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Amendement 1
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 21 en 36 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien titel V van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
Verenigde Naties,

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

Or. en

Amendement 3
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de door de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) gepubliceerde Slotakte van 
Helsinki van 1975,

Or. en
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Amendement 4
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Noord-Atlantisch 
Verdrag van 1949 en de gezamenlijke 
verklaring van 10 juli 2018 over de 
samenwerking tussen de EU en de NAVO,

Or. en

Amendement 5
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Visum 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien resolutie 70/1 van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties van 25 september 2015, "Onze 
wereld transformeren: Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling",

Or. en

Amendement 6
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van Sofia van 
17 mei 2018 en de conclusies van de Raad 
over de uitbreiding en het stabilisatie- en 
associatieproces van juni 2018 en juni 
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2019,

Or. en

Amendement 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad waarbij in 2000 de 
agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid 
werd vastgesteld,

Or. en

Amendement 8
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn aanbeveling 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 9
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
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A. overwegende dat het de plicht en 
verantwoordelijkheid van het Parlement is 
om democratisch toezicht te houden op het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) en daartoe over de 
benodigde middelen moet beschikken;

A. overwegende dat het de plicht en 
verantwoordelijkheid van het Parlement en 
de nationale parlementen is om 
democratisch toezicht te houden op het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) en dat zij daartoe 
over de benodigde middelen moeten 
beschikken;

Or. fr

Amendement 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het de plicht en 
verantwoordelijkheid van het Parlement is 
om democratisch toezicht te houden op het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) en daartoe over de 
benodigde middelen moet beschikken;

A. overwegende dat het de plicht en 
verantwoordelijkheid van het Parlement is 
om democratisch toezicht te houden op het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) en daartoe de 
benodigde middelen moet krijgen;

Or. en

Amendement 11
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het de plicht en 
verantwoordelijkheid van het Parlement is 
om democratisch toezicht te houden op het 
gemeenschappelijk buitenlands en 

A. overwegende dat het de plicht en 
verantwoordelijkheid van het Parlement is 
om democratisch toezicht te houden op het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
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veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) en daartoe over de 
benodigde middelen moet beschikken;

veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB) en daartoe over 
effectieve middelen moet beschikken;

Or. en

Amendement 12
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 
burger en tot doel heeft veiligheid en 
stabiliteit te waarborgen en daarbij 
rekening te houden met de Europese 
waarden van vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten;

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 
burger en tot doel heeft veiligheid en 
stabiliteit te waarborgen en daarbij de 
Europese waarden van vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten te 
bevorderen; overwegende dat de 
geloofwaardigheid van de Europese Unie 
als mondiale speler voor vrede en 
veiligheid berust op haar gehechtheid aan 
haar waarden in de praktijk en dat een 
door waarden gedreven buitenlands beleid 
dan ook in het directe belang van de Unie 
is;

Or. en

Amendement 13
Urmas Paet, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 
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burger en tot doel heeft veiligheid en 
stabiliteit te waarborgen en daarbij 
rekening te houden met de Europese 
waarden van vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten;

burger, binnen en buiten de EU, en tot 
doel heeft veiligheid en stabiliteit te 
waarborgen en daarbij rekening te houden 
met de Europese waarden van vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 14
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 
burger en tot doel heeft veiligheid en 
stabiliteit te waarborgen en daarbij 
rekening te houden met de Europese 
waarden van vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten;

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 
burger en tot doel heeft veiligheid en 
stabiliteit te waarborgen en daarbij 
rekening te houden met de Europese 
waarden van vrijheid, democratie, 
gelijkheid, veiligheid, de rechtsstaat en de 
eerbiediging van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 15
Susanna Ceccardi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 
burger en tot doel heeft veiligheid en 
stabiliteit te waarborgen en daarbij 
rekening te houden met de Europese 
waarden van vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en de 

B. overwegende dat het externe 
optreden van de EU een directe weerslag 
heeft op het welzijn van de Europese 
burger en tot doel heeft veiligheid en 
stabiliteit te waarborgen en daarbij 
rekening te houden met de Europese 
waarden van vrijheid, democratie, 
gelijkheid, veiligheid, de rechtsstaat en de 
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eerbiediging van de mensenrechten; eerbiediging van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 16
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de EU de 
Europese waarden alleen kan uitdragen 
als deze in alle lidstaten worden 
beschermd en geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 17
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er momenteel, 
wat externe betrekkingen betreft, meer 
dan ooit behoefte is aan een sterker en 
verenigd Europa;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd 
Europa;

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd 
Europa om het hoofd te bieden aan de vele 
uitdagingen die direct of indirect gevolgen 
hebben voor de lidstaten en hun burgers: 
gewapende conflicten en falende staten, 
terrorisme, met name door jihadisten, 
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 aan de grenzen en met 
bestemming Europa, verslapping van de 
inspanningen op het gebied van 
ontwapening, onbeheersbare 
migratiestromen, klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 19
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er momenteel, 
wat externe betrekkingen betreft, meer 
dan ooit behoefte is aan een sterker en 
verenigd Europa;

C. overwegende dat geen enkele 
lidstaat ertoe in staat is de uitdagingen 
waarmee we vandaag de dag worden 
geconfronteerd, alleen aan te pakken; 
overwegende dat geen enkele staat 
evenwel kan worden gedwongen tot 
standpunten of maatregelen op het gebied 
van buitenlands beleid die indruisen tegen 
zijn wil, die gebaseerd is op een 
democratische consensus van het volk en 
de beslissingen van het parlement; 
overwegende dat de gelijkheid tussen de 
lidstaten bij het opzetten van Europees 
buitenlands en veiligheidsbeleid en -
maatregelen moet worden geëerbiedigd en 
gewaarborgd; overwegende dat de 
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prerogatieven van de nationale 
parlementen met betrekking tot het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van hun 
landen moeten worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 20
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er momenteel, 
wat externe betrekkingen betreft, meer 
dan ooit behoefte is aan een sterker en 
verenigd Europa;

C. overwegende dat er, nu traditionele 
partners zich terugtrekken van het 
wereldtoneel, de druk op de multilaterale 
samenwerking en instellingen toeneemt 
en regionale mogendheden steeds 
assertiever worden, meer dan ooit behoefte 
is aan een sterker Europa dat eensgezind 
optreedt in zijn buitenlandse 
betrekkingen;

Or. en

Amendement 21
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd 
Europa;

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd 
Europa; overwegende dat een ambitieus, 
geloofwaardig en effectief 
gemeenschappelijk buitenlands beleid 
moet worden ondersteund door 
toereikende financiële middelen en een 
tijdig, daadkrachtig optreden van de EU;
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Or. en

Amendement 22
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd 
Europa;

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd 
Europa; overwegende dat geen enkele 
lidstaat in zijn eentje het hoofd kan bieden 
aan de uitdagingen en dreigingen 
waarvoor het Europese continent en de 
landen in zijn nabije omgeving zich 
gesteld zien;

Or. fr

Amendement 23
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd 
Europa;

C. overwegende dat er momenteel, wat 
externe betrekkingen betreft, meer dan ooit 
behoefte is aan een sterker en verenigd en 
gevrijwaard Europa;

Or. en

Amendement 24
Javi López

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er de laatste jaren 
nieuwe, multidimensionale uitdagingen 
zijn ontstaan, zoals de verspreiding van 
massavernietigingswapens, akkoorden 
inzake non-proliferatie die ter discussie 
zijn komen te staan, de verergering van 
regionale conflicten, hetgeen heeft geleid 
tot de ontheemding van 
bevolkingsgroepen, concurrentie om 
natuurlijke hulpbronnen, 
energieafhankelijkheid, 
klimaatverandering, de consolidatie van 
gefaalde staten, terrorisme, nationale 
georganiseerde misdaad, cyberaanvallen 
en desinformatiecampagnes;

Or. es

Amendement 25
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de instrumenten 
voor het buitenlands beleid van de EU op 
een meer samenhangende, consequente 
manier moeten worden gebruikt;

Or. en

Amendement 26
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het fundament 
van multilateralisme aan het wankelen 

D. overwegende dat multilateralisme 
de enige garantie is op vrede, veiligheid 
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wordt gebracht wanneer misbruik wordt 
gemaakt van universele regels en waarden 
of deze in twijfel worden getrokken;

en duurzame en inclusieve ontwikkeling 
in een sterk gepolariseerde internationale 
omgeving; overwegende dat het fundament 
van dat multilateralisme aan het wankelen 
wordt gebracht wanneer misbruik wordt 
gemaakt van universele regels en waarden, 
zoals de fundamentele mensenrechten, het 
internationale recht en het humanitaire 
recht, of wanneer deze in twijfel worden 
getrokken; overwegende dat 
multilateralisme centraal staat in de 
benadering van de Europese Unie met 
betrekking tot het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid, zoals 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 27
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de strategische 
situatie van de EU nog steeds verslechtert, 
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.;

Or. fr

Amendement 28
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Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. is van mening dat het jihadistisch 
terrorisme een van de belangrijkste 
uitdagingen vormt voor de veiligheid van 
de burgers van de EU en dat het een snel, 
krachtig en gecoördineerd optreden 
vereist, zowel binnen de EU als 
daarbuiten;

Or. fr

Amendement 29
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie een steeds 
grotere rol speelt in het buitenlands beleid, 
voor een mondiale machtsverschuiving 
staat en snelle, passende 
reactiemechanismen nodig zijn;

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie een steeds 
grotere rol speelt in het buitenlands beleid, 
voor een mondiale machtsverschuiving 
staat en snelle, passende 
reactiemechanismen nodig zijn; 
overwegende dat de EU grotendeels 
afwezig is in deze mondiale 
machtsverschuiving en geopolitieke 
concurrentie door een gebrek aan 
eensgezindheid onder haar lidstaten;

Or. en

Amendement 30
Javi López

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie een steeds 
grotere rol speelt in het buitenlands beleid, 
voor een mondiale machtsverschuiving 
staat en snelle, passende 
reactiemechanismen nodig zijn;

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie een steeds 
grotere rol speelt in het buitenlands beleid, 
voor een mondiale machtsverschuiving 
staat en snelle, passende 
reactiemechanismen en -capaciteiten nodig 
zijn;

Or. es

Amendement 31
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie een steeds 
grotere rol speelt in het buitenlands beleid, 
voor een mondiale machtsverschuiving 
staat en snelle, passende 
reactiemechanismen nodig zijn;

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie een steeds 
grotere rol speelt in het buitenlands beleid, 
voor een mondiale machtsverschuiving 
staat en snelle, verenigde en passende 
reactiemechanismen nodig zijn;

Or. en

Amendement 32
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie een steeds 
grotere rol speelt in het buitenlands 
beleid, voor een mondiale 
machtsverschuiving staat en snelle, 
passende reactiemechanismen nodig zijn;

E. overwegende dat de wereld, nu 
geopolitieke concurrentie, massamigratie 
en gedwongen, doelbewust opgezette 
migratie grote trends/bedreigingen zijn 
geworden voor Europa en de lidstaten van 
de EU, voor een mondiale 
machtsverschuiving staat en tijdige en 
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passende reactiemechanismen nodig zijn;

Or. en

Amendement 33
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

F. overwegende dat opkomende 
overheidsactoren potentieel 
destabiliserende mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid; overwegende dat deze 
wereldwijde hertekening de opkomst van 
autocratische leiders, gewelddadige niet-
overheidsactoren en protestbewegingen 
onder het volk in de hand werkt;

Or. en

Amendement 34
Javi López

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid en dat Europa het 
risico loopt bij besluitvorming aan de 
zijlijn te komen staan en sterk nadelige 
gevolgen te ondervinden van deze 
concurrentie;

Or. es
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Amendement 35
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven en zo de vrede en 
stabiliteit in het Europese nabuurschap in 
gevaar brengen, hetgeen onvoorspelbare 
gevolgen heeft voor de Europese en 
mondiale veiligheid;

Or. en

Amendement 36
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
vrede en de mondiale veiligheid;

Or. it

Amendement 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
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ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid en in het bijzonder 
voor de veiligheid van Europese: - 
burgers; - lidstaten; en - culturen;

Or. en

Amendement 38
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

F. overwegende dat nieuwe 
economische machten en politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

Or. en

Amendement 39
Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat nieuwe politieke 
krachten hun eigen mondiale en regionale 
ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

F. overwegende dat netwerken van 
terroristische groepen hun eigen mondiale 
en regionale ambities nastreven, hetgeen 
onvoorspelbare gevolgen heeft voor de 
mondiale veiligheid;

Or. en

Amendement 40
Kati Piri
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 
sociaaleconomische ongelijkheid, 
onderdrukking, klimaatverandering en 
een gebrek aan participatieve insluiting de 
belangrijkste oorzaken zijn van mondiaal 
conflict; overwegende dat de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen in 2015 door 
alle VN-leden werden aangenomen als 
stappenplan om werk te maken van 
billijke, rechtvaardige, duurzame en 
inclusieve mondiale samenwerking; 

Or. en

Amendement 41
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in het externe 
optreden van de EU rekening dient te 
worden gehouden met nieuwe mondiale 
uitdagingen zoals klimaatverandering, 
energiezekerheid en migratie;

Or. en

Amendement 42
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de G. overwegende dat de EU kwetsbaar 
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veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

is voor externe druk op talrijke gebieden, 
zoals economie, energie, handel, het 
bankenstelsel, defensie, die de EU belet 
haar soevereiniteit uit te oefenen; 
overwegende dat met name beleid van de 
VS, zoals sancties tegen Iran, de 
geloofwaardigheid van het buitenlandse 
beleid van de EU en haar lidstaten 
ondermijnen; overwegende dat er 
dringend omstandigheden moeten worden 
gecreëerd om de EU en haar lidstaten 
strategische autonomie te geven; 
overwegende dat de EU dringend minder 
afhankelijk moet worden gemaakt van het 
financiële stelsel van de VS, om zo het 
Europese bedrijfsleven te beschermen 
tegen extraterritoriale sancties van de VS;

Or. en

Amendement 43
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen; overwegende 
dat de instabiliteit en de 
onvoorspelbaarheid aan de grenzen van 
de EU en in haar onmiddellijke nabijheid 
een directe bedreiging vormen voor de 
veiligheid van het continent; overwegende 
dat er een onlosmakelijk verband bestaat 
tussen interne en externe veiligheid;

Or. fr

Amendement 44
Kati Piri
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit en haar strategische 
autonomie uit te oefenen; overwegende dat 
deze externe druk zowel een fysieke als 
een onlinedimensie aanneemt; 
overwegende dat desinformatie en andere 
vormen van buitenlandse inmenging 
ernstige risico’s inhouden voor de 
Europese soevereiniteit; 

Or. en

Amendement 45
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk, die nu al wordt 
uitgeoefend in de vorm van hybride 
oorlogsvoering, met inbegrip van 
vijandige propaganda door Rusland en 
andere actoren, en een toenemende 
dreiging van radicale terroristische 
groeperingen;

Or. en

Amendement 46
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU volatieler, 
onvoorspelbaarder, complexer en 
kwetsbaarder is voor externe druk die de 
EU belet haar soevereiniteit uit te oefenen; 
overwegende dat de EU geconfronteerd 
wordt met voortdurende externe politieke, 
economische en veiligheidsuitdagingen;

Or. en

Amendement 47
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU afhangt van 
vrede en stabiliteit in haar nabuurschap 
en tevens kwetsbaar is voor externe druk 
die de EU belet haar soevereiniteit uit te 
oefenen;

Or. en

Amendement 48
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk;

Or. en
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Amendement 49
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de EU belet haar 
soevereiniteit uit te oefenen;

G. overwegende dat de 
veiligheidssituatie van de EU kwetsbaar is 
voor externe druk die de lidstaten van de 
EU belet hun soevereiniteit uit te oefenen;

