de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
kunnen worden uitgevoerd; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om na te denken 
over een flexibel instrument dat lidstaten 
die wensen deel te nemen aan een GVDB-
missie in staat stelt de kosten ervan te 
dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen 
besluiten een missie op te zetten of deze te 
versterken; wijst erop dat een dergelijk 
instrument perfect zou aansluiten bij de 
doelstelling van strategische autonomie 
van de Unie op operationeel gebied;

een Europese Vredesfaciliteit, waarmee 
een deel van de kosten van 
defensieactiviteiten van de Unie zullen 
worden gefinancierd, de 
gemeenschappelijke kosten van eigen 
militaire GVDB-operaties en van de 
militaire capaciteitsopbouw van partners; 
hoopt dat de lidstaten snel 
overeenstemming zullen bereiken om dit 
instrument in gebruik te nemen; benadrukt 
het belang van meer flexibiliteit in de 
financiële regels van de Unie zodat zij 
beter kan reageren op crises en de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
kunnen worden uitgevoerd; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om na te denken 
over een flexibel instrument dat lidstaten 
die wensen deel te nemen aan een GVDB-
missie in staat stelt de kosten ervan te 
dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen 
besluiten een missie op te zetten of deze te 
versterken; wijst erop dat een dergelijk 
instrument perfect zou aansluiten bij de 
doelstelling van strategische autonomie 
van de Unie op operationeel gebied;

Or. en

Amendement 259
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat de kwestie van de 
financiering van de missies en operaties 
van het GVDB essentieel is voor de 
duurzaamheid van dit beleid; wijst erop 
dat het Athena-mechanisme moet worden 
herzien zodat het alle kosten van de 
operaties en missies van het GVDB dekt; 
steunt in dit verband ook het voorstel van 
de VV/HV voor een Europese 
Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 

31. is van mening dat de financiering 
van militaire missies van het GVDB moet 
worden uitgesloten in lijn met artikel 41, 
lid 2, VEU, waarin is bepaald dat uitgaven 
die voortvloeien uit operaties die gevolgen 
hebben op militair of defensiegebied niet 
worden gefinancierd uit de begroting van 
de Unie; betreurt in dit verband ook het 
door de Commissie gesteunde voorstel van 
de VV/HV voor een Europese 
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kosten van defensieactiviteiten van de Unie 
zullen worden gefinancierd, de 
gemeenschappelijke kosten van eigen 
militaire GVDB-operaties en van de 
militaire capaciteitsopbouw van partners; 
hoopt dat de lidstaten snel 
overeenstemming zullen bereiken om dit 
instrument in gebruik te nemen; 
benadrukt het belang van meer 
flexibiliteit in de financiële regels van de 
Unie zodat zij beter kan reageren op crises 
en de bepalingen van het Verdrag van 
Lissabon kunnen worden uitgevoerd; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie om 
na te denken over een flexibel instrument 
dat lidstaten die wensen deel te nemen aan 
een GVDB-missie in staat stelt de kosten 
ervan te dragen, waardoor zij 
gemakkelijker kunnen besluiten een missie 
op te zetten of deze te versterken; wijst 
erop dat een dergelijk instrument perfect 
zou aansluiten bij de doelstelling van 
strategische autonomie van de Unie op 
operationeel gebied;

Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 
kosten van defensieactiviteiten van de Unie 
zullen worden gefinancierd, de 
gemeenschappelijke kosten van eigen 
militaire GVDB-operaties en van wapens 
en militaire uitrusting; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om na te denken 
over een flexibel instrument dat lidstaten 
die wensen deel te nemen aan een GVDB-
missie in staat stelt de kosten ervan te 
dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen 
besluiten een missie op te zetten of deze te 
versterken; benadrukt dat empirisch is 
bewezen dat de doeltreffendste manier om 
de vrede en stabiliteit te handhaven en te 
bevorderen erin bestaat de nadruk te 
leggen op de uitbanning van armoede, 
onvoorwaardelijke humanitaire hulp, 
duurzame en rechtvaardige economische 
ontwikkeling, het stoppen van de 
vergemakkelijking van corruptie door 
mondiale belastingregelingen, vreedzame 
en diplomatieke conflictoplossing, 
ontwapening, demobilisatie van 
strijdkrachten en programma's voor 
herintegratie;

Or. en

Amendement 260
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat de kwestie van de 
financiering van de missies en operaties 
van het GVDB essentieel is voor de 
duurzaamheid van dit beleid; wijst erop dat 
het Athena-mechanisme moet worden 
herzien zodat het alle kosten van de 
operaties en missies van het GVDB dekt; 
steunt in dit verband ook het voorstel van 

31. is van mening dat de kwestie van de 
financiering van de missies en operaties 
van het GVDB essentieel is voor de 
duurzaamheid van dit beleid; wijst erop dat 
het Athena-mechanisme moet worden 
herzien zodat het alle kosten van de 
operaties en missies van het GVDB dekt; 
steunt in dit verband ook het voorstel van 
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de VV/HV voor een Europese 
Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 
kosten van defensieactiviteiten van de Unie 
zullen worden gefinancierd, de 
gemeenschappelijke kosten van eigen 
militaire GVDB-operaties en van de 
militaire capaciteitsopbouw van partners; 
hoopt dat de lidstaten snel 
overeenstemming zullen bereiken om dit 
instrument in gebruik te nemen; benadrukt 
het belang van meer flexibiliteit in de 
financiële regels van de Unie zodat zij 
beter kan reageren op crises en de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
kunnen worden uitgevoerd; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om na te denken 
over een flexibel instrument dat lidstaten 
die wensen deel te nemen aan een GVDB-
missie in staat stelt de kosten ervan te 
dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen 
besluiten een missie op te zetten of deze te 
versterken; wijst erop dat een dergelijk 
instrument perfect zou aansluiten bij de 
doelstelling van strategische autonomie 
van de Unie op operationeel gebied;