Or. en

Amendement 50
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat inmenging door 
externe krachten een ernstige bedreiging 
vormt voor de stabiliteit en veiligheid van 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 51
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de 
klimaatverandering almaar zwaardere 
gevolgen heeft voor verschillende 
aspecten van het menselijk leven, alsmede 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden, de 
wereldwijde geopolitieke orde en de 
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mondiale stabiliteit; overwegende dat 
diegenen die over minder middelen 
beschikken om zich aan de 
klimaatverandering aan te passen het 
hardst door de gevolgen van de 
klimaatverandering zullen worden 
getroffen; overwegende dat het 
buitenlands beleid van de EU sterker 
gericht moet zijn op het bevorderen van 
multilaterale activiteiten door samen te 
werken aan specifieke 
klimaatgerelateerde kwesties, strategische 
partnerschappen op te zetten en de 
samenwerking en contacten tussen 
overheids- en niet-overheidsactoren te 
versterken, ook met actoren die een grote 
bijdrage leveren aan de mondiale 
vervuiling;

Or. en

Amendement 52
Neena Gill

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de 
mensenrechten wereldwijd dreigen te 
worden teruggedraaid; overwegende dat 
volkeren uit alle regio’s ter wereld, 
wanneer zij in de steek worden gelaten 
door hun eigen regering, naar Europa 
kijken voor steun om ervoor te zorgen dat 
hun mensenrechten worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 53
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de door de EU 
aangestuurde civiele missies niet 
doeltreffend werken en verzoekt de 
Commissie om een onafhankelijke, 
transparante controle op te zetten van alle 
eerdere en huidige internationale civiele 
en politieoperaties/-missies; overwegende 
dat die controle het uitgangspunt moet 
vormen voor een nieuwe reeks 
richtsnoeren en regels voor hoe Europese 
landen beter kunnen samenwerken 
binnen het format van de missies, in een 
internationale omgeving, bij de civiele en 
politiële ondersteuning aan niet-lidstaten;

Or. en

Amendement 54
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het 
uitbreidingsbeleid van de EU een effectief 
instrument voor het buitenlands beleid 
van de Unie is;

Or. en

Amendement 55
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat naar verwachting 
Afrika verantwoordelijk zal zijn voor meer 
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dan de helft van de bevolkingsgroei tegen 
2050, en dat verwacht wordt dat 1,3 
miljard van de bijkomende 2,4 miljard 
mensen ter wereld uit Afrika afkomstig 
zal zijn; overwegende dat de concentratie 
van deze groei in een aantal van de 
armste landen samen met de effecten van 
de klimaatverandering zal leiden tot een 
reeks nieuwe uitdagingen die, indien zij in 
dit stadium niet worden aangepakt, zowel 
voor de betrokken landen als voor de Unie 
bijzonder problematische gevolgen zullen 
hebben; overwegende dat in het recente 
UNCTAD-verslag over handel en 
ontwikkelen van 2019 is geraamd dat er 
nog eens 2,5 biljoen Amerikaanse dollar 
per jaar nodig zal zijn om de 
verbintenissen van de SDG-agenda van de 
VN voor 2030 te halen;

Or. en

Amendement 56
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het Europese 
nabuurschapsbeleid een essentieel 
instrument is met betrekking tot de 
oostelijke en zuidelijke buurlanden;

Or. en

Amendement 57
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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G quater. overwegende dat gelet op 
de ineenstorting van belangrijke 
overeenkomsten inzake wapencontrole en 
ontwapening, maar ook gelet op “nieuwe 
technologieën” zoals cybertechnologie en 
autonome wapens, ontwapening, 
wapencontrole en non-proliferatie een 
belangrijk aandachtspunt dienen te 
worden voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU; overwegende 
dat Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB aldus moet worden 
herzien en bijgewerkt dat de criteria strikt 
moeten worden toegepast en uitgevoerd en 
dat er een sanctiemechanisme moet 
worden opgezet;

Or. en

Amendement 58
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Grondbeginselen van een hernieuwde 
governance van het GBVB

Or. en

Amendement 59
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Multilateralisme op losse schroeven: 
dringende behoefte aan een sterker en 
verenigd Europa

Or. en
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Amendement 60
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat het 
besluitvormingsproces in het Europees 
buitenlands beleid, met inbegrip van het 
GBVB, van in het begin gestoeld is 
geweest op complexe regelingen met 
controles en waarborgen tussen de 
Europese instellingen en de EU-lidstaten, 
op een bewuste verdeling van de macht 
over de verschillende EU-beleidslijnen en 
-bevoegdheden; is van mening dat ons 
succes bij het uitwerken van beleid, 
waaronder het GBVB, afhankelijk is van 
hoogwaardig overleg, coördinatie, 
samenwerking, betere regelgeving en het 
vermogen om beleidsmaatregelen aan te 
passen of te blokkeren;

Or. en

Amendement 61
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. is van mening dat geen enkele EU-
lidstaat alleen een doeltreffend antwoord 
kan bieden op de mondiale uitdagingen 
van vandaag; wijst op de noodzaak van 
intense Europese samenwerking om 
invloed te kunnen uitoefenen op het 
wereldtoneel, hetgeen niet mogelijk is als 
we verdeeld zijn;

Or. en
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Amendement 62
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. onderstreept dat het EP als 
supranationaal parlement over een 
beperkte reeks instrumenten beschikt om 
invloed uit te oefenen op de uitvoerende 
macht van de EU en de uitvoerende macht 
ter verantwoording te roepen voor haar 
activiteiten en dat het toezicht en de 
controlefuncties van de EP, onder meer 
door resoluties op te stellen of te werken 
rond bepaalde zaken of beleidsdomeinen, 
meer aandacht verdienen;

Or. en

Amendement 63
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 ter. wijst op het belang van de rol die 
het EP speelt om de Europese publieke 
opinie te mobiliseren, niet alleen door 
strategische informele betrekkingen op te 
bouwen met de uitvoerende macht van de 
EU en de nationale parlementen, maar 
ook via positieve onderhandelingen en 
betere regelgeving, waaronder goed 
opgestelde resoluties die het vertrouwen 
van de Europeanen vergroten, een gevoel 
van Europese identiteit bevorderen en een 
uniek Europees saamhorigheidsgevoel tot 
stand brengen;

Or. en
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Amendement 64
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quater. verzoekt om een 
vernieuwde governance van het GBVB in 
de context van de nieuwe multipolariteit 
van de gemondialiseerde wereld en van de 
verschillende actoren die via een 
onderlinge wisselwerking wetten maken 
en beleid tot stand brengen op 
internationaal niveau; wijst erop dat er in 
de huidige context politieke en 
regelgevende versnippering dreigt op 
internationaal vlak, die kan leiden tot een 
verlies aan samenhang, een 
internationale institutionele blokkade en 
een verzwakking van de constructieve 
leidersrol van de EU in het vormgeven 
van de respons van de internationale 
gemeenschap op de meest prangende 
internationale politieke en economische 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 65
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 quinquies. betreurt dat de EU in de 
context van onvoldoende coördinatie, een 
gebrek aan politieke wil, grote crises, de 
Syrische oorlog en de ongeziene migratie- 
en vluchtelingencrisis de basis moet 
leggen voor een vernieuwd GBVB dat in 
lijn ligt met de steeds complexere situatie 
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en een geopolitieke leidersrol moet 
kunnen spelen op internationaal niveau, 
door te pleiten voor multilateralisme, 
internationaal recht, democratie en 
mensenrechten en welvaart; onderstreept 
dat ondanks tegenstrijdige verhalen over 
het trans-Atlantische partnerschap, de 
essentiële belangen van de EU-VS/NAVO 
op het gebied van collectieve veiligheid en 
welvaart, handhaving van het 
internationaal recht, bescherming van de 
mensenrechten en een gezamenlijke 
aanpak van regionale conflicten en 
mondiale uitdagingen nog steeds perfect 
op een lijn liggen op de korte en de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 66
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 sexies. onderstreept het belang van 
de Europese instellingen om de 
besluitvorming binnen het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid te verbeteren door de 
bestaande bepalingen van de Verdragen 
ten volle te benutten, in het nieuwe 
meerjarig financieel kader 2021-2027 de 
nodige financiering te waarborgen voor 
het externe optreden en meer 
eensgezindheid aan de dag te leggen in 
het besluitvormingsproces voor ons 
GBVB;

Or. en

Amendement 67
Traian Băsescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 septies. onderstreept dat 
multilateralisme de hoeksteen vormt van 
het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de EU en de beste manier is om vrede, 
veiligheid, mensenrechten en welvaart te 
verzekeren; wijst erop dat deze aanpak 
voordelen met zich brengt voor de mensen 
in Europa en in de rest van de wereld;

Or. en

Amendement 68
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
internationaal recht, democratie en 
mensenrechten door de Europese Unie 
onder de aandacht moeten worden 
gebracht en zoveel mogelijk moeten 
worden gegarandeerd in een tijdperk 
waarin concurrerende machten steeds 
soepeler omspringen met de op regels 
gebaseerde wereldorde; stelt dat 
multilateralisme noodzakelijkerwijs een 
economische dimensie heeft en dat de EU 
daarom moet bijdragen aan een 
aanzienlijke verandering in de 
internationale economische orde, op basis 
van inclusiviteit, duurzame ontwikkeling 
en nieuwe economische benchmarks, 
zoals welvaarteconomieën en -
maatschappijen met democratische 
instellingen;

Or. en
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Amendement 69
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat de Europese 
instellingen, waaronder het EP als bron 
van democratische legitimiteit, meer 
verantwoordelijkheid hebben dan vele 
anderen om het debat op het 
internationale niveau vorm te geven en 
dat multilateralisme, internationaal recht, 
democratie en mensenrechten door hen 
moeten worden verdedigd in een tijdperk 
waarin concurrerende machten steeds 
soepeler omspringen met de op regels 
gebaseerde wereldorde; wijst erop dat het 
onze verantwoordelijkheid is om het debat 
over het GBVB vorm te geven en een 
positieve verschuiving teweeg te brengen 
in de publieke opinie met betrekking tot 
het toekomstige Europese buitenlandse 
beleid;

Or. en

Amendement 70
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
internationaal recht, democratie en 
mensenrechten door Europeanen moeten 
worden verdedigd in een tijdperk waarin 
concurrerende machten steeds soepeler 
omspringen met de op regels gebaseerde 
wereldorde; benadrukt dat om 
geloofwaardig te blijven als drager van 



AM\1192475NL.docx 35/208 PE643.168v01-00

NL

dergelijke waarden, de Europese Unie 
moet handelen in overeenstemming met 
haar beginselen;

Or. en

Amendement 71
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat universele waarden, 
regels en beginselen, in het bijzonder 
multilateralisme, internationaal recht, de 
rechtsstaat, democratie en mensenrechten 
en vreedzame conflictoplossing door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

Or. en

Amendement 72
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
internationaal recht, democratie, de 
rechtsstaat en mensenrechten, zowel op 
internationaal vlak als binnen de EU, 
door Europeanen moeten worden 
verdedigd in een tijdperk waarin 
concurrerende machten steeds soepeler 
omspringen met de op regels gebaseerde 
wereldorde;
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Or. en

Amendement 73
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
internationaal recht, democratie, de 
rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden door Europeanen moeten worden 
verdedigd in een tijdperk waarin 
concurrerende machten steeds soepeler 
omspringen met de op regels gebaseerde 
wereldorde;

Or. en

Amendement 74
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten, evenals de 
belangen van Europa en de Europeanen, 
door Europeanen moeten worden 
verdedigd in een tijdperk waarin 
concurrerende machten steeds soepeler 
omspringen met de op regels gebaseerde 
wereldorde;

Or. es

Amendement 75
Javi López
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie, mensenrechten en de 
eerbiediging van de rechtsstaat door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

Or. es

Amendement 76
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
vrije en eerlijke handel, internationaal 
recht, democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

Or. en

Amendement 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 

1. wijst erop dat de lidstaten, 
Europese samenwerking, de rechtsstaat, 
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Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

Or. en

Amendement 78
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
internationaal recht, veiligheid voor 
Europese burgers, democratie en 
mensenrechten door Europeanen moeten 
worden verdedigd in een tijdperk waarin 
concurrerende machten steeds soepeler 
omspringen met de op regels gebaseerde 
wereldorde;

Or. en

Amendement 79
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
internationaal recht, democratie, de 
rechtsstaat en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

Or. en
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Amendement 80
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door 
Europeanen moeten worden verdedigd in 
een tijdperk waarin concurrerende machten 
steeds soepeler omspringen met de op 
regels gebaseerde wereldorde;

1. wijst erop dat multilateralisme, 
democratie en mensenrechten door de EU 
en haar lidstaten moeten worden 
verdedigd in een tijdperk waarin 
concurrerende machten steeds soepeler 
omspringen met de op regels gebaseerde 
wereldorde;

Or. en

Amendement 81
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent een drieledige aanpak van 
multilateralisme op basis van de volgende 
beginselen: de rechtsstaat eerbiedigen en 
ervoor zorgen dat het optreden van de EU 
gebaseerd is op regels en normen van 
internationaal recht en samenwerking, 
het multilateralisme verruimen naar een 
nieuwe mondiale realiteit die een 
collectieve benadering aanmoedigt en het 
potentieel overwegen om het normatieve 
vermogen, de autonomie en de invloed 
van de EU aan te wenden binnen de 
internationale organisaties, om hun 
invloed te handhaven en uit te breiden, en 
de internationale organisaties hervormen 
om ervoor te zorgen dat de multilaterale 
organisaties geschikt zijn voor hun doel;

Or. en
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Amendement 82
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat de EU en 
haar lidstaten, in een strategische 
omgeving die de afgelopen jaren 
aanzienlijk is verslechterd, een 
toenemende verantwoordelijkheid dragen 
om hun eigen veiligheid te waarborgen;

Or. fr

Amendement 83
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen; is in dit verband groot voorstander 
van de instandhouding en volledige 
uitvoering door alle partijen van het 
JCPOA als integraal onderdeel van de 
multilaterale wereldorde en de non-
proliferatieregeling en van een bijdrage 
aan de regionale veiligheid in het 
Midden-Oosten; verwerpt de unilaterale, 
extraterritoriale oplegging van nieuwe 
sancties door de Verenigde Staten na hun 
terugtrekking uit het JCPOA als 
onaanvaardbare inmenging in de 
legitieme belangen van de EU op het 
gebied van economisch en buitenlands 
beleid;

Or. en
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Amendement 84
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal moet staan in de inspanningen van 
de EU om conflicten te voorkomen en op 
te lossen; erkent dat multilateralisme om 
doeltreffend te zijn het probleem van 
ongelijke machtsverhoudingen tussen 
overheids- en niet-overheidsactoren moet 
aanpakken en oplossen;

Or. en

Amendement 85
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen, te 
milderen en op te lossen; looft de Unie 
voor haar daadkrachtige steun voor de 
Overeenkomst van Parijs, regionale 
vredesakkoorden en nucleaire 
ontwapening; 

Or. en

Amendement 86
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen en de beste manier is om 
transnationale politieke dialoog te 
garanderen, evenals vrede en een stabiele 
wereldorde;

Or. es

Amendement 87
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen; benadrukt het belang van de 
betrekkingen met gelijkgestemde landen 
en de contacten met opkomende landen;

Or. en

Amendement 88
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Stelios Kouloglou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen op basis van de normen en 
beginselen van het internationale recht, 
het VN-Handvest en de OVSE-slotakte 
van Helsinki van 1975;
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Or. en

Amendement 89
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat Europees 
multilateralisme centraal moet staan in de 
inspanningen van de EU om de lidstaten te 
ondersteunen om conflicten te voorkomen 
en op te lossen;

Or. en

Amendement 90
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU om conflicten te voorkomen en op te 
lossen;

2. onderstreept dat multilateralisme 
centraal staat in de inspanningen van de 
EU en de lidstaten om conflicten te 
voorkomen en op te lossen;

Or. en

Amendement 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. betreurt de geleidelijke 
terugtrekking van de Verenigde Staten uit 
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de multilaterale wereldorde, in het 
bijzonder de Overeenkomst van Parijs, het 
gezamenlijk alomvattend actieplan 
(JCPOA), de VN-Mensenrechtenraad en 
de Unesco, alsook hun besluit tot 
intrekking van de financiering van de 
United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine refugees (UNRWA);

Or. fr

Amendement 92
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende en strategischere Europese 
Unie, met name nu de nieuwe Europese 
politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen;

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende en strategischere Europese 
Unie, met name nu de nieuwe Europese 
politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen; betreurt dat deze 
verandering toegespitst is op militaire 
aspecten; benadrukt dat de noodzakelijke 
wijzigingen in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU gericht 
moeten zijn op crisispreventie, regionale 
veiligheidssamenwerking, mondiale 
klimaat- en milieumaatregelen, het 
versterken van zowel de politieke als de 
sociale mensenrechten en het verzekeren 
van de uitvoering van de Agenda 2030 
voor de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN;

Or. en

Amendement 93
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3



AM\1192475NL.docx 45/208 PE643.168v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende en strategischere Europese 
Unie, met name nu de nieuwe Europese 
politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen;

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende en strategischere Europese 
Unie, met name nu de nieuwe Europese 
politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen, roept op tot meer 
inspanningen om de belangen en waarden 
van de EU te beschermen en om 
tegelijkertijd te handelen als betrouwbare 
internationale partner;

Or. en

Amendement 94
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende en strategischere Europese 
Unie, met name nu de nieuwe Europese 
politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen;

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende, proactieve en strategischere 
Europese Unie, met name nu de nieuwe 
Europese politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen;

Or. en

Amendement 95
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende en strategischere Europese 
Unie, met name nu de nieuwe Europese 
politieke cyclus is gestart en het 

3. pleit voor een sterker, verenigd, 
doeltreffend en strategischer vermogen 
van de Europese Unie om de lidstaten te 
ondersteunen, met name nu de nieuwe 
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buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen;

Europese politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 
kan veranderen;

Or. en

Amendement 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. pleit voor een sterkere, verenigde, 
doeltreffende en strategischere Europese 
Unie, met name nu de nieuwe Europese 
politieke cyclus is gestart en het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU kan veranderen;

3. spreekt de wens uit dat er tussen de 
Europese landen een doeltreffende 
samenwerking tussen soevereine staten tot 
stand komt, met als doel een plan voor de 
politieke onafhankelijkheid van Europa 
op te tuigen;

Or. fr

Amendement 97
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat het belangrijk is 
om de eigen effectiviteit en 
handhavingsvermogens van de EU op 
internationaal niveau te stimuleren en 
verzoekt de Europese instellingen om zich 
op de burgers te richten en in het belang 
van het volk te handelen; verzoekt om 
werk te maken van Europese instellingen 
die over beleidsdoelstellingen 
communiceren, prioriteiten stellen en 
doelgericht werken, die het gesprek 
aangaan met gewone burgers, die zich 
richten op mensen en niet op processen, 
die tastbare resultaten leveren en die 
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bureaucratie niet aanmoedigen;

Or. en

Amendement 98
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de EU om de dialoog met 
gouvernementele en niet-
gouvernementele actoren uit derde landen 
te verbeteren bij het ontwikkelen van 
beleidsvoorstellen met een internationale 
dimensie opdat de EU met één stem kan 
spreken;

Or. en

Amendement 99
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van 
de EU dringend moeten worden versterkt 
door een GBVB te verwezenlijken waarin 
vrede, veiligheid, mensenrechten en 
fundamentele vrijheden in Europa en in 
de rest van de wereld centraal staan;

Schrappen

Or. fr

Amendement 100
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan;

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan; is van mening dat 
dit versterkte GBVB traditionele soft 
power moet omvatten, maar ook een 
sterke Europese defensiecapaciteit, een 
effectief sanctiebeleid en 
grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 101
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan;

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan; roept op tot een EU-
stelsel van sancties tegen schendingen van 
de mensenrechten, de zogeheten 
Magnitsky-lijst, waarmee gerichte 
sancties kunnen worden opgelegd aan 
personen die betrokken zijn bij ernstige 
mensenrechtenschendingen;

Or. en
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Amendement 102
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan;

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan; benadrukt dat de 
geloofwaardigheid van de EU in de 
wereld afhangt van de bescherming en 
naleving van deze beginselen door al de 
eigen lidstaten;

Or. en

Amendement 103
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin 
vrede, veiligheid, mensenrechten en 
fundamentele vrijheden in Europa en in de 
rest van de wereld centraal staan;

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken dat vrede, 
regionale en internationale veiligheid, 
mensenrechten, sociale rechtvaardigheid 
en fundamentele vrijheden in Europa en in 
de rest van de wereld nastreeft;

Or. en

Amendement 104
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie



PE643.168v01-00 50/208 AM\1192475NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan;

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa, zijn nabuurschap en 
in de rest van de wereld centraal staan;

Or. en

Amendement 105
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa en in de rest van de 
wereld centraal staan;

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin vrede, 
veiligheid, mensenrechten, fundamentele 
vrijheden en de rechtsstaat in Europa en in 
de rest van de wereld centraal staan;

Or. en

Amendement 106
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid en onafhankelijkheid van de 
EU dringend moeten worden versterkt door 
een GBVB te verwezenlijken waarin 

4. wijst er nogmaals op dat de 
weerbaarheid van de lidstaten van de EU 
dringend moeten worden versterkt door 
ervoor te zorgen dat de veiligheid en het 
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vrede, veiligheid, mensenrechten en 
fundamentele vrijheden in Europa en in de 
rest van de wereld centraal staan;

welzijn van Europese burgers en naties op 
de eerste plaats komen in het GBVB door 
de handhaving van vrede, de rechtsstaat, 
veiligheid, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Europa te ondersteunen;

Or. en

Amendement 107
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat een strategische 
herziening van de integrale strategie van 
de EU op een goed moment zou komen en 
ook nodig is, met name in het licht van 
een aantal ingrijpende geopolitieke 
veranderingen die sinds de aanname 
ervan hebben plaatsgevonden (politieke 
meningsverschillen langs de Atlantische 
as, de opkomst van nieuwe, assertievere 
machten zoals China, de aanscherping 
van de klimaatcrisis enz.), die allemaal 
ernstige gevolgen hebben voor de 
doelstellingen van het buitenlands beleid 
van de Unie en voor het algemene 
veiligheidsbeleid; verzoekt de HV/VV 
daarom een proces van alomvattend, 
inclusief overleg te starten, in eerste 
instantie met de lidstaten en 
toonaangevende deskundigen inzake het 
Europese buitenlands beleid van buiten de 
Europese instellingen, maar ook met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 108
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg



PE643.168v01-00 52/208 AM\1192475NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese 
Unie een voortrekkersrol moet spelen op 
het wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU 
moet worden verzekerd; schaart zich 
achter het besluit van de 
Commissievoorzitter om de uitvoerende 
tak van de EU om te vormen tot een 
commissie voor geopolitiek;

Schrappen

Or. en

Amendement 109
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd en streeft ernaar een 
meer slagvaardige en onafhankelijke EU 
te bevorderen in tijden van toenemende 
geopolitieke concurrentie; schaart zich 
achter het besluit van de 
Commissievoorzitter om de uitvoerende 
tak van de EU om te vormen tot een 
commissie voor geopolitiek; is van mening 
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dat een commissie voor geopolitiek ernaar 
moet streven haar belangen te vrijwaren 
met volledige inachtneming van het 
internationale recht en haar eigen 
waarden; is van oordeel dat de EU alle 
machten moet betrekken in een geest van 
samenwerking en openheid en zich 
tegelijkertijd het recht moet voorbehouden 
weerwerk te bieden wanneer dat nodig is;

Or. en

Amendement 110
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Phil Bennion, Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek; 
onderstreept dat van een “commissie voor 
geopolitiek” dan ook zou worden 
verwacht dat zij voor een preventieve, 
eerder dan voor een responsieve aanpak 
zou kiezen met betrekking tot mondiale 
aangelegenheden; is in dat verband van 
mening dat de Europese Unie zich dient 
in te zetten om een assertievere speler te 
worden, onverminderd haar status van 
normatieve macht;

Or. en
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Amendement 111
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een verantwoorde en tastbare 
voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek die 
aangelegenheden met betrekking tot het 
externe optreden systematisch zal 
behandelen; is ingenomen met de belofte 
van de toekomstige HV/VV om de externe 
dimensies van het optreden van de 
Commissie te coördineren en te zorgen 
voor een betere koppeling tussen de 
interne en de externe aspecten van ons 
beleid;

Or. en

Amendement 112
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 



AM\1192475NL.docx 55/208 PE643.168v01-00

NL

wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek; 
bevestigt opnieuw zijn engagement ten 
aanzien van de integrale strategie van de 
EU als bepalende stap van crisisbeheer op 
ad-hocbasis naar een integrale aanpak 
van het buitenlands beleid van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 113
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een geloofwaardige en doeltreffende 
speler moet worden op het wereldtoneel en 
haar politieke potentie moet benutten door 
te denken en te handelen als een macht die 
van betekenis is en tegelijkertijd de 
doelstellingen van artikel 21 VWEU, de 
universele beginselen en regels en haar 
gemeenschappelijke waarden en belangen 
overal ter wereld te verdedigen en te 
verspreiden; herhaalt dat de politieke en 
operationele autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een Commissie die de nadruk legt op 
het tot stand brengen van een 
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geloofwaardige externe speler;

Or. en

Amendement 114
Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
zij daartoe een nieuwe strategie moet 
opzetten waarin Atlantistische visies op 
onze gemeenschappelijke belangen en 
onze bondgenoten terzijde worden 
geschoven en dat de strategische 
autonomie van de EU moet worden 
verzekerd; schaart zich achter het besluit 
van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

Or. en

Amendement 115
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
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handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd, die in juni 2016 is 
erkend door de 28 staatshoofden en 
regeringsleiders in de integrale EU-
strategie; schaart zich achter het besluit 
van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

Or. fr

Amendement 116
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd, zoals onderstreept in de 
integrale strategie van de EU; schaart zich 
achter het besluit van de 
Commissievoorzitter om de uitvoerende 
tak van de EU om te vormen tot een 
commissie voor geopolitiek;

Or. en

Amendement 117
Javi López

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd;

Or. es

Amendement 118
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden, conflicten 
overal ter wereld te helpen oplossen en 
vorm te geven aan de mondiale 
governance; herhaalt dat de strategische 
autonomie van de EU moet worden 
verzekerd; schaart zich achter het besluit 
van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

Or. en
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Amendement 119
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden, te beginnen met vrede en 
bescherming van de mensenrechten, en 
belangen overal ter wereld te verdedigen 
en te verspreiden; herhaalt dat de 
strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

Or. it

Amendement 120
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 

5. is van mening dat de Europese 
Unie, in nauwe samenwerking met de 
lidstaten, een voortrekkersrol moet spelen 
op het wereldtoneel en haar politieke 
potentie moet benutten door te denken en 
te handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
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uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

Or. en

Amendement 121
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU 
moet worden verzekerd; schaart zich 
achter het besluit van de 
Commissievoorzitter om de uitvoerende 
tak van de EU om te vormen tot een 
commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese Unie 
een prominentere rol moet spelen op 
internationaal niveau en haar politieke 
potentie moet benutten door in haar 
handelen haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; neemt nota 
van het besluit van de Commissievoorzitter 
om de uitvoerende tak van de EU om te 
vormen tot een commissie voor 
geopolitiek, maar onderstreept de 
leidersrol van de Raad en de lidstaten bij 
het bepalen van het buitenlands beleid 
van de EU;

Or. en

Amendement 122
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese Unie 
een voortrekkersrol moet spelen op het 
wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 

5. is van mening dat de Europese Unie 
een proactievere rol moet spelen en haar 
politieke potentie moet benutten door te 
denken en te handelen als een geopolitieke 
macht en tegelijkertijd haar 
gemeenschappelijke waarden en belangen 
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waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

overal ter wereld te verdedigen en te 
verspreiden; herhaalt dat de strategische 
autonomie van de EU moet worden 
verzekerd; schaart zich achter het besluit 
van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

Or. en

Amendement 123
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de Europese 
Unie een voortrekkersrol moet spelen op 
het wereldtoneel en haar politieke potentie 
moet benutten door te denken en te 
handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de EU moet 
worden verzekerd; schaart zich achter het 
besluit van de Commissievoorzitter om de 
uitvoerende tak van de EU om te vormen 
tot een commissie voor geopolitiek;

5. is van mening dat de Europese 
landen een voortrekkersrol moeten spelen 
op het wereldtoneel en haar politieke 
potentie moet benutten door te denken en 
te handelen als een geopolitieke macht en 
tegelijkertijd haar gemeenschappelijke 
waarden en belangen overal ter wereld te 
verdedigen en te verspreiden; herhaalt dat 
de strategische autonomie van de Europese 
landen moet worden verzekerd; verzet zich 
tegen het besluit van de 
Commissievoorzitter om de uitvoerende 
tak van de EU om te vormen tot een 
commissie voor geopolitiek;

Or. fr

Amendement 124
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herhaalt dat, naast het algemene 
GBVB, de doelstellingen van het 
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Europees beleid inzake de landen van de 
Westelijke Balkan gericht zijn op het 
begeleiden van die landen op weg naar 
toetreding; onderstreept dat dit 
uitbreidingsproces gebaseerd is op 
verdiensten en afhangt van hun naleving 
van de criteria van Kopenhagen en hun 
individuele verwezenlijkingen met het oog 
op de opgelegde criteria;

Or. en

Amendement 125
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is in dit verband van mening dat de 
EU doeltreffender gebruik moet maken 
van handels- en 
ontwikkelingsinstrumenten als bilaterale 
en vrijhandelsovereenkomsten met derde 
landen, zodat er geen overeenkomsten 
worden geratificeerd zolang de 
Overeenkomst van Parijs niet wordt 
nageleefd en de fundamentele Europese 
waarden niet worden geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 126
Javier Nart, Phil Bennion, Ilhan Kyuchyuk, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde 
Vautmans, Christophe Grudler, Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat de EU, om haar 
externe geloofwaardigheid te behouden, 
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de clausules inzake eerbiediging van de 
mensenrechten een centrale plaats moet 
geven in de overeenkomsten van de EU 
met derde landen, ze voorwaardelijk moet 
maken en ze moet toepassen waar nodig;

Or. en

Amendement 127
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises en meer aandacht 
moet schenken aan het voorkomen van 
conflicten in een vroeg stadium;

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises en meer aandacht 
moet schenken aan het voorkomen van 
conflicten in een vroeg stadium; herinnert 
eraan dat de desbetreffende Europese 
begrotingsmiddelen in het volgende MFK 
aanzienlijk moeten worden verhoogd en 
dat de financiering voor conflictpreventie, 
vredesopbouw en bemiddeling ten minste 
moet worden verdubbeld;

Or. en

Amendement 128
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises en meer aandacht 
moet schenken aan het voorkomen van 
conflicten in een vroeg stadium;

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises en meer aandacht 
moet schenken aan het voorkomen van 
conflicten in een vroeg stadium; herinnert 
aan de fundamentele rol van de EU in het 
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bevorderen van democratie in het 
Europese Nabuurschap, in het bijzonder 
via de ondersteuningsprogramma’s van 
het Europees Fonds voor Democratie;

Or. en

Amendement 129
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises en meer aandacht 
moet schenken aan het voorkomen van 
conflicten in een vroeg stadium;

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises, onder meer door de 
civiele en militaire missies van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid te versterken, en meer 
aandacht moet schenken aan het 
voorkomen van conflicten in een vroeg 
stadium;

Or. es

Amendement 130
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises en meer aandacht 
moet schenken aan het voorkomen van 
conflicten in een vroeg stadium;

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises; is ervan overtuigd 
dat zij daartoe meer aandacht moet 
schenken aan het voorkomen van 
conflicten door de onderliggende 
oorzaken van instabiliteit aan te pakken 
en instrumenten op te zetten om ermee om 
te gaan;
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Or. en

Amendement 131
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises en meer aandacht 
moet schenken aan het voorkomen van 
conflicten in een vroeg stadium;

6. is van mening dat de Europese Unie 
in staat moet zijn sneller en doeltreffender 
te reageren op crises met alle diplomatieke 
en economische middelen waarover zij 
beschikt, en meer aandacht moet schenken 
aan het voorkomen van conflicten in een 
vroeg stadium;