de VV/HV voor een Europese 
Vredesfaciliteit, waarmee een deel van de 
kosten van defensieactiviteiten van de Unie 
zullen worden gefinancierd, de 
gemeenschappelijke kosten van eigen 
militaire GVDB-operaties en van de 
militaire capaciteitsopbouw van partners; 
hoopt dat de lidstaten snel 
overeenstemming zullen bereiken om dit 
instrument in gebruik te nemen; benadrukt 
het belang van aanpassing van de 
financiële regels van de Unie zodat zij 
beter kan reageren op crises en de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
kunnen worden uitgevoerd; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om na te denken 
over een flexibel instrument dat lidstaten 
die wensen deel te nemen aan een GVDB-
missie in staat stelt de kosten ervan te 
dragen, waardoor zij gemakkelijker kunnen 
besluiten een missie op te zetten of deze te 
versterken; wijst erop dat een dergelijk 
instrument perfect zou aansluiten bij de 
doelstelling van strategische autonomie 
van de Unie op operationeel gebied;

Or. fr

Amendement 261
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. dringt er bij de HV/VV op aan 
regelmatig te overleggen met het 
Parlement over alle aspecten van en 
fundamentele keuzen over het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid; stelt zich daarbij op het 
standpunt dat het Parlement vooraf dient 
te worden geraadpleegd over de 
strategische planning van de GVDB-
missies, de wijziging van hun mandaat en 
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de mogelijke stopzetting ervan;

Or. fr

Amendement 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. steunt de oprichting van het 
militair plannings- en 
uitvoeringsvermogen (MPCC) voor 
uitvoerende missies zodat alle militaire 
operaties van het GVDB kunnen worden 
uitgevoerd; dringt erop aan dat de 
samenwerking tussen het MPCC en het 
civiel plannings- en uitvoeringsvermogen 
(CPCC) wordt versterkt; stelt het 
probleem van de rekrutering en de 
terbeschikkingstelling van middelen aan 
de orde om ervoor te zorgen dat het 
MPCC optimaal functioneert; verzoekt de 
EDEO om het MPCC te laten 
transformeren van een virtuele entiteit, 
met allerlei posten en aanstellingen, tot 
een robuust civiel-militair plannings- en 
uitvoeringsvermogen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 263
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. steunt de oprichting van het militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen 
(MPCC) voor uitvoerende missies zodat 
alle militaire operaties van het GVDB 

32. verzet zich tegen de oprichting van 
het militair plannings- en 
uitvoeringsvermogen (MPCC) voor 
uitvoerende missies zodat alle militaire 
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kunnen worden uitgevoerd; dringt erop 
aan dat de samenwerking tussen het 
MPCC en het civiel plannings- en 
uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt 
versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling 
van middelen aan de orde om ervoor te 
zorgen dat het MPCC optimaal 
functioneert; verzoekt de EDEO om het 
MPCC te laten transformeren van een 
virtuele entiteit, met allerlei posten en 
aanstellingen, tot een robuust civiel-
militair plannings- en 
uitvoeringsvermogen;

operaties van het GVDB kunnen worden 
uitgevoerd; verwerpt alle militair-civiele 
operaties en alle gevallen waarin gebieden 
van civiele bevoegdheid ondergeschikt 
worden gemaakt aan het leger;

Or. en

Amendement 264
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. steunt de oprichting van het militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen 
(MPCC) voor uitvoerende missies zodat 
alle militaire operaties van het GVDB 
kunnen worden uitgevoerd; dringt erop aan 
dat de samenwerking tussen het MPCC en 
het civiel plannings- en 
uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt 
versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling 
van middelen aan de orde om ervoor te 
zorgen dat het MPCC optimaal 
functioneert; verzoekt de EDEO om het 
MPCC te laten transformeren van een 
virtuele entiteit, met allerlei posten en 
aanstellingen, tot een robuust civiel-
militair plannings- en 
uitvoeringsvermogen;

32. steunt de oprichting van het militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen 
(MPCC) voor uitvoerende missies zodat 
alle militaire operaties van het GVDB 
kunnen worden uitgevoerd; dringt erop aan 
dat de samenwerking tussen het MPCC en 
het civiel plannings- en 
uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt 
versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling 
van middelen aan de orde om ervoor te 
zorgen dat het MPCC optimaal 
functioneert; verzoekt de lidstaten en de 
EDEO om de kunstmatige beperking van 
het MPCC tot niet-uitvoerende missies op 
meerdere plaatsen van inzet te laten varen 
en van het MPCC een robuuste civiel-
militair plannings- en uitvoeringsfaciliteit 
te maken;

Or. de
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Amendement 265
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. steunt de oprichting van het militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen 
(MPCC) voor uitvoerende missies zodat 
alle militaire operaties van het GVDB 
kunnen worden uitgevoerd; dringt erop aan 
dat de samenwerking tussen het MPCC en 
het civiel plannings- en 
uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt 
versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling 
van middelen aan de orde om ervoor te 
zorgen dat het MPCC optimaal 
functioneert; verzoekt de EDEO om het 
MPCC te laten transformeren van een 
virtuele entiteit, met allerlei posten en 
aanstellingen, tot een robuust civiel-
militair plannings- en 
uitvoeringsvermogen;

32. steunt de oprichting van het militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen 
(MPCC) voor uitvoerende missies zodat 
alle militaire operaties van het GVDB 
kunnen worden uitgevoerd; dringt erop aan 
dat de samenwerking tussen het MPCC en 
het civiel plannings- en 
uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt 
versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling 
van middelen aan de orde om ervoor te 
zorgen dat het MPCC optimaal 
functioneert; verzoekt de EDEO om het 
MPCC te laten transformeren van een 
virtuele entiteit, met allerlei posten en 
aanstellingen, tot een robuuste militaire 
entiteit die het volledige spectrum van 
militaire operaties, zoals voorzien in 
artikel 43, lid 1, VEU, kan plannen en 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 266
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. steunt de oprichting van het militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen 
(MPCC) voor uitvoerende missies zodat 
alle militaire operaties van het GVDB 
kunnen worden uitgevoerd; dringt erop aan 