Or. it

Amendement 132
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de Europese 
Unie in staat moet zijn sneller en 
doeltreffender te reageren op crises en 
meer aandacht moet schenken aan het 
voorkomen van conflicten in een vroeg 
stadium;

6. is van mening dat de Europese 
landen in staat moeten zijn sneller en 
doeltreffender te reageren op crises en 
meer aandacht moet schenken aan het 
voorkomen van conflicten in een vroeg 
stadium;

Or. fr

Amendement 133
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de Europese 
Unie in staat moet zijn sneller en 
doeltreffender te reageren op crises en 
meer aandacht moet schenken aan het 
voorkomen van conflicten in een vroeg 
stadium;

6. is van mening dat de lidstaten van 
de EU moeten overwegen mechanismen 
in het leven te roepen teneinde de snelheid 
en doeltreffendheid van de steun aan EU-
lidstaten die een crisis doormaken te 
verhogen;

Or. en

Amendement 134
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

Schrappen

Or. en

Amendement 135
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 7. onderstreept dat dringend moet 
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niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

worden gezocht naar nieuwe 
alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

Or. fr

Amendement 136
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied;

Or. en

Amendement 137
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe vormen van samenwerking binnen 
allianties, in het bijzonder bij het toezicht 
op en de beheersing van technologie-, 
handels- en investeringsstromen, en 
innovatieve samenwerkingsmechanismen;

Or. en

Amendement 138
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen en roept op 
om de krachten te bundelen om 
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multilaterale organisaties te hervormen 
om ervoor te zorgen dat zij geschikt zijn 
voor hun doel;

Or. en

Amendement 139
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal en humanitair recht en op 
multilaterale verdragen berustende, op 
regels gebaseerde wereldorde te 
verdedigen; herinnert eraan dat het GBVB 
is gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve en 
inclusieve samenwerkingsmechanismen;

Or. en

Amendement 140
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
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gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen teneinde een 
intelligent multilateralisme te 
ontwikkelen;

Or. es

Amendement 141
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners, in het bijzonder 
de NAVO, om de op internationaal recht 
berustende, op regels gebaseerde 
wereldorde te verdedigen; herinnert eraan 
dat het GBVB is gegrondvest op 
partnerschap en multilateralisme, hetgeen 
bijdraagt aan de vereniging van regionale 
en mondiale machten op dit gebied; 
onderstreept dat dringend moet worden 
gezocht naar nieuwe alliantievormen en 
innovatieve samenwerkingsmechanismen;

Or. en

Amendement 142
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe alliantievormen en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen;

7. benadrukt dat de Europese Unie 
niet reactief maar proactief te werk moet 
gaan en de handen ineen moet slaan met 
gelijkgestemde partners om de op 
internationaal recht berustende, op regels 
gebaseerde wereldorde te verdedigen; 
herinnert eraan dat het GBVB is 
gegrondvest op partnerschap en 
multilateralisme, hetgeen bijdraagt aan de 
vereniging van regionale en mondiale 
machten op dit gebied; onderstreept dat 
dringend moet worden gezocht naar 
nieuwe en flexibele alliantievormen en 
innovatieve samenwerkingsmechanismen;

Or. es

Amendement 143
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat dringend moet 
worden gezocht naar nieuwe vormen van 
strategische allianties en innovatieve 
samenwerkingsmechanismen door te 
beginnen met de huidige traditionele 
partners, dan terug te keren naar eerdere 
bondgenoten en vervolgens te kijken naar 
toekomstige strategische partners; 
onderstreept dat de betrekkingen met de 
VS onvervangbaar zijn en dat we samen 
een indrukwekkende kracht ten goede in 
de wereld zouden kunnen vormen; 
benadrukt dat de EU nadere strategische 
betrekkingen dient te ontwikkelen met alle 
landen die de waarden van de EU delen 
en die bereid zijn om op te treden om die 
waarden en de eerbiediging van de 
gemeenschappelijke waarden te 
ondersteunen;
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Or. en

Amendement 144
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 
om werk te maken van hun eenheid, 
afschrikking en weerbaarheid tegen 
secundaire sancties door derde landen, en 
om bereid te zijn tegenmaatregelen te 
nemen tegen landen die de legitieme 
belangen van de EU schaden via 
secundaire sancties;

Or. en

Amendement 145
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. onderstreept dat er effectieve en 
efficiënte opties moeten worden 
geïdentificeerd om de doelstellingen van 
het GBVB te bereiken; wijst erop dat de 
EU in dat verband zorgvuldig moet 
definiëren wat het onderliggende 
probleem is, wat de oorzaak en de omvang 
ervan zijn, en moet uitleggen waarom de 
EU moet ingrijpen; onderstreept dat 
interventies door de EU een waardevolle 
verandering dienen te rechtvaardigen, de 
juiste stimulansen moeten bieden en 
moeten anticiperen op onbedoelde 
gevolgen;

Or. en
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Amendement 146
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau en is in 
dit kader een groot voorstander van een 
fundamentele rol voor de hoge 
vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid; beklemtoont 
dat er ad-hoccoalities moeten worden 
gevormd om de cohesie en democratische 
legitimiteit van de EU te verstevigen;

Or. es

Amendement 147
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er opnieuw nauwere 
vormen van samenwerking tussen de 
HV/VV en de ministers van Buitenlandse 
Zaken moeten worden opgezet, waarbij 
die laatsten namens de EU moeten 
optreden om de cohesie en democratische 
legitimiteit van de EU te verstevigen;

Or. en
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Amendement 148
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Christophe Grudler, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; moedigt 
de vorming van ad-hoccoalities tussen 
lidstaten aan die bijdragen aan het 
vergroten van de flexibiliteit en het 
aanpassingsvermogen in het externe 
optreden van de EU, doordat er geen 
consensus onder de lidstaten hoeft te 
worden bereikt;

Or. fr

Amendement 149
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau en de EU 
zo meer geloofwaardigheid zal geven; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

Or. en
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Amendement 150
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en de lidstaten 
verenigt achter een sterk, 
gemeenschappelijk buitenlands beleid op 
EU-niveau; beklemtoont dat er ad-
hoccoalities moeten worden gevormd om 
de cohesie en democratische legitimiteit 
van de EU te verstevigen;

Or. en

Amendement 151
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau dat 
gebaseerd moet zijn op een consensus 
tussen de lidstaten; beklemtoont dat er 
waar nodig ad-hoccoalities moeten worden 
gevormd om de cohesie en democratische 
legitimiteit van de EU te verstevigen;

Or. en

Amendement 152
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid 
van de Europese landen dat de EU-
instellingen en alle ministeries van 
Buitenlandse Zaken zal verenigen achter 
een sterk, gemeenschappelijk buitenlands 
beleid op Europees niveau; beklemtoont 
dat er ad-hoccoalities moeten worden 
gevormd om de cohesie en democratische 
legitimiteit van de EU te verstevigen;

Or. fr

Amendement 153
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een buitenlands beleid 
dat de EU-instellingen en alle ministeries 
van Buitenlandse Zaken zal verenigen 
achter een sterk, gemeenschappelijk 
buitenlands beleid op EU-niveau; 
beklemtoont dat er ad-hoccoalities moeten 
worden gevormd om de cohesie en 
democratische legitimiteit van de EU te 
verstevigen;

8. pleit voor een buitenlands beleid en 
een cultuur die de EU-instellingen en alle 
ministeries van Buitenlandse Zaken zullen 
verenigen achter een sterk, 
gemeenschappelijk buitenlands beleid op 
EU-niveau; verzoekt de EU om niet alleen 
een mondiale betaler, maar ook een 
mondiale speler te zijn;

Or. en

Amendement 154
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept op tot een grotere mate van 
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solidariteit en een versterking van de 
coördinatie tussen de EU en haar 
lidstaten; herhaalt dat de beleidslijnen 
van de Unie op het gebied van extern 
beleid zowel onderling als met andere 
beleidslijnen met een externe dimensie 
moeten overeenstemmen en moeten 
worden gecoördineerd met internationale 
partners; meent dat goede samenwerking 
tussen de lidstaten van essentieel belang is 
om onze democratie, onze 
gemeenschappelijke waarden, onze 
vrijheid en onze sociale en milieunormen 
veilig te stellen; benadrukt dat de 
samenwerking tussen de lidstaten, de 
partnerlanden en internationale 
organisaties moet worden uitgebreid;

Or. en

Amendement 155
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst nogmaals op het belang van 
artikel 24, lid 3, VEU, waarin is 
onderstreept dat de lidstaten in een geest 
van loyaliteit en wederzijdse solidariteit 
hun onvoorwaardelijke steun geven aan 
het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de Unie en zich onthouden van ieder 
optreden dat in strijd is met de belangen 
van de Unie; herinnert eraan dat volgens 
het Verdrag de Raad Buitenlandse Zaken 
van de EU het forum is waar nationale 
ministers hun mening geven en tot een 
onderling overeengekomen beleid komen; 
wijst erop dat zodra het beleid bij 
eenparigheid van stemmen is 
overeengekomen, de lidstaten de HV/VV 
moeten steunen bij de uitvoering ervan, 
zonder parallel te handelen;
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Or. en

Amendement 156
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten 
doeltreffender moet inzetten en op een 
verenigdere en samenhangendere wijze 
moet handelen om haar 
besluitvormingsprocessen te verbeteren;

Schrappen

Or. fr

Amendement 157
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten doeltreffender 
moet inzetten en op een verenigdere en 
samenhangendere wijze moet handelen om 
haar besluitvormingsprocessen te 
verbeteren;

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten doeltreffender 
moet inzetten en op een verenigdere en 
samenhangendere wijze moet handelen om 
haar besluitvormingsprocessen te 
verbeteren; neemt nota van het voorstel 
van de Commissie om de meeste 
bestaande instrumenten voor het externe 
optreden te bundelen in een enkel 
instrument, het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking (NDICI); 
herhaalt dat het bundelen van 
instrumenten voor het externe optreden in 
een enkel fonds tot synergieën, 
doeltreffendheid en snelheid kan leiden in 
het besluitvormingsproces en bij de 
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uitbetaling van middelen, maar geen 
middelen van de Unie mag onttrekken 
aan de langdurige, overkoepelende 
doelstellingen van haar buitenlands 
beleid, te weten armoedebestrijding, 
duurzame ontwikkeling en bescherming 
van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 158
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten 
doeltreffender moet inzetten en op een 
verenigdere en samenhangendere wijze 
moet handelen om haar 
besluitvormingsprocessen te verbeteren;

9. onderstreept dat het beleid en de 
instrumenten van de EU moeten stroken 
met de GBVB-doelstellingen van de EU; 
is van mening dat de EU zich in dat 
verband moet concentreren op hoe dat 
beleid en de instrumenten de huidige 
resultaten van het GBVB verbeteren en op 
zoek moet gaan naar nieuwe manieren 
om de besluitvorming te verbeteren en 
innovatie aan te moedigen doorheen en 
binnen het optreden van de EU, en ervoor 
moet pleiten dat effectief wordt toegezien 
op de uitvoering van het achterliggende 
beleid;

Or. en

Amendement 159
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten doeltreffender 

9. onderstreept dat de Europese Unie 
de bepalingen van het Verdrag van 
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moet inzetten en op een verenigdere en 
samenhangendere wijze moet handelen om 
haar besluitvormingsprocessen te 
verbeteren;

Lissabon volledig moet toepassen en haar 
bestaande instrumenten doeltreffender 
moet inzetten; dringt er bij de Europese 
Unie op aan op een verenigdere en 
samenhangendere wijze te handelen om 
haar besluitvormingsprocessen te 
verbeteren;

Or. fr

Amendement 160
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten doeltreffender 
moet inzetten en op een verenigdere en 
samenhangendere wijze moet handelen om 
haar besluitvormingsprocessen te 
verbeteren;

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten doeltreffender 
moet inzetten en op een verenigdere en 
samenhangendere wijze moet handelen om 
haar besluitvormingsprocessen te 
verbeteren, waarbij de Europese Dienst 
voor extern optreden (EDEO) een 
centrale rol speelt;

Or. es

Amendement 161
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten doeltreffender 
moet inzetten en op een verenigdere en 
samenhangendere wijze moet handelen om 
haar besluitvormingsprocessen te 
verbeteren;

9. onderstreept dat de Europese Unie 
haar bestaande instrumenten doeltreffender 
moet inzetten en op een verenigdere en 
samenhangendere wijze moet handelen en 
haar besluitvormingsprocessen moet 
verbeteren om een doeltreffende en 
geloofwaardige externe actor te worden;
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Or. en

Amendement 162
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt om gendergelijkheid en 
de rechten van minderheden 
daadwerkelijk te mainstreamen in de 
strategische en operationele aspecten van 
het externe optreden van de EU om een 
meer omvattend buitenlands en 
veiligheidsbeleid op te zetten en uit te 
voeren waarin alle delen van de 
samenleving in aanmerking worden 
genomen; benadrukt dat die 
mainstreaming moet beginnen met 
concrete maatregelen binnen de Europese 
instellingen die haar extern beleid uit te 
voeren en een gerichte programmering 
moet omvatten in het nieuwe 
financieringsinstrument NDICI;

Or. en

Amendement 163
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat het, in een 
multipolaire wereld die steeds instabieler 
is en met het oog op de opkomst van 
nationalistische en xenofobe politieke 
krachten die niet verenigbaar zijn met de 
elementaire democratische beginselen, 
noodzakelijk is de Europese Unie te 
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consolideren als een invloedrijke 
internationale speler die zich door middel 
van soft power inzet voor conflictpreventie 
en bemiddeling voordat militaire opties 
worden overwogen, en ook als een speler 
die een voorbeeldfunctie vervult als het 
gaat om de bevordering en 
verwezenlijking van vrede op 
internationaal niveau;

Or. es

Amendement 164
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt zijn engagement op het 
gebied van uitbreiding, dat een essentieel 
beleidsdomein blijft voor de EU en voor 
het Europese perspectief van de 
Westelijke Balkan; wijst er nogmaals op 
dat artikel 49 VEU bepaalt dat elke 
Europese staat kan verzoeken lid te 
worden van de Europese Unie, op 
voorwaarde dat deze staat de criteria van 
Kopenhagen en de democratische 
beginselen in acht neemt, de 
fundamentele vrijheden, mensenrechten 
en rechten van minderheden eerbiedigt, 
en het functioneren van de rechtsstaat 
garandeert;

Or. en

Amendement 165
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de EU en haar lidstaten 
om ambitieus te zijn op de internationale 
klimaatconferentie, hun verplichtingen na 
te komen en hun klimaatdiplomatie te 
gebruiken om andere mondiale spelers 
ertoe aan te zetten passende 
decarbonisatiestrategieën na te streven; 
verzoekt de EU en haar lidstaten om 
billijke en voldoende 
klimaatfinancieringsstromen te 
verzekeren in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs en om ervoor te 
zorgen dat subsidies als 
financieringsinstrument de voorkeur 
krijgen boven leningen; vraagt dat de EU 
bijdraagt aan de inspanningen om de 
meest kwetsbare landen te voorzien van de 
nodige middelen om zich aan te passen 
aan de opwarming van de aarde en de 
stijgende zeespiegel; dringt erop aan dat 
ontwikkelings- en handelsbeleid en 
-overeenkomsten en de desbetreffende 
overeenkomsten met derde landen 
klimaat- en milieudoelstellingen bevatten 
en op die doelstellingen worden afgestemd 
en dat er wordt gezorgd voor vlot 
beschikbare en verantwoorde, 
transparante financieringsmechanismen; 
verzoekt de EU om werk te maken van een 
internationaal verdrag inzake fossiele 
brandstoffen om ze in de grond te 
houden;

Or. en

Amendement 166
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept de rol van de 
Europese Unie als lichtend voorbeeld van 
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de universele waarde van liberale 
democratie en als speler die pleit voor 
liberale democratie als beste wereldwijde 
systeem van politieke organisatie op een 
moment dat dit door zeer relevante 
machten in twijfel wordt getrokken;

Or. es

Amendement 167
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Versterking van het Europees Parlement 
als pijler van het GBVB

Een sterkere rol voor het Europees 
Parlement in het GBVB/GVDB: vanuit 
een juridisch perspectief op een 
vernieuwde publieke diplomatie

Or. en

Amendement 168
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat een sterkere rol 
voor het EP in het GBVB/GVDB een 
wezenlijk onderdeel moet zijn van een 
robuust buitenlands beleid; vraagt om 
veel meer synergieën tot stand te brengen 
voor de uitvoering van een aantal 
juridische beginselen in het GBVB, zoals: 
het beginsel van loyale samenwerking, het 
beginsel van eenheid bij de internationale 
vertegenwoordiging van de Unie, het 
beginsel van gelijkheid van de lidstaten en 
het beginsel van eerbiediging van de 
nationale identiteit en essentiële 
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staatsfuncties;

Or. en

Amendement 169
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept dat het EP alleen kan 
bijdragen aan een sterker GBVB via een 
betere democratische legitimering van het 
buitenlands beleid van de EU in het 
GBVB; onderstreept daarnaast de 
behoefte aan een betere erkenning van de 
procedurerechten van het EP op het 
gebied van het GBVB/GVDB, een 
vernieuwde parlementaire diplomatie, een 
meer integrale aanpak van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU, een versterkte rol voor het EP in de 
context van de externe betrekkingen en 
van de brexit, een doordacht GVDB dat 
onze Europese identiteit versterkt, meer 
aandacht voor de eerbiediging van de 
rechtsstaat in het GBVB, een GBVB-
gerelateerde strategie of communicatie en 
een benadering op basis van voorafgaand 
overleg, en ten slotte samenhangende, 
consequente en complementaire externe 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 170
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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Een betere democratische legitimering 
van het buitenlands beleid van de EU 
verzekeren in het GBVB

Or. en

Amendement 171
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun 
procedures geboden mogelijkheden 
daarbij volledig worden benut; benadrukt 
dat de Europese Unie daartoe alle 
beschikbare middelen moet inzetten, met 
inbegrip van parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat alleen 
samenwerking op basis van eenparigheid 
doeltreffend kan zijn en dat een lidstaat 
nooit mag worden gedwongen om een 
bepaald politiek en strategisch beleid te 
volgen;

Or. fr

Amendement 172
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun 
procedures geboden mogelijkheden 

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt; herinnert eraan dat geen enkele 
lidstaat, geen enkele kandidaat-lidstaat en 
geen enkel partnerland kan worden 
gedwongen tot standpunten of 
maatregelen op het gebied van 
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daarbij volledig worden benut; benadrukt 
dat de Europese Unie daartoe alle 
beschikbare middelen moet inzetten, met 
inbegrip van parlementaire diplomatie;

buitenlands beleid die indruisen tegen zijn 
wil en tegen de democratische consensus 
van het volk en de beslissingen van het 
parlement; wijst erop dat de gelijkheid 
tussen de lidstaten bij het opzetten van 
Europees buitenlands en veiligheidsbeleid 
en -maatregelen moet worden 
geëerbiedigd en gewaarborgd; 
onderstreept dat de prerogatieven van de 
nationale parlementen met betrekking tot 
het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
hun landen moeten worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 173
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun 
procedures geboden mogelijkheden 
daarbij volledig worden benut; benadrukt 
dat de Europese Unie daartoe alle 
beschikbare middelen moet inzetten, met 
inbegrip van parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt; benadrukt dat de Europese Unie 
daartoe alle beschikbare middelen moet 
inzetten, met inbegrip van parlementaire 
diplomatie;

Or. en

Amendement 174
Andrzej Halicki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun procedures 
geboden mogelijkheden daarbij volledig 
worden benut; benadrukt dat de Europese 
Unie daartoe alle beschikbare middelen 
moet inzetten, met inbegrip van 
parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en eensgezind optreedt en wanneer 
de besluitvorming stapsgewijs van 
nationaal naar supranationaal niveau wordt 
getild en de door de EU-instellingen en hun 
procedures geboden mogelijkheden daarbij 
volledig worden benut, met volledige 
inachtneming van de subsidiariteitsregel 
en de bevoegdheden van de lidstaten; 
benadrukt dat de Europese Unie daartoe 
alle beschikbare middelen moet inzetten, 
met inbegrip van parlementaire diplomatie;

Or. en

Amendement 175
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun procedures 
geboden mogelijkheden daarbij volledig 
worden benut; benadrukt dat de Europese 
Unie daartoe alle beschikbare middelen 
moet inzetten, met inbegrip van 
parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en de door de EU-instellingen en 
hun procedures geboden mogelijkheden 
daarbij volledig worden benut; benadrukt 
dat de Europese Unie daartoe alle 
beschikbare middelen moet inzetten, met 
inbegrip van parlementaire diplomatie;

Or. en

Amendement 176
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun procedures 
geboden mogelijkheden daarbij volledig 
worden benut; benadrukt dat de Europese 
Unie daartoe alle beschikbare middelen 
moet inzetten, met inbegrip van 
parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en de door de EU-instellingen, in 
het bijzonder de Raad, en hun procedures 
geboden mogelijkheden daarbij worden 
benut; benadrukt dat de Europese Unie 
daartoe alle beschikbare middelen moet 
inzetten, met inbegrip van parlementaire 
diplomatie;

Or. en

Amendement 177
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun procedures 
geboden mogelijkheden daarbij volledig 
worden benut; benadrukt dat de Europese 
Unie daartoe alle beschikbare middelen 
moet inzetten, met inbegrip van 
parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-Verdragen, -instellingen en 
hun procedures geboden mogelijkheden 
daarbij volledig worden benut; benadrukt 
dat de Europese Unie daartoe alle 
beschikbare middelen moet inzetten, met 
inbegrip van parlementaire diplomatie;

Or. en

Amendement 178
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David Lega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun 
procedures geboden mogelijkheden 
daarbij volledig worden benut; benadrukt 
dat de Europese Unie daartoe alle 
beschikbare middelen moet inzetten, met 
inbegrip van parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat de Europese Unie 
voor een aantal uitdagingen op het gebied 
van buitenlands en veiligheidsbeleid staat 
en dat die pas kunnen worden opgelost 
door nauwere samenwerking door de 
lidstaten onderling; is van mening dat de 
EU haar gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid daarom beter moet 
coördineren; benadrukt tegelijkertijd dat 
dit niet mag gebeuren ten koste van het 
recht van de lidstaten om hun eigen 
beslissingen te nemen over hun 
buitenlands en veiligheidsbeleid, dat bij de 
lidstaten zelf moet blijven;

Or. sv

Amendement 179
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en wanneer de besluitvorming 
stapsgewijs van nationaal naar 
supranationaal niveau wordt getild en de 
door de EU-instellingen en hun procedures 
geboden mogelijkheden daarbij volledig 
worden benut; benadrukt dat de Europese 
Unie daartoe alle beschikbare middelen 
moet inzetten, met inbegrip van 
parlementaire diplomatie;

10. onderstreept dat de Europese Unie 
pas haar volledige potentieel kan 
waarmaken wanneer zij met één stem 
spreekt en eensgezind optreedt en wanneer 
de besluitvorming stapsgewijs van 
nationaal naar EU-niveau wordt getild en 
de door de EU-instellingen en hun 
procedures geboden mogelijkheden daarbij 
volledig worden benut; benadrukt dat de 
Europese Unie daartoe alle beschikbare 
middelen moet inzetten, met inbegrip van 
parlementaire diplomatie;

Or. en
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Amendement 180
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. herinnert eraan dat in artikel 2, 
lid 4, VWEU enkel staat dat “de Unie 
bevoegd [is] om, overeenkomstig het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 
een gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid te bepalen en te voeren 
[...]”;

Or. en

Amendement 181
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt om een effectieve en 
geslaagde uitvoering van artikel 36 
VWEU om het EP in staat te stellen zijn 
aanzienlijke bijdrage aan het GBVB te 
leveren, die verder reikt dan het 
parlementaire discours en een echt effect 
heeft op het besluitvormingsproces in de 
Raad; wijst erop dat het EP in het licht 
van artikel 36 dient te worden 
geraadpleegd over de huidige beslissingen 
met betrekking tot “de fundamentele 
keuzen op het gebied van het GBVB en 
het defensiebeleid” en niet alleen over de 
voornaamste aspecten van het GBVB of 
algemene beleidslijnen;

Or. en
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Amendement 182
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. erkent het belang van 
geïnstitutionaliseerde betrekkingen tussen 
het EP en de EDEO waarin is voorzien in 
bevoegdheden die het EP in staat stellen 
om “ten volle zijn rol [te] vervullen in het 
extern optreden van de Unie, met name 
wat de in artikel 14, lid 1, VEU bedoelde 
politieke controle betreft, alsmede in 
wetgevings- en 
begrotingsaangelegenheden 
overeenkomstig de Verdragen”1 bis;
_________________
1 bis Besluit 2010/427/EU van de Raad tot 
vaststelling van de organisatie en werking 
van de Europese Dienst voor extern 
optreden (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30, 
art. 27, lid 3).

Or. en

Amendement 183
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een meer integrale aanpak van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
EU

Or. en

Amendement 184
Traian Băsescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. is ingenomen met de 
nieuwe strategische agenda 2019-2024 
van de Raad waarin is bepaald dat de EU 
slechts op gelijke voet in gesprek kan 
gaan met internationale opkomende 
machten als zij een fragmentarische 
aanpak vermijdt en één front vormt, 
ondersteund door middelen van de EU en 
van de lidstaten;

Or. en

Amendement 185
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er in dit verband nogmaals op 
dat het Parlement in de loop der jaren een 
reeks instrumenten en netwerken voor 
extern optreden heeft ontwikkeld die 
verschillen van de instrumenten en 
netwerken van de uitvoerende macht van 
de Europese Unie, maar daarop 
tegelijkertijd ook een aanvulling vormen; 
pleit daarom voor een geïntegreerdere 
aanpak ten aanzien van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, die tevens een 
parlementaire dimensie moet omvatten, 
alsook voor interinstitutionele 
samenwerking bij de opstelling van 
strategieën voor derde landen en regio’s;

11. wijst er in dit verband nogmaals op 
dat het Parlement in de loop der jaren een 
reeks instrumenten en netwerken voor 
extern optreden heeft ontwikkeld, zoals 
gemengde parlementaire commissies en 
parlementaire samenwerkingscommissies 
met derde landen, en interparlementaire 
delegaties, ad-hocdelegaties en 
verkiezingswaarnemingsmissies, die 
verschillen van de instrumenten en 
netwerken van de uitvoerende macht van 
de Europese Unie, maar daarop 
tegelijkertijd ook een aanvulling vormen; 
pleit daarom voor een geïntegreerdere 
aanpak ten aanzien van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, die tevens een 
parlementaire dimensie moet omvatten, 
alsook voor interinstitutionele 
samenwerking bij de opstelling van 
strategieën voor derde landen en regio’s, 
met bijzondere nadruk op de Westelijke 



PE643.168v01-00 94/208 AM\1192475NL.docx

NL

Balkan en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap;

Or. en

Amendement 186
Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst er in dit verband nogmaals op 
dat het Parlement in de loop der jaren een 
reeks instrumenten en netwerken voor 
extern optreden heeft ontwikkeld die 
verschillen van de instrumenten en 
netwerken van de uitvoerende macht van 
de Europese Unie, maar daarop 
tegelijkertijd ook een aanvulling vormen; 
pleit daarom voor een geïntegreerdere 
aanpak ten aanzien van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, die tevens een 
parlementaire dimensie moet omvatten, 
alsook voor interinstitutionele 
samenwerking bij de opstelling van 
strategieën voor derde landen en regio’s;

11. wijst er in dit verband nogmaals op 
dat het Parlement in de loop der jaren een 
reeks instrumenten en netwerken voor 
extern optreden heeft ontwikkeld die 
verschillen van de instrumenten en 
netwerken van de uitvoerende macht van 
de Europese Unie, maar daarop 
tegelijkertijd ook een aanvulling vormen; 
pleit daarom voor een geïntegreerdere 
aanpak ten aanzien van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, die tevens een 
parlementaire dimensie moet omvatten, 
alsook voor interinstitutionele 
samenwerking bij de opstelling van 
strategieën voor derde landen en regio’s; 
bevestigt dat het Europees Parlement een 
bindende rol moet spelen in de 
belangrijkste beslissingen van de Unie op 
het internationale toneel, in het bijzonder 
wanneer die beslissingen betrekking 
hebben op de inzet van militaire missies;

Or. en

Amendement 187
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement
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11. wijst er in dit verband nogmaals op 
dat het Parlement in de loop der jaren een 
reeks instrumenten en netwerken voor 
extern optreden heeft ontwikkeld die 
verschillen van de instrumenten en 
netwerken van de uitvoerende macht van 
de Europese Unie, maar daarop 
tegelijkertijd ook een aanvulling vormen; 
pleit daarom voor een geïntegreerdere 
aanpak ten aanzien van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, die tevens een 
parlementaire dimensie moet omvatten, 
alsook voor interinstitutionele 
samenwerking bij de opstelling van 
strategieën voor derde landen en regio’s;

11. wijst er in dit verband nogmaals op 
dat het Parlement in de loop der jaren een 
reeks instrumenten en netwerken voor 
extern optreden heeft ontwikkeld die 
verschillen van de instrumenten en 
netwerken van de uitvoerende macht van 
de Europese Unie, maar daarop 
tegelijkertijd ook een aanvulling vormen; 
pleit daarom voor een geïntegreerdere 
aanpak ten aanzien van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, die tevens een 
parlementaire dimensie moet omvatten, 
alsook voor interinstitutionele 
samenwerking bij de opstelling van 
strategieën voor derde landen en regio’s; 
benadrukt andermaal hoe belangrijk de 
parlementaire diplomatie en 
interparlementaire betrekkingen zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen;

Or. en

Amendement 188
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een betere erkenning van de 
procedurerechten van het EP op het 
gebied van het GBVB/GVDB

Or. en

Amendement 189
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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11 bis. onderstreept dat in artikel 36 VEU 
is bepaald dat: “De hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
het Europees Parlement regelmatig 
[raadpleegt] over de voornaamste 
aspecten en de fundamentele keuzen op 
het gebied van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid en het [informeert] over de 
ontwikkeling van de beleidsmaatregelen. 
Hij ziet erop toe dat de opvattingen van 
het Europees Parlement naar behoren in 
aanmerking worden genomen. Bij de 
informatieverstrekking aan het Europees 
Parlement kunnen de speciale 
vertegenwoordigers worden ingeschakeld. 
Het Europees Parlement kan vragen of 
aanbevelingen tot de Raad of de hoge 
vertegenwoordiger richten. Het wijdt twee 
maal per jaar een debat aan de 
vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging 
van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid is geboekt met inbegrip 
van het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid”;

Or. en

Amendement 190
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. merkt op dat volgens Besluit 
2010/427/EU van de Raad tot vaststelling 
van de organisatie en werking van de 
Europese Dienst voor extern optreden de 
hoge vertegenwoordiger het Europees 
Parlement regelmatig zal raadplegen over 
GBVB-aangelegenheden, dat de 
opvattingen van het Europees Parlement 
naar behoren in aanmerking moeten 
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worden genomen en dat er een specifieke 
regeling dient te worden vastgesteld met 
betrekking tot de toegang van leden van 
het Europees Parlement tot documenten;

Or. en

Amendement 191
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. herinnert eraan dat in 
artikel 3, lid 4, van Besluit 2010/427/EU 
van de Raad is bepaald dat “de EDEO 
passende steun en medewerking [verleent] 
[...] in het bijzonder aan het Europees 
Parlement”, waarmee duidelijk 
voorwaarden worden geschapen om het 
EP nauwer te betrekken bij – en sneller te 
informeren over – GBVB/GVDB-
aangelegenheden;

Or. en

Amendement 192
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. onderstreept de rol van elk 
van de instellingen die betrokken zijn bij 
het GBVB/GVDB om de werkmethoden 
opnieuw te bekijken en na te gaan hoe zij 
hun rol uit hoofde van de Verdragen het 
beste kunnen vervullen;