32. steunt de oprichting van het militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen 
(MPCC) voor uitvoerende missies zodat 
bepaalde militaire operaties van het GVDB 
kunnen worden uitgevoerd; dringt erop aan 
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dat de samenwerking tussen het MPCC en 
het civiel plannings- en 
uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt 
versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling 
van middelen aan de orde om ervoor te 
zorgen dat het MPCC optimaal 
functioneert; verzoekt de EDEO om het 
MPCC te laten transformeren van een 
virtuele entiteit, met allerlei posten en 
aanstellingen, tot een robuust civiel-militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen;

dat de samenwerking tussen het MPCC en 
het civiel plannings- en 
uitvoeringsvermogen (CPCC) wordt 
versterkt; stelt het probleem van de 
rekrutering en de terbeschikkingstelling 
van middelen aan de orde om ervoor te 
zorgen dat het MPCC optimaal 
functioneert; verzoekt de EDEO om het 
MPCC te laten transformeren van een 
virtuele entiteit, met allerlei posten en 
aanstellingen, tot een robuust civiel-militair 
plannings- en uitvoeringsvermogen;

Or. en

Amendement 267
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 268
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert dat de gevechtstroepen 33. constateert dat de gevechtstroepen 
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van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid; stelt voor de 
gevechtstroepen om te vormen tot een 
betrouwbaardere reeks van diverse 
multinationale, maar permanente 
eenheden die alle mogelijke militaire 
GVDB-operaties kunnen uitvoeren 
waarin in het Verdrag is voorzien;

Or. en

Amendement 269
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid; verzoekt om 
een herevaluatie en hernieuwing van het 
project van de gevechtstroepen op basis 
van in het verleden geleerde lessen;

Or. en

Amendement 270
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
slechts een rol hebben vervuld bij de 
transformatie van de Europese 
strijdkrachten, met name vanwege het 
uitblijven van een constructieve houding 
van alle lidstaten, de complexiteit van hun 
inzet en financiering, in weerwil van de 
aanvankelijke doelstelling van snelheid en 
doelmatigheid;

Or. de

Amendement 271
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid; wijst erop dat 
de gevechtstroepen onmiddellijk moeten 
worden ontmanteld;

Or. en

Amendement 272
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door de complexiteit van hun inzet en 
financiering, in weerwil van de 
aanvankelijke doelstelling van snelheid en 
doelmatigheid;

Or. fr

Amendement 273
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door de terughoudendheid van de 
lidstaten, de complexiteit van hun inzet en 
financiering, in weerwil van de 
aanvankelijke doelstelling van snelheid en 
doelmatigheid;

Or. fr

Amendement 274
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement
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33. constateert dat de gevechtstroepen 
van de Unie die tot op heden nooit zijn 
ingezet sinds ze in 2007 werden opgericht, 
een mislukking zijn geworden, met name 
door het uitblijven van een constructieve 
houding van alle lidstaten, de complexiteit 
van hun inzet en financiering, in weerwil 
van de aanvankelijke doelstelling van 
snelheid en doelmatigheid;

33. is van mening dat het EU-systeem 
van gevechtstroepen moet worden 
geherstructureerd, politiek verder moet 
worden ontwikkeld en functioneel, 
bruikbaar, snel en doelmatig moet worden 
met doeltreffende financiering, zoals de 
aanvankelijke doelstelling van de 
oprichting van het 
gevechtstroepensysteem was;

Or. en

Amendement 275
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van mening dat het concept van 
de EU-gevechtstroepen moet worden 
hervormd om een militaire EU-eenheid te 
creëren op basis van vrijwilligers uit de 
lidstaten of partnerlanden die ter 
beschikking zou staan van de Europese 
Raad en zou worden gefinancierd uit de 
defensiebegroting van de EU en die 
nationale militaire strijdkrachten aanvult 
en verenigbaar is met de NAVO in het 
kader van het mandaat op basis van de 
relevante bepalingen van het Verdrag;

Or. en

Amendement 276
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 

34. wijst erop dat eenmaal beroep is 
gedaan op de bepaling van de wederzijdse 
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het EU-Verdrag), waar eenmaal een 
beroep op is gedaan, getuigt van de 
solidariteit tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

bijstand (artikel 42, lid 7, van het EU-
Verdrag); wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; benadrukt dat alle 
maatregelen tegen terreuractiviteiten 
binnen de rechtsstaat en louter door 
middel van politieonderzoek en 
handhaving moeten worden behandeld 
net als veelzijdige preventiemaatregelen; 
verzet zich derhalve tegen de 
inwerkingstelling en toepassing van 
artikel 42, lid 7, VEU;

Or. en

Amendement 277
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op precieze 
richtsnoeren om te voorzien in een goed 
gedefinieerd kader voor de toekomstige 
inwerkingstelling en operationele 
toepassing van dit instrument;

Or. en

Amendement 278
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Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument en gezamenlijke inspanningen 
om de reikwijdte ervan te verduidelijken;

Or. en

Amendement 279
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in het geval van een 
gewapende aanval op het grondgebied van 
een lidstaat; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

Or. de
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Amendement 280
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten, met name in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

Or. en

Amendement 281
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op een 
operationelere toepassing van dit 
instrument;

34. wijst erop dat de bepaling van de 
wederzijdse bijstand (artikel 42, lid 7, van 
het EU-Verdrag), waar eenmaal een beroep 
op is gedaan, getuigt van de solidariteit 
tussen de lidstaten in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het 
terrorisme; wijst er echter op dat de 
activeringsvoorwaarden van het artikel 
alsmede de wijze waarop de bijstand moet 
worden verleend nooit duidelijk zijn 
gedefinieerd; dringt aan op meer discussie 
over ervaringen met het beroep op deze 
wettelijke bepaling;
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Or. en

Amendement 282
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. herinnert eraan dat de 
solidariteitsclausule (artikel 222 VWEU) 
de Unie en de lidstaten ook de 
mogelijkheid biedt om hulp te verlenen 
aan een lidstaat die het slachtoffer wordt 
van een terroristische aanslag of een 
natuur- of door de mens veroorzaakte 
ramp; herinnert eraan dat in de 
cyberbeveiligingsstrategie van de 
Europese Unie van 2013 is bepaald dat 
een “cyberincident of -aanval van 
bijzonder ernstige aard [...] voldoende 
reden [kan] zijn voor een lidstaat om een 
beroep te doen op de solidariteitsclausule 
van de EU (artikel 222 [VWEU])”; 
herinnert eraan dat in 
Besluit 2014/415/EU van de Raad inzake 
de regeling voor de toepassing van de 
solidariteitsclausule door de Unie is 
bepaald dat de solidariteitsclausule vergt 
dat de Unie alle tot haar beschikking 
staande instrumenten gebruikt, met 
inbegrip van de structuren die zijn 
ontwikkeld in het kader van het GVDB; 
verzoekt de lidstaten te overwegen in de 
toekomst een beroep te doen op de 
solidariteitsclausule;

Or. en

Amendement 283
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor de Europese strategische 
autonomie ten behoeve van de stabiliteit 
op het Europese continent; benadrukt in dit 
verband de doelmatigheid van modulaire, 
veelvormige en werkelijk operationele 
commandostructuren zoals het Corps 
européen - Eurokorps; wijst erop dat de 
missies van deze structuur met succes zijn 
uitgebreid en gediversifieerd: tussen 2015 
en 2018 is het Eurokorps vier keer ingezet 
in het kader van opleidingsmissies van de 
Unie in Mali en in de Centraal-
Afrikaanse Republiek (EUTM Mali en 
EUTM RCA); verzoekt de lidstaten en de 
Unie dit voorbeeld van flexibele en 
operationele samenwerking dat zijn nut 
en doelmatigheid al heeft bewezen, te 
volgen;

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor operationele successen 
ter plaatse ten behoeve van de stabiliteit op 
het Europese continent; benadrukt in dit 
verband de doeltreffendheid van 
modulaire, veelvormige en werkelijk 
operationele commandostructuren;

Or. en

Amendement 284
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor de Europese strategische 
autonomie ten behoeve van de stabiliteit op 
het Europese continent; benadrukt in dit 
verband de doelmatigheid van modulaire, 

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor de Europese strategische 
autonomie ten behoeve van de stabiliteit op 
het Europese continent; benadrukt in dit 
verband de doeltreffendheid van 
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veelvormige en werkelijk operationele 
commandostructuren zoals het Corps 
européen - Eurokorps; wijst erop dat de 
missies van deze structuur met succes zijn 
uitgebreid en gediversifieerd: tussen 2015 
en 2018 is het Eurokorps vier keer ingezet 
in het kader van opleidingsmissies van de 
Unie in Mali en in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (EUTM Mali en EUTM RCA); 
verzoekt de lidstaten en de Unie dit 
voorbeeld van flexibele en operationele 
samenwerking dat zijn nut en 
doelmatigheid al heeft bewezen, te volgen;

modulaire, veelvormige en werkelijk 
operationele commandostructuren zoals het 
Corps européen - Eurokorps; wijst erop dat 
de missies van deze structuur met succes 
zijn uitgebreid en gediversifieerd: tussen 
2015 en 2018 is het Eurokorps vier keer 
ingezet in het kader van opleidingsmissies 
van de Unie in Mali en in de Centraal-
Afrikaanse Republiek (EUTM Mali en 
EUTM RCA); verzoekt de lidstaten en de 
Unie dit voorbeeld van flexibele en 
operationele samenwerking dat zijn nut en 
doelmatigheid al heeft bewezen, te volgen; 
is van mening dat de oprichting van een 
operationeel hoofdkwartier van de EU een 
goede stap kan zijn op weg naar de 
doeltreffende planning van, bevelvoering 
over en controle van de 
gemeenschappelijke operaties;

Or. en

Amendement 285
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor de Europese strategische 
autonomie ten behoeve van de stabiliteit 
op het Europese continent; benadrukt in dit 
verband de doelmatigheid van modulaire, 
veelvormige en werkelijk operationele 
commandostructuren zoals het Corps 
européen - Eurokorps; wijst erop dat de 
missies van deze structuur met succes zijn 
uitgebreid en gediversifieerd: tussen 2015 
en 2018 is het Eurokorps vier keer ingezet 
in het kader van opleidingsmissies van de 

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor de Europese vrijheid van 
handelen ten behoeve van de stabiliteit op 
het Europese continent en de universele 
waarden en beginselen die de EU in de 
wereld bevordert; benadrukt in dit verband 
de doeltreffendheid van modulaire, 
veelvormige en werkelijk operationele 
commandostructuren zoals het Corps 
européen - Eurokorps; wijst erop dat de 
missies van deze structuur met succes zijn 
uitgebreid en gediversifieerd: tussen 2015 
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Unie in Mali en in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (EUTM Mali en EUTM RCA); 
verzoekt de lidstaten en de Unie dit 
voorbeeld van flexibele en operationele 
samenwerking dat zijn nut en 
doelmatigheid al heeft bewezen, te volgen;

en 2018 is het Eurokorps vier keer ingezet 
in het kader van opleidingsmissies van de 
Unie in Mali en in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (EUTM Mali en EUTM RCA); 
verzoekt de lidstaten en de Unie dit 
voorbeeld van flexibele en operationele 
samenwerking dat zijn nut en 
doelmatigheid al heeft bewezen, te volgen;