Or. en
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Amendement 193
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt erop aan dat informatie op 
doeltreffendere en uitgebreidere wijze 
wordt uitgewisseld tussen de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO), zodat het Parlement zijn 
toezichthoudende rol, onder meer ten 
aanzien van het GBVB, efficiënt en tijdig 
kan uitvoeren;

12. dringt aan op een betere 
interinstitutionele samenwerking, waarbij 
inlichtingen voldoende tijdig aan het 
Parlement worden verstrekt opdat het in 
voorkomend geval zijn standpunt kenbaar 
kan maken en de Commissie voor zover 
mogelijk rekening kan houden met het 
standpunt van het Parlement; een 
dergelijke doeltreffende en uitgebreide 
informatie-uitwisseling tussen de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) zal ervoor zorgen 
dat het Parlement zijn toezichthoudende 
rol, onder meer ten aanzien van het GBVB, 
efficiënt en tijdig kan uitvoeren;

Or. en

Amendement 194
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt erop aan dat informatie op 
doeltreffendere en uitgebreidere wijze 
wordt uitgewisseld tussen de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO), zodat het Parlement zijn 
toezichthoudende rol, onder meer ten 
aanzien van het GBVB, efficiënt en tijdig 
kan uitvoeren;

12. dringt erop aan dat informatie op 
doeltreffendere en uitgebreidere wijze 
wordt uitgewisseld tussen de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO), zodat het Parlement zijn 
toezichthoudende rol, onder meer ten 
aanzien van het GBVB, efficiënt en tijdig 
kan uitvoeren; is ingenomen met de 
verbintenis van de toekomstige HV/VV om 
het Parlement beter en sneller op de 
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hoogte te brengen van, te betrekken bij en 
te raadplegen over de fundamentele 
keuzen van het GBVB;

Or. en

Amendement 195
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. pleit voor de intensivering van het 
parlementaire toezicht op het externe 
optreden van de EU, onder meer door de 
regelmatige raadpleging van de VV/HV, de 
EDEO en de Commissie voort te zetten, en 
pleit daarnaast voor de afronding van de 
onderhandelingen over de toegang van het 
Parlement tot gevoelige informatie van de 
Raad met betrekking tot het GBVB en het 
GVDB;

13. pleit voor de intensivering van de 
parlementaire rol en de parlementaire 
controle en het parlementaire toezicht op 
het externe optreden van de EU, onder 
meer door de regelmatige raadpleging van 
de VV/HV, de EDEO en de Commissie 
voort te zetten, en pleit daarnaast voor de 
afronding van de onderhandelingen over de 
toegang van het Parlement tot gevoelige 
informatie van de Raad met betrekking tot 
het GBVB en het GVDB;

Or. en

Amendement 196
Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. pleit voor de intensivering van het 
parlementaire toezicht op het externe 
optreden van de EU, onder meer door de 
regelmatige raadpleging van de VV/HV, de 
EDEO en de Commissie voort te zetten, en 
pleit daarnaast voor de afronding van de 
onderhandelingen over de toegang van het 
Parlement tot gevoelige informatie van de 
Raad met betrekking tot het GBVB en het 

13. pleit voor de intensivering van het 
parlementaire toezicht op het externe 
optreden van de EU, onder meer door de 
regelmatige raadpleging van de VV/HV, de 
EDEO en de Commissie voort te zetten, en 
pleit daarnaast voor de afronding van de 
onderhandelingen over de toegang van het 
Parlement tot gevoelige informatie van de 
Raad met betrekking tot het GBVB en het 
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GVDB; GVDB, waarbij geen politieke fracties van 
het Europees Parlement worden 
uitgesloten;

Or. en

Amendement 197
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een vernieuwde parlementaire diplomatie

Or. en

Amendement 198
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
buitenlandse zaken van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor betrekkingen met 
derde landen, van alle nodige informatie 
moet worden voorzien door de uitvoerende 
macht van de Europese Unie 
indien/wanneer de brexit plaatsvindt, 
zodat zij namens het Parlement toezicht 
kan houden op het 
onderhandelingsproces overeenkomstig 
artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
en tijdig kan bijdragen aan de 
toekomstige overeenkomst(en) met het 
Verenigd Koninkrijk, waarvoor de 
goedkeuring van het Parlement is vereist; 
onderstreept hoe belangrijk het is dat de 
Europese Unie en het Verenigd 
Koninkrijk in de toekomst samenwerken 

Schrappen



AM\1192475NL.docx 101/208 PE643.168v01-00

NL

op het gebied van het GBVB en het 
GVDB en beaamt dat naar creatieve 
oplossingen moet worden gezocht;

Or. en

Amendement 199
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
buitenlandse zaken van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor betrekkingen met 
derde landen, van alle nodige informatie 
moet worden voorzien door de uitvoerende 
macht van de Europese Unie 
indien/wanneer de brexit plaatsvindt, zodat 
zij namens het Parlement toezicht kan 
houden op het onderhandelingsproces 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) en tijdig kan 
bijdragen aan de toekomstige 
overeenkomst(en) met het Verenigd 
Koninkrijk, waarvoor de goedkeuring van 
het Parlement is vereist; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk in de toekomst 
samenwerken op het gebied van het GBVB 
en het GVDB en beaamt dat naar creatieve 
oplossingen moet worden gezocht;

14. merkt op dat de Commissies 
buitenlandse zaken en internationale 
handel van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor buitenlandse zaken 
en internationale handelsbetrekkingen 
met derde landen, van alle nodige 
informatie moet worden voorzien door de 
uitvoerende macht van de Europese Unie 
indien/wanneer de brexit plaatsvindt, zodat 
zij namens het Parlement toezicht kan 
houden op het onderhandelingsproces 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) en tijdig kan 
bijdragen aan de toekomstige 
overeenkomst(en) met het Verenigd 
Koninkrijk, waarvoor de goedkeuring van 
het Parlement is vereist; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk in de toekomst 
samenwerken op het gebied van het GBVB 
en het GVDB en beaamt dat naar 
constructieve oplossingen moet worden 
gezocht;

Or. en

Amendement 200
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
buitenlandse zaken van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor betrekkingen met 
derde landen, van alle nodige informatie 
moet worden voorzien door de uitvoerende 
macht van de Europese Unie 
indien/wanneer de brexit plaatsvindt, zodat 
zij namens het Parlement toezicht kan 
houden op het onderhandelingsproces 
overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) en tijdig kan 
bijdragen aan de toekomstige 
overeenkomst(en) met het Verenigd 
Koninkrijk, waarvoor de goedkeuring van 
het Parlement is vereist; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk in de toekomst 
samenwerken op het gebied van het GBVB 
en het GVDB en beaamt dat naar 
creatieve oplossingen moet worden 
gezocht;

14. merkt op dat de Commissie 
buitenlandse zaken van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor politieke 
betrekkingen met derde landen, van alle 
nodige informatie moet worden voorzien 
door de uitvoerende macht van de 
Europese Unie indien/wanneer de brexit 
plaatsvindt, zodat zij, samen met alle 
andere bevoegde commissies, namens het 
Parlement toezicht kan houden op het 
onderhandelingsproces overeenkomstig 
artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en 
tijdig kan bijdragen aan de toekomstige 
overeenkomst(en) met het Verenigd 
Koninkrijk, waarvoor de goedkeuring van 
het Parlement is vereist; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk in de toekomst 
samenwerken op het gebied van het GBVB 
en het GVDB;

Or. en

Amendement 201
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de Commissie 
buitenlandse zaken van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor betrekkingen met 
derde landen, van alle nodige informatie 
moet worden voorzien door de uitvoerende 
macht van de Europese Unie 
indien/wanneer de brexit plaatsvindt, zodat 
zij namens het Parlement toezicht kan 
houden op het onderhandelingsproces 
overeenkomstig artikel 218 van het 

14. merkt op dat de Commissie 
buitenlandse zaken van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor betrekkingen met 
derde landen, en de nationale parlementen 
van alle nodige informatie moet worden 
voorzien door de uitvoerende macht van de 
Europese Unie indien/wanneer de brexit 
plaatsvindt, zodat zij namens het Parlement 
toezicht kan houden op het 
onderhandelingsproces overeenkomstig 
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) en tijdig kan 
bijdragen aan de toekomstige 
overeenkomst(en) met het Verenigd 
Koninkrijk, waarvoor de goedkeuring van 
het Parlement is vereist; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk in de toekomst 
samenwerken op het gebied van het GBVB 
en het GVDB en beaamt dat naar creatieve 
oplossingen moet worden gezocht;

artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en 
tijdig kan bijdragen aan de toekomstige 
overeenkomst(en) met het Verenigd 
Koninkrijk, waarvoor de goedkeuring van 
het Parlement is vereist; onderstreept hoe 
belangrijk het is dat de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk in de toekomst 
samenwerken op het gebied van het GBVB 
en het GVDB en beaamt dat naar creatieve 
oplossingen moet worden gezocht;

Or. fr

Amendement 202
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat de EU en de 
lidstaten moeten samenwerken om een 
globale beleidsstrategie op te zetten voor 
een geheroriënteerde parlementaire 
diplomatie die een meer integrale 
benadering tot het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU omvat, alsook 
dat ze hun manier van werken moeten 
aanpassen;

Or. en

Amendement 203
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt om een meer 
samenhangend GBVB waarin 
langetermijndoelstellingen zijn 
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vastgesteld, teneinde zijn 
beslissingsbevoegdheden efficiënter te 
gebruiken en zich boven de verschillende 
sectorale belangen te plaatsen, voor een 
sterkere koppeling te zorgen tussen EU-
beleid en nationale maatregelen, zich 
meer te richten op het formuleren van 
essentiële beleidsaspecten en te 
controleren hoe dit beleid wordt 
uitgevoerd en wordt gecommuniceerd aan 
burgers overal ter wereld;

Or. en

Amendement 204
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een versterkte rol voor het EP in de 
context van de externe betrekkingen en 
van de brexit

Or. en

Amendement 205
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. erkent dat de deelname van 
het EP aan de onderhandelingen en de 
sluiting van internationale 
overeenkomsten een belangrijke stap 
vormt die het democratische toezicht op de 
externe betrekkingen weerspiegelt;

Or. en
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Amendement 206
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. merkt op dat de Commissie 
buitenlandse zaken van het Parlement, als 
hoofdcommissie voor betrekkingen met 
derde landen, van alle nodige informatie 
moet worden voorzien door de uitvoerende 
macht van de Europese Unie 
indien/wanneer de brexit plaatsvindt, 
zodat zij namens het Parlement toezicht 
kan houden op het 
onderhandelingsproces overeenkomstig 
artikel 218 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
en tijdig kan bijdragen aan de 
toekomstige overeenkomst(en) met het 
Verenigd Koninkrijk, waarvoor de 
goedkeuring van het Parlement is vereist;

Or. en

Amendement 207
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. onderstreept hoe belangrijk 
het is dat de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk in de toekomst 
samenwerken op het gebied van het 
GBVB en het GVDB en beaamt dat naar 
creatieve oplossingen moet worden 
gezocht;

Or. en
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Amendement 208
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een doordacht Gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) dat 
onze Europese identiteit versterkt

Or. en

Amendement 209
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. erkent dat het GVDB 
belangrijk is om onze Europese identiteit 
en onze strategische autonomie te 
versterken om vrede, veiligheid en 
vooruitgang te bevorderen in Europa en 
in de rest van de wereld; herinnert eraan 
dat de Europeanen voortdurend 
voorstander zijn geweest van een GVDB 
en dat de meeste lidstaten hebben beloofd 
hun defensie-uitgaven te verhogen of 
reeds 2 % van hun bbp aan defensie 
besteden;

Or. en

Amendement 210
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 octies. herinnert eraan dat in 
artikel 24, lid 1, VEU, is bepaald dat “de 
bevoegdheid van de Unie met betrekking 
tot het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid [...] alle vraagstukken 
[bestrijkt] die verband houden met de 
veiligheid van de Unie, met inbegrip van 
de geleidelijke bepaling van een 
gemeenschappelijk defensiebeleid dat kan 
leiden tot een gemeenschappelijke 
defensie”;

Or. en

Amendement 211
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 nonies. erkent dat niet alle 
begrippen in de Verdragen zijn 
gedefinieerd, maar dat de praktijk heeft 
uitgewezen dat terwijl het GBVB verband 
houdt met “buitenlandse zaken”, het 
GVDB verband houdt met 
“defensieaangelegenheden”; wijst erop 
dat aangezien het GVDB deel uitmaakt 
van het GBVB, de 
besluitvormingsprocessen vergelijkbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 212
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 decies. onderstreept dat de 
gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake 
defensie (CARD) van de EU en het 
militair plannings- en 
uitvoeringsvermogen (MPCC) bedoeld 
zijn om vorm te geven aan de nationale 
ingesteldheid en praktijken, via 
samenwerking; benadrukt tevens dat het 
Europees Defensiefonds (EDF) 
rechtstreeks financiering verstrekt aan 
defensieonderzoek en capaciteitsopbouw; 
is ten slotte van mening dat deze kaders de 
lidstaten en de Europese instellingen meer 
verantwoordelijkheid geven met het oog 
op een grotere verantwoordingsplicht wat 
het GVDB betreft;

Or. en

Amendement 213
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 undecies. herinnert eraan dat een 
betere samenwerking tussen de lidstaten 
nodig is om tot een duidelijke, 
systematische aanpak te komen om de 
risico’s en de gevolgen van instabiliteit te 
begrijpen en om de basis te leggen voor 
een omvattende risicobeoordeling op het 
gebied van veiligheid en defensie;

Or. en

Amendement 214
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Strategische investeringen voor een 
integraler GVDB

Or. en

Amendement 215
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 duodecies. herinnert eraan dat de 
Europese defensie-industrie goed is voor 
een totale omzet van 100 miljard EUR per 
jaar; wijst erop dat het Europese 
ruimtebeleid, waarin grote uitdagingen 
van vandaag worden bekeken, zoals de 
strijd tegen klimaatverandering, of 
technologische innovatie, een strategisch 
gebied voor de EU blijft, dat 
onmiskenbaar een positief effect heeft op 
de leidersrol van de EU op het 
wereldtoneel;

Or. en

Amendement 216
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 terdecies. onderstreept het belang van 
de uitvoering van het Europese 
Defensiefonds, dat de nationale 
vermogens verbetert en de ontwikkeling 
van de nationale defensie-industrieën en 
defensievermogens ondersteunt en 
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tegelijkertijd synergieën tot stand brengt 
op het niveau van zowel de EU als de 
NAVO;

Or. en

Amendement 217
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quaterdecies. vraagt om een 
samenhangende strategie voor 
investeringen in het GVDB, waarmee de 
basis wordt gelegd voor een integrale 
militaire industrie op EU-niveau, waarin 
de nadruk wordt gelegd op het tot stand 
brengen van een open, concurrerende 
Europese markt voor defensie-uitrusting 
en tegelijkertijd de EU-regels inzake 
overheidsopdrachten op het gebied van 
defensie worden gehandhaafd, om zo een 
sterke, innovatieve ruimte-industrie te 
stimuleren, die ondersteuning biedt voor 
de uitvoering van ongeziene steun voor 
een nieuw, vernieuwd GBVB en 
doordacht GVDB;

Or. en

Amendement 218
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quindecies.onderstreept dat de 
autonome, betrouwbare en 
kosteneffectieve toegang van de EU tot de 
ruimte moet worden gehandhaafd, dat op 
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zoek moet worden gegaan naar manieren 
om onze troeven zo goed mogelijk te 
gebruiken om de klimaatdoelstellingen te 
halen, ook door gebruik te maken van 
Copernicus om de CO2-emissies te 
bewaken;

Or. en

Amendement 219
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexdecies. verzoekt om de cruciale 
koppeling tussen ruimte en defensie en 
veiligheid te verbeteren door 
ondersteuning te bieden voor de 
betrokkenheid van de lidstaten bij de 
Public Regulated Service van Galileo, die 
door de lidstaten kan worden gebruikt 
voor hulpverleningsdiensten, 
vredeshandhavingsoperaties en 
crisisbeheer en een gezamenlijke aanpak 
voor een doordacht GVDB ondersteunt;