Or. en

Amendement 286
Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor de Europese strategische 
autonomie ten behoeve van de stabiliteit 
op het Europese continent; benadrukt in dit 
verband de doelmatigheid van modulaire, 
veelvormige en werkelijk operationele 
commandostructuren zoals het Corps 
européen - Eurokorps; wijst erop dat de 
missies van deze structuur met succes zijn 
uitgebreid en gediversifieerd: tussen 2015 
en 2018 is het Eurokorps vier keer ingezet 
in het kader van opleidingsmissies van de 
Unie in Mali en in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (EUTM Mali en EUTM RCA); 
verzoekt de lidstaten en de Unie dit 
voorbeeld van flexibele en operationele 
samenwerking dat zijn nut en 
doelmatigheid al heeft bewezen, te volgen;

35. is ervan overtuigd dat de uitvoering 
van de missies en operaties van het GVDB 
gepaard moet gaan met flexibele 
instrumenten om het voor de Unie en haar 
lidstaten gemakkelijker te maken om zich 
in te zetten voor de mogelijkheid van 
Europa om meer verantwoordelijkheid te 
nemen ten behoeve van de stabiliteit op het 
Europese continent; benadrukt in dit 
verband de doeltreffendheid van 
modulaire, veelvormige en werkelijk 
operationele commandostructuren zoals het 
Corps européen - Eurokorps; wijst erop dat 
de missies van deze structuur met succes 
zijn uitgebreid en gediversifieerd: tussen 
2015 en 2018 is het Eurokorps vier keer 
ingezet in het kader van opleidingsmissies 
van de Unie in Mali en in de Centraal-
Afrikaanse Republiek (EUTM Mali en 
EUTM RCA); verzoekt de lidstaten en de 
Unie dit voorbeeld van flexibele en 
operationele samenwerking dat zijn nut en 
doelmatigheid al heeft bewezen, te volgen;

Or. en
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Amendement 287
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheer en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een 
‘globale aanpak’; is van mening dat 
alleen door al deze instrumenten te 
gebruiken in het kader van een ‘globale 
aanpak’ de nodige flexibiliteit kan worden 
betracht om de meest ambitieuze 
doelstellingen op veiligheidsgebied op 
doelmatige wijze te verwezenlijken;

36. pleit voor een gemeenschappelijk 
Europees veiligheids- en defensiebeleid 
dat is gebaseerd op samenwerking tussen 
de lidstaten, waarbij uitsluitend met 
eenparigheid van stemmen besluiten 
worden genomen;

Or. fr

Amendement 288
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheer en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een ‘globale 

36. verwacht dat de Unie doeltreffend 
gebruikmaakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheersing en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een 'globale 
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aanpak’; is van mening dat alleen door al 
deze instrumenten te gebruiken in het 
kader van een ‘globale aanpak’ de nodige 
flexibiliteit kan worden betracht om de 
meest ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

aanpak'; is van mening dat alleen door al 
deze instrumenten te gebruiken in het 
kader van een 'globale aanpak' de nodige 
flexibiliteit kan worden betracht om de 
meest ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken; herinnert eraan dat het 
veiligheidsbeleid van de EU gebaseerd 
moet zijn op een uitgebreide en holistische 
benadering, waarbij de menselijke 
veiligheid centraal staat en het welzijn en 
de veiligheid van de lokale bevolking in 
derde landen de kern vormt van alle 
inspanningen;

Or. en

Amendement 289
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheer en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een 
‘globale aanpak’; is van mening dat alleen 
door al deze instrumenten te gebruiken in 
het kader van een ‘globale aanpak’ de 
nodige flexibiliteit kan worden betracht om 
de meest ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

36. verwacht dat de Unie doeltreffend 
gebruikmaakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheersing en 
vredeshandhaving; is van mening dat 
alleen door al deze instrumenten te 
gebruiken in het kader van een 'globale 
aanpak' de nodige flexibiliteit kan worden 
betracht om de meest ambitieuze 
doelstellingen op veiligheidsgebied op 
doelmatige wijze te verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 290
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheer en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een 
‘globale aanpak’; is van mening dat 
alleen door al deze instrumenten te 
gebruiken in het kader van een ‘globale 
aanpak’ de nodige flexibiliteit kan worden 
betracht om de meest ambitieuze 
doelstellingen op veiligheidsgebied op 
doelmatige wijze te verwezenlijken;

36. verwacht dat de Unie doeltreffend 
gebruikmaakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling en de civiele en vreedzame 
beheersing en preventie van conflicten; 
herinnert eraan dat de civiele instrumenten 
van het GVDB in geen geval de enige 
oplossing zijn voor veiligheidsproblemen; 
betreurt derhalve ten zeerste dat de 
'globale aanpak', wat de huidige 
formulering en toepassing betreft, de 
facto inhoudt dat alle relevante 
beleidsgebieden en mogelijkheden 
ondergeschikt worden gemaakt aan het 
GVDB, dat momenteel voornamelijk de 
geostrategische en economische belangen 
van bepaalde EU-entiteiten en -lidstaten 
vertegenwoordigt;