Or. en

Amendement 220
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septdecies. verzoekt om een 
permanente gestructureerde 
samenwerking (Pesco) te ontwikkelen als 
essentieel samenwerkingsproject voor de 
defensiedimensie van de EU dat de 
nationale vermogens versterkt en benut in 
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de geest van een waardevolle trans-
Atlantische samenwerking;

Or. en

Amendement 221
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De eerbiediging van de rechtsstaat in het 
GBVB

Or. en

Amendement 222
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 octodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 octodecies. onderstreept de 
inspanningen van de EU om de 
handhaving en versterking van een vrije 
en open internationale orde op basis van 
de eerbiediging van de rechtsstaat 
voortdurend te bekrachtigen;

Or. en

Amendement 223
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 novodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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14 novodecies.herinnert eraan dat in 
artikel 21, lid 1, VEU het volgende is 
bepaald: “het internationaal optreden van 
de Unie berust en is gericht op de 
wereldwijde verspreiding van de 
beginselen die aan de oprichting, de 
ontwikkeling en de uitbreiding van de 
Unie ten grondslag liggen”, en dat, zoals 
we gezien hebben, wordt verwezen naar 
“de democratie, de rechtsstaat, de 
universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de 
naleving van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationaal recht”;

Or. en

Amendement 224
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een GBVB-gerelateerde strategie of 
communicatie en een benadering op basis 
van voorafgaand overleg

Or. en

Amendement 225
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt dat er, voordat door de 
Commissie en de EDEO een strategie of 

15. verzoekt om een permanent 
mechanisme voor gestructureerde 
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mededeling in het kader van het GBVB 
wordt vastgesteld, een 
raadplegingsmechanisme wordt opgericht 
met de Commissie buitenlandse zaken en 
betrokken organen;

raadpleging op te zetten met de 
Commissie buitenlandse zaken en haar 
subcommissies, dat moet worden gebruikt 
voordat door de Commissie en de EDEO 
enige strategie of mededeling in het kader 
van het GBVB wordt vastgesteld;

Or. en

Amendement 226
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat een geloofwaardig 
en effectief gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid moet 
worden ondersteund door toereikende 
financiële middelen; wenst dat die 
financiële middelen worden vrijgemaakt 
voor het extern optreden van de EU in het 
kader van het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK) voor de periode 
2021-2027 en dat de EU haar middelen 
richt op strategische prioriteiten;

Or. en

Amendement 227
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt om een EU die zich 
toespitst op een betere communicatie over 
haar visie, haar missie en de 
beleidsdoelstellingen van het GBVB met 
burgers uit de hele Europese Unie; wijst 
erop dat de Europese Unie momenteel 
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nog van burgers verlangt dat zij proactief 
op zoek gaan naar informatie;

Or. en

Amendement 228
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. onderstreept dat de EU, in het 
digitale tijdperk, niet alleen in gesprek 
moet gaan met ngo’s, maar ook met 
gewone burgers die essentiële 
beleidsdoelstellingen zouden kunnen 
helpen bevorderen en verwezenlijken in 
hun gemeenschap; benadrukt dat de EU 
proactief moet zijn in de manier waarop 
zij met de burgers in gesprek gaat en meer 
participatie moet aanmoedigen om de 
politieke ontwikkelingen opnieuw vorm te 
geven en met innovatieve oplossingen 
voor een sterker en verenigd Europa te 
komen;

Or. en

Amendement 229
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 2 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Samenhangende, consequente en 
complementaire externe 
financieringsinstrumenten

Or. en
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Amendement 230
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen 
de financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de 
alsmaar toenemende problemen op het 
gebied van veiligheid en buitenlands 
beleid aan te pakken; is van oordeel dat 
de vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het 
Parlement op de tenuitvoerlegging; 
beklemtoont dat er efficiënte, toereikende 
financiering nodig is in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
2021-2027 (IPA III); vestigt de aandacht 
op de rol die het instrument voor bijdrage 
aan stabiliteit en vrede (IcSP) speelt, met 
name bij de ondersteuning van vrede en 
stabiliteit in de hele wereld; verwacht dat 
de instrumenten voor de periode na 2020 
tijdig worden vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 231
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont het 
belang van het differentiëringsbeginsel in 
de investeringsgerelateerde bijstand aan 
landen van het Nabuurschap met meer 
verbintenissen ten aanzien van de 
Europese hervormingen in het kader van 
de beginselen van “meer voor meer” en 
“minder voor minder”; beklemtoont dat er 
efficiënte, toereikende financiering nodig is 
in het kader van het instrument voor 
pretoetredingssteun 2021-2027 (IPA III); 
vestigt de aandacht op de rol die het 
instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 
vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 232
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen 
de financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de 
alsmaar toenemende problemen op het 
gebied van veiligheid en buitenlands 
beleid aan te pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het 
Parlement op de tenuitvoerlegging; 
beklemtoont dat er efficiënte, toereikende 
financiering nodig is in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
2021-2027 (IPA III); vestigt de aandacht 
op de rol die het instrument voor bijdrage 
aan stabiliteit en vrede (IcSP) speelt, met 
name bij de ondersteuning van vrede en 
stabiliteit in de hele wereld; verwacht dat 
de instrumenten voor de periode na 2020 
tijdig worden vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

16. uit zijn diepe bezorgdheid over het 
feit dat de voorgestelde 
financieringsinstrumenten voor 2021-2027 
niet tegemoet komen aan de eisen van het 
Europees Parlement voor een robuust 
democratisch en transparant toezicht door 
de nationale parlementen en het Europees 
Parlement, zoals geuit in het verslag over 
de uitvoering van de externe 
financieringsinstrumenten van de EU: 
tussentijdse herziening 2017 en 
toekomstige architectuur na 2020 (A8-
0112/2018); dringt aan op betere 
parlementaire controle- en 
toezichtprocedures voor alle externe 
financieringsinstrumenten; verzoekt om 
meer transparantie bij de uitvoering van 
de financieringsinstrumenten door een 
gemeenschappelijke, transparante 
openbare gegevensbank van projecten en 
maatregelen op te zetten;

Or. en

Amendement 233
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
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toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en regelmatig toezicht door 
het Parlement op de tenuitvoerlegging; 
beklemtoont dat er efficiënte, toereikende 
financiering nodig is in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun 2021-
2027 (IPA III); vestigt de aandacht op de 
rol die het instrument voor bijdrage aan 
stabiliteit en vrede (IcSP) speelt, met name 
bij de ondersteuning van vrede en 
stabiliteit in de hele wereld; verwacht dat 
de instrumenten voor de periode na 2020 
tijdig worden vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 234
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
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voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPAIII); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020, waaronder de 
Europese vredesfaciliteit, tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 235
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de toepassing; beklemtoont dat het 
Parlement een grotere rol moet krijgen in 
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nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

het toezicht op en de sturing van het 
instrument voor pretoetredingssteun 2021-
2027 (IPA III); vestigt de aandacht op de 
rol die het instrument voor bijdrage aan 
stabiliteit en vrede (IcSP) speelt, met name 
bij de ondersteuning van vrede en 
stabiliteit in de hele wereld; verwacht dat 
de instrumenten voor de periode na 2020 
tijdig worden vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 236
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Phil Bennion, 
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit, zoals 
vastgesteld in de Verdragen, tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
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hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 237
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. pleit voor betere coherentie, 
consistentie en complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
voorkomen;

16. pleit voor een meer strategische 
aanpak, betere coherentie, consistentie en 
complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten voor extern 
optreden van de EU en het GBVB om de 
Europese Unie in staat te stellen de alsmaar 
toenemende problemen op het gebied van 
veiligheid en buitenlands beleid aan te 
pakken; is van oordeel dat de 
vereenvoudigde structuur van de in het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking voorgestelde instrumenten 
voor extern optreden vraagt om goede 
controles en waarborgen, een toereikend 
niveau van transparantie, strategische 
beleidsinput en toezicht door het Parlement 
op de tenuitvoerlegging; beklemtoont dat 
er efficiënte, toereikende financiering 
nodig is in het kader van het instrument 
voor pretoetredingssteun 2021-2027 
(IPA III); vestigt de aandacht op de rol die 
het instrument voor bijdrage aan stabiliteit 
en vrede (IcSP) speelt, met name bij de 
ondersteuning van vrede en stabiliteit in de 
hele wereld; verwacht dat de instrumenten 
voor de periode na 2020 tijdig worden 
vastgesteld zodat onnodige 
financieringskloven kunnen worden 
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voorkomen;

Or. en

Amendement 238
Nacho Sánchez Amor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling; bevestigt haar 
steun voor de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
alle landen van het Oostelijk 
Partnerschap binnen hun internationaal 
erkende grenzen en verwerpt met klem het 
gebruik van geweld of het dreigen met het 
gebruik van geweld bij het oplossen van 
conflicten;

Or. es

Amendement 239
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap; is 
ingenomen met de grotere rol van de EU 
in de oplossing van conflicten en het 
opbouwen van vertrouwen in het kader 
van of ter ondersteuning van bestaande 
overeengekomen onderhandelingsvormen 
en -beginselen, en pleit voor de verdere 
ontwikkeling van de interinstitutionele 
samenwerking op het gebied van 
bemiddeling, op basis van de normen en 
beginselen van het internationaal recht, 
het VN-Handvest en de OVSE-slotakte 
van Helsinki van 1975;

Or. en

Amendement 240
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
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economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling; spreekt nogmaals 
zijn steun uit voor de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
alle landen van het Oostelijk 
Partnerschap in hun internationaal 
erkende grenzen en wijst het gebruik van 
geweld of dreigingen om geweld te 
gebruiken bij het oplossen van conflicten 
scherp af;

Or. en

Amendement 241
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
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pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling; is er vast van 
overtuigd dat de inzet van de EU voor 
soevereiniteit, territoriale integriteit en 
onafhankelijkheid van alle landen van het 
Oostelijk Partnerschap binnen 
internationaal erkende grenzen de sleutel 
is tot een succesvol buitenlands beleid van 
de EU ten aanzien van hen;

Or. en

Amendement 242
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van conflictoplossing, 
bemiddeling en dialoog, met name in de 
Westelijke Balkan en de landen van het 
Oostelijk Partnerschap, en pleit voor de 
verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking en 
dialoog op het gebied van bemiddeling; 
verklaart andermaal dat de EU staat voor 
de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit van Oekraïne en 
alle andere landen van het oostelijk 
partnerschap binnen hun internationaal 
erkende grenzen;
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Or. en

Amendement 243
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling; herinnert eraan 
dat moderne democratieën een goed 
werkende wetgevende macht vereisen en 
onderstreept dat het werk van 
parlementen in zowel de Westelijke 
Balkan als het Nabuurschap moet worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 244
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. is van mening dat conflictpreventie 
en -bemiddeling en de vreedzame 
oplossing van aanslepende conflicten, in 
het bijzonder in het onmiddellijke 
nabuurschap van de EU, de komende 
jaren een prioriteit moeten zijn; benadrukt 
dat deze aanpak de meerwaarde van de EU 
sterk doet toenemen op politiek, 
maatschappelijk, economisch en 
veiligheidsvlak; wijst erop dat maatregelen 
in het kader van conflictpreventie en -
bemiddeling de aanwezigheid en 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale toneel helpen versterken; 
vestigt de aandacht op de waardevolle 
bijdrage van het Parlement op het gebied 
van bemiddeling en dialoog, met name in 
de Westelijke Balkan en de landen van het 
Oostelijk Partnerschap, en pleit voor de 
verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

Or. en

Amendement 245
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
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waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling, dialoog en 
bevordering van democratische waarden, 
rechtsstaat, respect voor minderheden en 
eerbiediging van de fundamentele 
rechten, met name in de Westelijke 
Balkan, de landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de zuidelijke buurlanden, 
en pleit voor de verdere ontwikkeling van 
de interinstitutionele samenwerking met 
deze landen;

Or. fr

Amendement 246
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement 
op het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. spoort de EU aan de OVSE in staat 
te stellen aan conflictpreventie en -
bemiddeling te doen in naam van en in 
samenwerking met de lidstaten; benadrukt 
dat deze aanpak de meerwaarde sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van 
Europese naties op het internationale 
toneel helpen versterken; vestigt de 
aandacht op het feit dat de EU tot dusver 
niet in staat is geweest om een proces van 
overgangsjustitie te ondersteunen voor de 
Westelijke Balkan, hoewel zij al meer dan 
20 jaar actief is in de regio, en verzoekt de 
lidstaten om samen te werken en het 
ontstaan van echte vrede voor de 
Westelijke Balkan te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 247
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken en moeten worden ingepast in 
een alomvattende aanpak waarbij 
veiligheid, diplomatie en ontwikkeling 
hand in hand gaan; vestigt de aandacht op 
de bijdrage van het Parlement op het 
gebied van bemiddeling en dialoog, met 
name in de Westelijke Balkan en de landen 
van het Oostelijk Partnerschap, en pleit 
voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

Or. fr

Amendement 248
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan vredesopbouw, 
conflictpreventie en -bemiddeling; 
benadrukt dat deze aanpak de meerwaarde 
van de EU sterk doet toenemen op politiek, 
maatschappelijk, economisch en 
veiligheidsvlak; wijst erop dat maatregelen 
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conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

in het kader van conflictpreventie en -
bemiddeling de aanwezigheid en 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale toneel helpen versterken; 
vestigt de aandacht op de waardevolle 
bijdrage van het Parlement op het gebied 
van bemiddeling en dialoog, met name in 
de Westelijke Balkan en de landen van het 
Oostelijk Partnerschap, en pleit voor de 
verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

Or. en

Amendement 249
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. spoort de EU aan een hogere 
prioriteit te geven aan conflictpreventie en 
-bemiddeling; benadrukt dat deze aanpak 
de meerwaarde van de EU sterk doet 
toenemen op politiek, maatschappelijk, 
economisch en veiligheidsvlak; wijst erop 
dat maatregelen in het kader van 
conflictpreventie en -bemiddeling de 
aanwezigheid en geloofwaardigheid van de 
Unie op het internationale toneel helpen 
versterken; vestigt de aandacht op de 
waardevolle bijdrage van het Parlement op 
het gebied van bemiddeling en dialoog, 
met name in de Westelijke Balkan en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en 
pleit voor de verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

17. spoort de Europese landen aan een 
hogere prioriteit te geven aan 
conflictpreventie en -bemiddeling; 
benadrukt dat deze aanpak de meerwaarde 
van de EU sterk doet toenemen op politiek, 
maatschappelijk, economisch en 
veiligheidsvlak; wijst erop dat maatregelen 
in het kader van conflictpreventie en -
bemiddeling de aanwezigheid en 
geloofwaardigheid van de Unie op het 
internationale toneel helpen versterken; 
vestigt de aandacht op de waardevolle 
bijdrage van het Parlement op het gebied 
van bemiddeling en dialoog, met name in 
de Westelijke Balkan en de landen van het 
Oostelijk Partnerschap, en pleit voor de 
verdere ontwikkeling van de 
interinstitutionele samenwerking op het 
gebied van bemiddeling;

Or. fr
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Amendement 250
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. erkent dat opdat de Europese Unie 
een sterke speler zou kunnen zijn op het 
wereldtoneel, de EU een relevante speler 
moet zijn in het nabuurschap, hetgeen 
ook voldoende diplomatieke aanwezigheid 
vereist;

Or. en

Amendement 251
Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert aan het belang van een 
sterk Europees nabuurschapsbeleid 
(ENB) waarin de EU zich engageert voor 
gemeenschappelijke maatschappelijke, 
politieke en economische belangen met 
partnerlanden in het Oosten en het 
Zuiden; onderstreept dat het ENB de 
weerbaarheid van de partners van de EU 
moet versterken als absolute prioriteit in 
het licht van de dreigingen en druk 
waarmee zij worden geconfronteerd;