Or. en

Amendement 291
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheer en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, humanitaire hulp, 
conflictbeheer en vredeshandhaving; 
herinnert eraan dat de militaire en civiele 
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GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een ‘globale 
aanpak’; is van mening dat alleen door al 
deze instrumenten te gebruiken in het 
kader van een ‘globale aanpak’ de nodige 
flexibiliteit kan worden betracht om de 
meest ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

instrumenten van het GVDB in geen geval 
de enige oplossing zijn voor 
veiligheidsproblemen en dat er altijd een 
sprake moet zijn van een ‘globale aanpak’; 
is van mening dat alleen door al deze 
instrumenten te gebruiken in het kader van 
een ‘globale aanpak’ de nodige flexibiliteit 
kan worden betracht om de meest 
ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 292
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheer en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een ‘globale 
aanpak’; is van mening dat alleen door al 
deze instrumenten te gebruiken in het 
kader van een ‘globale aanpak’ de nodige 
flexibiliteit kan worden betracht om de 
meest ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GBVB en het 
GVDB op het gebied van de diplomatie, 
samenwerking, ontwikkeling, 
conflictbeheer en vredeshandhaving; 
herinnert eraan dat de militaire en civiele 
instrumenten van het GVDB in geen geval 
de enige oplossing zijn voor 
veiligheidsproblemen en dat er altijd een 
sprake moet zijn van een ‘globale aanpak’; 
is van mening dat alleen door al deze 
instrumenten te gebruiken in het kader van 
een ‘globale aanpak’ de nodige flexibiliteit 
kan worden betracht om de meest 
ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

Or. de

Amendement 293
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verwacht dat de Unie doelmatig 
gebruik maakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheer en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een ‘globale 
aanpak’; is van mening dat alleen door al 
deze instrumenten te gebruiken in het 
kader van een ‘globale aanpak’ de nodige 
flexibiliteit kan worden betracht om de 
meest ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

36. verwacht dat de Unie doeltreffend 
gebruikmaakt van alle bestaande 
beleidsinstrumenten van het GVDB op het 
gebied van de diplomatie, samenwerking, 
ontwikkeling, conflictbeheersing en 
vredeshandhaving; herinnert eraan dat de 
militaire en civiele instrumenten van het 
GVDB in geen geval de enige oplossing 
zijn voor veiligheidsproblemen en dat er 
altijd een sprake moet zijn van een 
'geïntegreerde aanpak'; is van mening dat 
alleen door al deze instrumenten te 
gebruiken in het kader van een 
'geïntegreerde aanpak' de nodige 
flexibiliteit kan worden betracht om de 
meest ambitieuze doelstellingen op 
veiligheidsgebied op doelmatige wijze te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 294
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. herinnert eraan dat de kans van 
slagen van conflictoplossing toeneemt 
wanneer gendergelijkheid en gelijkheid 
worden geëerbiedigd in het proces en 
verzoekt om een grotere participatie van 
en meer managementfuncties voor 
vrouwen in dergelijke missies en om een 
systematischer opname van een 
genderperspectief in GVDB-missies en 
een actieve bijdrage aan de uitvoering van 
Resolutie 1325 van de VN-
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Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid; verzoekt de EDEO en de 
lidstaten ambitieuze stappen te nemen met 
het oog op een betere vertegenwoordiging 
van vrouwen onder internationale 
deskundigen op alle niveaus van GVDB-
missies en -operaties, eventueel door 
middel van een speciaal actieplan of 
gerichte stimulansen en 
loopbaanplanning voor vrouwen of 
mechanismen voor de aanwerving die 
zorgen voor een betere 
vertegenwoordiging;

Or. en

Amendement 295
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger het Europees 
Parlement regelmatig te raadplegen over 
dringende kwesties in verband met de 
uitvoering van het GVDB; is van mening 
dat de hoge vertegenwoordiger of een 
passende ambtenaar van de EDEO die 
rechtstreeks toezicht uitoefent op de 
commandostructuren van het GVDB en 
die betrokken is bij het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van huidige 
civiele en militaire operaties het 
Parlement tijdig moet informeren over 
belangrijke wijzigingen in de structuren 
van dergelijke operaties, met name ten 
aanzien van de algemene aard, het 
mandaat, de duur of de voortijdige 
beëindiging ervan;

Or. en
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Amendement 296
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. legt de nadruk op de groeiende en 
onmisbare rol van vrouwen bij 
vredeshandhavingsmissies en in het 
veiligheids- en defensiebeleid en verzoekt 
de HV/VV met het Europees Parlement 
het gesprek aan te gaan over de in te 
zetten instrumenten en uit te voeren 
acties;

Or. fr

Amendement 297
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. onderstreept de behoefte aan de 
verdere ontwikkeling van de 
parlementaire en democratische aard en 
dimensie van het GVDB; is van mening 
dat een doeltreffend GVDB, dat geschikt 
is voor de veiligheidsuitdagingen van de 
21e eeuw, een sterke parlementaire 
controle en hoge transparantienormen op 
zowel nationaal als EU-niveau vereist; is 
van mening dat een sterkere 
parlementaire dimensie van het GVDB 
aansluit op de grote vraag van EU-
burgers naar veiligheid, vrede en meer 
samenwerking op het gebied van 
veiligheid en defensie onder de lidstaten;

Or. en



PE643.150v01-00 166/180 AM\1192395NL.docx

NL

Amendement 298
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt dat de versterking van 
de Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

Schrappen

Or. en

Amendement 299
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt dat de versterking van 
de Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt dat de versterking van 
de Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

Schrappen

Or. en

Amendement 301
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt dat de versterking van de 
Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

37. benadrukt dat de versterking van de 
Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten, op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis en op de capaciteit van de 
lidstaten om standaardisatie en 
interoperabiliteit te verbeteren en daarbij 
overlappingen en verspilling van 
middelen te vermijden;

Or. it

Amendement 302
Kris Peeters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement
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37. benadrukt dat de versterking van de 
Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

37. benadrukt dat de versterking van de 
Europese strategische autonomie 
noodzakelijkerwijs berust op de 
prioriteiten voor capaciteitsontwikkeling 
van de EU, die een versterking zullen 
inhouden van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede een versterking van de Europese 
industriële en technologische 
defensiebasis;

Or. en

Amendement 303
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt dat de versterking van de 
Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

37. benadrukt dat de totstandbrenging 
van de Europese strategische autonomie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

Or. en

Amendement 304
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt dat de versterking van de 
Europese autonome strategie 
noodzakelijkerwijs berust op een 
versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 

37. benadrukt dat de versterking van de 
Europese strategische autonomie berust op 
een versterking van de capaciteiten van de 
lidstaten en van hun defensiebudget, 
alsmede op een versterking van de 
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alsmede op een versterking van de 
Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

Europese industriële en technologische 
defensiebasis;

Or. en

Amendement 305
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. merkt op dat de defensie- en 
ruimtevaartindustrie op de wereldmarkt 
moet opboksen tegen ongekend sterke 
concurrenten en voor grote uitdagingen 
staat vanwege opkomende geavanceerde 
technologieën (robotica, kunstmatige 
intelligentie, cyber, enz.);

Or. fr

Amendement 306
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van 
mening dat deze trend op Europees 
niveau moet worden doorgezet en moet 
worden aangemoedigd;

Schrappen

Or. en

Amendement 307
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Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van 
mening dat deze trend op Europees 
niveau moet worden doorgezet en moet 
worden aangemoedigd;

Schrappen

Or. en

Amendement 308
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat deze trend op Europees niveau moet 
worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd;

38. neemt kennis van de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat dit alleen ten goede komt aan EU-
burgers en de internationale vrede en 
veiligheid wanneer dit gepaard gaat met 
een vergaande bundeling van nationale 
budgetten en inspanningen voor 
onderzoek, ontwikkeling, aanbesteding, 
onderhoud en opleiding op Europees 
niveau;

Or. en

Amendement 309
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38
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Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat deze trend op Europees niveau moet 
worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd;

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; roept de 
lidstaten in dit verband op de ruimere 
middelen te gebruiken voor doordachte 
investeringen in 
samenwerkingsprogramma’s; is van 
mening dat deze trend op Europees niveau 
moet worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd;

Or. de

Amendement 310
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat deze trend op Europees niveau moet 
worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd;

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten als gevolg van 
de belofte inzake investeringen in defensie 
die werd gedaan tijdens de NAVO-top in 
Wales in 2014; is van mening dat deze 
trend op Europees niveau moet worden 
doorgezet en moet worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 311
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 38. is verheugd over de duidelijke 
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trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat deze trend op Europees niveau moet 
worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd;

trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat deze trend op Europees niveau moet 
worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd; moedigt de lidstaten aan 
hun uitgaven voor defensie te verhogen 
tot 2 % van hun bbp;

Or. en

Amendement 312
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van 
mening dat deze trend op Europees niveau 
moet worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd;

38. betreurt de aanzienlijke 
verhogingen van de defensiebudgetten; is 
van mening dat deze trend niet op 
Europees niveau moet worden doorgezet of 
moet worden aangemoedigd; voegt 
hieraan toe dat moet worden 
gegarandeerd dat militair personeel een 
leefbaar loon verdient;

Or. en

Amendement 313
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. is verheugd over de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat deze trend op Europees niveau moet 
worden doorgezet en moet worden 
aangemoedigd;

38. neemt kennis van de duidelijke 
trendbreuk in de defensiebudgetten ten 
gunste van de strijdkrachten; is van mening 
dat de Unie een sterkere coördinatie 
tussen de lidstaten op dit terrein moet 
blijven aanmoedigen en bevorderen;

Or. it
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Amendement 314
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. is van mening dat het veiligheids- 
en defensiebeleid van de EU alleen 
doeltreffend zal zijn wanneer nationale 
besluiten worden gecoördineerd en 
nationale besluiten inzake wapenuitvoer 
in overeenstemming zijn met de acht EU-
criteria, met name ten aanzien van de 
mensenrechten, regionale stabiliteit en 
terrorisme en het risico op afleiding; is 
verheugd over de recente evaluatie van 
Gemeenschappelijk 
Standpunt 2008/944/GBVB en verzoekt 
om ambitieuzere inspanningen op EU-
niveau ten aanzien van de monitoring en 
controle van de uitvoer, waarbij rekening 
zou worden gehouden met belangrijke 
ontwikkelingen in de sector, zoals het 
EDIDP en het EDF;

Or. en

Amendement 315
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is verheugd over de recente 
pogingen van de Europese instellingen en 
de lidstaten na de publicatie van de 
‘Integrale strategie van de EU’ om de 
instrumenten van het GVDB, die tot nu 
toe virtueel waren, krachtiger te maken en 
de bepalingen van het Verdrag van 

Schrappen
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Lissabon volledig toe te passen; 
onderstreept dat deze veelbelovende 
ambities nu moeten worden 
geconsolideerd en gevolgd moeten worden 
door concrete acties om op doelmatige 
wijze bij te dragen tot de veiligheid van 
het Europese continent;

Or. fr

Amendement 316
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is verheugd over de recente 
pogingen van de Europese instellingen en 
de lidstaten na de publicatie van de 
“Integrale strategie van de EU” om de 
instrumenten van het GVDB, die tot nu 
toe virtueel waren, krachtiger te maken en 
de bepalingen van het Verdrag van 
Lissabon volledig toe te passen; 
onderstreept dat deze veelbelovende 
ambities nu moeten worden 
geconsolideerd en gevolgd moeten worden 
door concrete acties om op doelmatige 
wijze bij te dragen tot de veiligheid van 
het Europese continent;

Schrappen

Or. en

Amendement 317
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is verheugd over de recente 
pogingen van de Europese instellingen en 

39. betreurt de recente pogingen van de 
Europese instellingen en de lidstaten na de 
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de lidstaten na de publicatie van de 
‘Integrale strategie van de EU’ om de 
instrumenten van het GVDB, die tot nu toe 
virtueel waren, krachtiger te maken en de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
volledig toe te passen; onderstreept dat 
deze veelbelovende ambities nu moeten 
worden geconsolideerd en gevolgd moeten 
worden door concrete acties om op 
doelmatige wijze bij te dragen tot de 
veiligheid van het Europese continent;

publicatie van de 'integrale strategie van 
de EU' om de instrumenten van het 
GVDB, die tot nu toe virtueel waren, 
krachtiger te maken en de bepalingen van 
het Verdrag van Lissabon volledig toe te 
passen; onderstreept dat deze ambities niet 
mogen worden geconsolideerd en gevolgd 
door concrete acties;

Or. en

Amendement 318
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is verheugd over de recente 
pogingen van de Europese instellingen en 
de lidstaten na de publicatie van de 
‘Integrale strategie van de EU’ om de 
instrumenten van het GVDB, die tot nu toe 
virtueel waren, krachtiger te maken en de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
volledig toe te passen; onderstreept dat 
deze veelbelovende ambities nu moeten 
worden geconsolideerd en gevolgd moeten 
worden door concrete acties om op 
doelmatige wijze bij te dragen tot de 
veiligheid van het Europese continent;

39. is verheugd over de recente 
pogingen van de Europese instellingen en 
de lidstaten na de publicatie van de 
'integrale strategie van de EU' om de 
instrumenten van het GVDB krachtiger te 
maken en de bepalingen van het Verdrag 
van Lissabon volledig toe te passen; 
onderstreept dat deze veelbelovende 
ambities nu moeten worden geconsolideerd 
en gevolgd moeten worden door concrete 
acties om op doeltreffende wijze bij te 
dragen tot de veiligheid van het Europese 
continent en het directe nabuurschap;

Or. en

Amendement 319
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40
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Ontwerpresolutie Amendement

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 
2 mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie 
een begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop 
dat dit voorstel van de Commissie, die 
nooit eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord 
van de lidstaten behoeft in het volgende 
MFK;

Schrappen

Or. en

Amendement 320
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 
2 mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie 
een begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop dat 
dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

40. wijst op het voorstel van de 
Europese Commissie van 2 mei 2018 om in 
het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) voor defensie een begrotingslijn 
van 13 miljard EUR te creëren voor 
industriebeleid; wijst erop dat dit voorstel 
van de Commissie, die nooit eerder een 
dergelijke verbintenis is aangegaan, nog 
het unanieme akkoord van de lidstaten 
behoeft in het volgende MFK; betreurt het 
feit dat er gedurende zeven jaar geen 
formele mechanismen zullen zijn voor 
parlementair toezicht ten aanzien van de 
prioriteiten van het EDF in de 
werkprogramma's; is van mening dat 
eventuele inspanningen van de EU in de 
defensie-industrie gepaard moeten gaan 
met een hoog niveau van transparantie, 
verantwoording en ethische evaluaties 
teneinde de kans te vergroten dat 
bestaande structurele problemen in de 
sector worden opgelost;



AM\1192395NL.docx 177/180 PE643.150v01-00

NL

Or. en

Amendement 321
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 2 
mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie een 
begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop dat 
dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

40. wijst op het voorstel van de 
Europese Commissie van 2 mei 2018 om in 
het volgende Meerjarig Financieel Kader 
(MFK) voor defensie een begrotingslijn 
van 13 miljard EUR te creëren voor 
industriebeleid; wijst erop dat dit voorstel 
van de Commissie, die nooit eerder een 
dergelijke verbintenis is aangegaan, nog 
het unanieme akkoord van de lidstaten 
behoeft in het volgende MFK; hoopt dat de 
middelen worden besteed aan wenselijke 
samenwerkingsprogramma’s die niet zijn 
beperkt tot militaire doeleinden 
(satellieten, samenwerking tussen 
inlichtingendiensten, bestrijding van 
cybercriminaliteit, terrorismebestrijding);

Or. fr

Amendement 322
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 
2 mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie 
een begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop dat 
dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 

40. verwerpt het voorstel van de 
Europese Commissie van 2 mei 2018 om in 
het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) voor defensie een begrotingslijn 
van 13 miljard EUR te creëren voor 
industriebeleid; wijst erop dat dit voorstel 
van de Commissie nog steeds voldoende 
aanvullende financiering vereist van de 
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aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

lidstaten en nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK; 
wijst elke herbestemming van middelen 
van andere begrotingslijnen ten gunste 
van defensie af;

Or. en

Amendement 323
Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 2 
mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie een 
begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop dat 
dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 2 
mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie een 
begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop dat 
dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten over het volgende MFK en 
aansluitende goedkeuring door het 
Europees Parlement vereist;

Or. de

Amendement 324
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 
2 mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie 
een begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop dat 

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 
2 mei 2018 om in het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) voor defensie een 
begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren ter ondersteuning van gezamenlijk 
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dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

defensieonderzoek en de ontwikkeling van 
capaciteiten; wijst erop dat dit voorstel van 
de Commissie, die nooit eerder een 
dergelijke verbintenis is aangegaan, nog 
het unanieme akkoord van de lidstaten 
behoeft in het volgende MFK;

Or. en

Amendement 325
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. wijst met tevredenheid op het 
voorstel van de Europese Commissie van 
2 mei 2018 om in het volgende Meerjarig 
Financieel Kader (MFK) voor defensie 
een begrotingslijn van 13 miljard EUR te 
creëren voor industriebeleid; wijst erop dat 
dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

40. betreurt het voorstel van de 
Europese Commissie van 2 mei 2018 om in 
het volgende meerjarig financieel kader 
(MFK) voor defensie een begrotingslijn 
van 13 miljard EUR te creëren voor 
industriebeleid ten zeerste; wijst erop dat 
dit voorstel van de Commissie, die nooit 
eerder een dergelijke verbintenis is 
aangegaan, nog het unanieme akkoord van 
de lidstaten behoeft in het volgende MFK;

Or. en

Amendement 326
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. is van mening dat de vaststelling 
van een Europese begrotingslijn voor 
defensie moet voortkomen uit 
herbestemming van overeenkomstige 
nationale begrotingslijnen; is tegen het 
overhevelen van middelen vanuit andere 
begrotingslijnen naar defensie;
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Or. it