Or. en

Amendement 252
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat soft power het 
belangrijkste instrument van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Europese Unie is en de Unie uniek maakt 
op het internationale toneel; herhaalt in 
dat verband dat in het nabuurschaps- en 
uitbreidingsbeleid een aanpak van “meer 
voor meer” en “minder voor minder” 
moet worden gehanteerd; onderstreept 
voorts het belang van het 
uitbreidingsbeleid als drijvende kracht 
voor de EU en wijst er nogmaals op dat dit 
beleid ambitieus en geloofwaardig moet 
zijn;

Or. en

Amendement 253
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept de strategische rol 
van de Unie in haar zuidelijke en 
oostelijke nabuurschap, waarbij 
bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
inspanningen om de veerkracht van de 
staat, de economie en de samenleving 
verder te vergroten en crisissituaties aan 
te pakken; erkent hoe belangrijk de 
stabiliteit van het Oostelijk Nabuurschap 
is voor de stabiliteit van de Unie zelf, en 
moedigt de ontwikkeling van steeds 
nauwere betrekkingen met de landen van 
het Oostelijk Partnerschap aan;

Or. en

Amendement 254
Andrzej Halicki



PE643.168v01-00 134/208 AM\1192475NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 – punt 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) herinnert eraan en benadrukt dat 
samenwerking met landen van het 
Oostelijk Partnerschap en andere 
buurlanden van de EU een prioriteit 
moeten zijn voor het GBVB, vanwege het 
cruciale belang van de EU in de 
ontwikkeling en democratisering van die 
landen; betreurt dan ook de conclusies 
van de Europese Raad van 17-18 oktober 
2019 en herinnert aan zijn standpunt in 
deze kwestie, zoals geuit op 24 oktober 
2019, in de hoop dat de Europese Raad 
zijn besluit zo snel mogelijk zal herzien;

Or. en

Amendement 255
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van 
parlementaire vergaderingen als fora voor 
samenwerking en institutionele dialoog en 
hun waardevolle bijdrage aan het 
Europese externe optreden, ook op het 
gebied van veiligheid en defensie, evenals 
de noodzaak om hun activiteiten te 
stimuleren en een goede uitvoering van 
hun werkzaamheden te waarborgen;

Or. es

Amendement 256
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
de schending van de beginselen van het 
internationaal recht ten aanzien van 
conflicten in alle landen van het Oostelijk 
Partnerschap, en herhaalt zijn standpunt 
dat de huidige conflicten in alle landen 
van het Oostelijk Partnerschap moeten 
worden opgelost in overeenstemming met 
de normen en beginselen van het 
internationaal recht;

Or. en

Amendement 257
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. is van mening dat de EU 
zich moet richten op de eenheid van haar 
bevolking in plaats van op concurrerende 
maatregelen: grotere staten tegen kleinere 
staten, Noord-Europa tegen Zuid-Europa, 
West-Europa tegen Oost-Europa, en dat 
moet worden opgeroepen om meer 
gewicht toe te kennen aan de rol van de 
Europese instellingen bij het weergeven 
van de standpunten van de kiezers in het 
politieke debat;

Or. en

Amendement 258
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat de stabiliteit van het 
Oostelijk Nabuurschap belangrijk is voor 
de stabiliteit van de Unie zelf, en moedigt 
de ontwikkeling van nauwere 
betrekkingen met de landen van het 
Oostelijk Partnerschap aan; roept de 
Commissie en de EDEO op de banden op 
het gebied van economie en connectiviteit 
aan te halen en gebruik te maken van 
handels- en associatieovereenkomsten, de 
toegang tot de interne markt en 
intensiever contact tussen mensen 
onderling, onder meer door middel van 
visumfacilitering en liberalisering als aan 
alle vereisten wordt voldaan, als prikkels 
om democratische hervormingen en de 
aanneming van Europese regels en 
normen te bevorderen;

Or. en

Amendement 259
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. erkent het belang van de stabiliteit 
van het Oostelijk Nabuurschap voor de 
veiligheid van de Unie zelf en het 
transformatieve potentieel van de EU voor 
de naburige regio’s en landen; verzoekt 
om het beleid voor het Oostelijk 
Partnerschap de komende tien jaar te 
versterken door een strategie voor 
Oekraïne, Moldavië en Georgië op te 
zetten – het trio van geassocieerde landen 
van het Oostelijk Partnerschap dat het 
verst staat (triostrategie 2030), op basis 
van het beginsel van “meer voor meer” en 
“minder voor minder”, onder leiding van 
de Europese instellingen en de coalitie 
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van gelijkgestemde EU-landen (Europees 
trioproces), met bijzondere nadruk op 
tastbare projecten en programma’s die 
aansluiten op de beste praktijken uit het 
proces van Berlijn en de integratie van de 
Europese Economische Ruimte; is van 
mening dat het welslagen van de 
transformatie in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder 
de geassocieerde landen Oekraïne, 
Moldavië en Georgië, ook een positief 
effect kan hebben op de samenleving in 
buurland Rusland;

Or. en

Amendement 260
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. roept nogmaals op tot 
onvoorwaardelijke steun van de EU voor 
soevereiniteit, territoriale integriteit en 
politieke onafhankelijkheid van alle 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
binnen hun internationaal erkende 
grenzen en benadrukt met klem het 
belang van een proactieve opstelling op 
basis van het internationale recht tegen 
aanslepende conflicten in het Oostelijk 
Partnerschap;

Or. en

Amendement 261
Karol Karski, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept de onvoorwaardelijke 
steun van de EU voor soevereiniteit, 
territoriale integriteit en politieke 
onafhankelijkheid van alle landen van het 
Oostelijk Partnerschap binnen hun 
internationaal erkende grenzen en 
benadrukt met klem het belang van een 
proactieve opstelling op basis van het 
internationale recht tegen aanslepende 
conflicten in het Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 262
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. spreekt nogmaals zijn duidelijke 
steun uit voor de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Oekraïne binnen zijn internationaal 
erkende grenzen en blijft volledig 
vasthouden aan het beleid om de illegale 
annexatie van de Krim niet te erkennen;

Or. en

Amendement 263
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. spreekt nogmaals zijn steun 
uit voor het Oostelijk Partnerschap, dat in 
2019 zijn 10e verjaardag vierde; 
benadrukt evenwel dat er, om meer succes 
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te kunnen boeken, nieuwe initiatieven en 
verbintenissen nodig zijn van beide 
kanten, van de EU en van onze partners;

Or. en

Amendement 264
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is ingenomen met het feit dat de 
voorzitter van de Commissie nogmaals het 
Europese perspectief van de Westelijke 
Balkan heeft bevestigd; verzoekt om een 
geloofwaardige Europese 
uitbreidingsstrategie in de Westelijke 
Balkan, een regio die van strategisch 
belang is voor de EU; onderstreept het 
belang van een aanhoudend 
hervormingsproces dat verband houdt met 
het transformatieve effect op de 
kandidaat-landen; stelt tot zijn 
teleurstelling vast dat het proces 
vertraagt;

Or. en

Amendement 265
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. beklemtoont dat tegen de 
achtergrond van het huidige 
uitbreidingsbeleid van de EU een 
geloofwaardig toetredingsproces dat 
gegrondvest is op ruime en eerlijke 
voorwaarden, een belangrijk instrument 
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blijft voor het bevorderen van de 
veiligheid door de veerkracht van de 
landen in Zuidoost-Europa te verbeteren;

Or. en

Amendement 266
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. beschouwt het Europese 
uitbreidingsbeleid als een van de meest 
geslaagde en krachtige instrumenten voor 
het buitenlands beleid van de afgelopen 
decennia; dringt er bij de lidstaten op aan 
een geloofwaardig uitbreidingsperspectief 
te bewaren voor de landen van de 
Westelijke Balkan, ook om redenen die 
verband houden met het buitenlands 
beleid;

Or. en

Amendement 267
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. bevestigt opnieuw zijn engagement 
voor het uitbreidingsproces, dat een 
essentieel beleidsonderdeel van de EU 
blijft; herhaalt de ondubbelzinnige steun 
van de EU voor het Europees perspectief 
van de Westelijke Balkan; benadrukt dat 
het uitbreidingsproces op verdiensten en 
op strenge en eerlijke voorwaarden moet 
blijven berusten, in overeenstemming met 
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de toepassing van de criteria van 
Kopenhagen; blijft vastberaden om op de 
EU gerichte hervormingen en projecten te 
steunen, in het bijzonder wanneer die 
gericht zijn op het verder versterken van 
de rechtsstaat en goed bestuur, het 
beschermen van de grondrechten en het 
bevorderen van verzoening, betrekkingen 
van goed nabuurschap en regionale 
samenwerking;

Or. en

Amendement 268
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat zowel de EU als 
Rusland moeten bijdragen aan de 
totstandbrenging van een Europese 
vredesorde waarin de veiligheid van 
iedereen is gegarandeerd, met inbegrip 
van de landen in het gemeenschappelijk 
nabuurschap, om zo de democratie en de 
rechtsstaat te versterken, alle 
mensenrechten te waarborgen, de 
contacten op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld te 
bevorderen en samenwerking op het 
gebied van handel en economie te 
stimuleren; roept gezien de spanningen, 
de wapenwedloop en de steeds snellere 
spiraal van politieke en militaire 
confrontatie op tot een grondige 
heroriëntering van het Europese beleid 
inzake Rusland; is van mening dat dit 
proces dient te beginnen met een eerlijke 
evaluatie van de resultaten van het 
huidige beleid en dat zijn kritieke 
beoordeling van de interne ontwikkeling 
en het externe beleid van Rusland moet 
worden aangevuld door een zelfkritische 
beoordeling van het eigen beleid; verzoekt 
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de EU en Rusland om de 
propagandaoorlog te beëindigen, hun 
geschillen zonder voorwaarden vooraf 
aan te pakken en een gestructureerde, 
resultaatgerichte dialoog te starten;

Or. en

Amendement 269
Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herhaalt opnieuw dat de EU zich 
wil inzetten voor de ondersteuning van de 
soevereiniteit, onafhankelijkheid en 
territoriale integriteit van haar partners; 
onderstreept de noodzaak om alle 
bevroren conflicten aan te pakken in 
overeenstemming met internationale 
normen en beginselen en het 
internationaal recht, om meer 
ondersteuning te bieden aan door 
conflicten getroffen inwoners, intern 
ontheemden en vluchtelingen, en om 
destabiliseringspogingen van derde 
landen, in het bijzonder Rusland, tegen te 
gaan; veroordeelt andermaal de illegale 
annexatie van de Krim door Rusland, 
evenals de militaire inventie in Oost-
Oekraïne; wenst dat er voortdurend 
inspanningen worden geleverd om ervoor 
te zorgen dat de akkoorden van Minsk 
worden nageleefd en dringt erop aan dat 
de sancties van de EU tegen Rusland 
worden verlengd totdat de naleving van de 
akkoorden door de Rusland een feit is; 
veroordeelt daarnaast de aanhoudende 
militarisering van de bezette regio's 
Abchazië en Tschinvali/Zuid-Ossetië in 
Georgië en roept Rusland op zijn 
verplichtingen uit hoofde van het 
internationale recht na te komen;



AM\1192475NL.docx 143/208 PE643.168v01-00

NL

Or. en

Amendement 270
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. onderstreept dat Rusland 
meer dan een decennium na het einde van 
de Russische agressie in Georgië en de 
daaropvolgende door de EU bemiddelde 
staakt-het-vuren-overeenkomst nog steeds 
grove schendingen begaat van een aantal 
bepalingen van die overeenkomst en dat 
het grensafbakeningsproces nog steeds 
loopt; roept in het licht van de recente 
wederrechtelijke detentie van waarnemers 
van de EUMM (waarnemingsmissie van 
de Europese Unie) door gewapende Zuid-
Ossetische de facto veiligheidstroepen op 
om het mandaat en de zichtbaarheid van 
de EUMM te vergroten en dringt er bij de 
Russische Federatie als bezettingsmacht 
op aan haar internationale verplichtingen 
na te komen en de EUMM onbelemmerde 
toegang te verlenen tot de bezette 
gebieden;

Or. en

Amendement 271
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept de cruciale rol van de 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
EU; wijst op de politieke 
verantwoordelijkheid van de 
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hoofdwaarnemers, die worden aangesteld 
uit de leden van het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 272
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Kopje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Een grotere rol voor de EU als garant van 
veiligheid

Or. en

Amendement 273
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; onderstreept dat de EU haar 
strategische autonomie en haar vermogen 
om samen te werken met partners moet 
vergroten, teneinde de Europese 
meerwaarde te vergroten door effectieve 
multilaterale oplossingen voor mondiale 
uitdagingen te verzekeren in een geest van 
multilateralisme en samenwerking;

Or. en

Amendement 274
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt evenwel de leidersrol 
van de NAVO als garant van Europese 
veiligheid en onderstreept dat er een zo 
nauw mogelijke samenwerking met de 
alliantie moet worden gehandhaafd op 
alle gebieden die verband houden met 
defensie, evenals een efficiënte 
samenwerking met andere 
partnerorganisaties zoals de VN;

Or. en

Amendement 275
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit; onderstreept het belang van een 
nauwe samenwerking met de NAVO bij 
het aanpakken van veiligheidsuitdagingen 
in Europa en het nabuurschap, in het 
bijzonder om hybride dreigingen tegen te 
gaan;

Or. en

Amendement 276
Neena Gill
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat hoewel efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit, recente conflicten, zoals de 
opmars van Turkije in Noord-Syrië, 
aantonen dat de EU niet langer op haar 
traditionele partners binnen de NAVO 
kan blijven vertrouwen;

Or. en

Amendement 277
Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied 
van veiligheid en defensie zelfstandig op 
te treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. benadrukt dat het debat over de 
strategische autonomie niet gericht mag 
zijn op of beperkt mag worden tot 
militaire aspecten, maar eerst en vooral 
moet gaan over hoe de EU en haar 
lidstaten hun vermogen om op soevereine 
wijze op te treden op het internationale 
toneel kunnen verbeteren, het hoofd 
kunnen bieden aan economische en 
politieke druk van derde landen en 
kunnen samenwerken met de partners van 
hun keuze;

Or. en

Amendement 278
Arnaud Danjean
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU en haar lidstaten om 
op het gebied van veiligheid en defensie 
zelfstandig op te treden; benadrukt dat 
efficiënte samenwerking met 
partnerorganisaties zoals de VN en de 
NAVO alsook de overige internationale 
organisaties als de Afrikaanse Unie en de 
OVSE belangrijker is dan ooit;

Or. fr

Amendement 279
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied 
van veiligheid en defensie zelfstandig op 
te treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. benadrukt dat efficiënte 
samenwerking door de lidstaten binnen 
organisaties zoals de OVSE en/of de 
NAVO belangrijk is;

Or. en

Amendement 280
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 18. pleit voor de versterking van het 



PE643.168v01-00 148/208 AM\1192475NL.docx

NL

vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; onderstreept dat de NAVO de 
belangrijkste veiligheidspartner van de 
EU is; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN belangrijker is dan ooit;

Or. en

Amendement 281
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de Europese landen om op 
het gebied van veiligheid en defensie 
zelfstandig op te treden; benadrukt dat dit 
autonome optreden op veiligheidsgebied 
veronderstelt dat de landen die er lid van 
zijn uit de NAVO treden;

Or. fr

Amendement 282
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN, de OVSE en de NAVO 
belangrijker is dan ooit;

Or. en
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Amendement 283
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte en nauwe 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

Or. en

Amendement 284
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. pleit voor de versterking van het 
vermogen van de EU om op het gebied van 
veiligheid en defensie zelfstandig op te 
treden; benadrukt dat efficiënte 
samenwerking met partnerorganisaties 
zoals de VN en de NAVO belangrijker is 
dan ooit;

18. pleit voor de versterking van de 
samenwerking tussen de EU en de 
lidstaten op het gebied van veiligheid en 
defensie; benadrukt dat efficiënte 
partnerschappen met organisaties zoals de 
VN en de NAVO belangrijk zijn;

Or. en

Amendement 285
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat onverantwoorde 
wapenoverdrachten aan derde landen het 
GBVB ondermijnen en verzwakken, en in 
het bijzonder de inspanningen van de EU 
op het gebied van vrede, stabiliteit en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt om een 
strikte naleving van de acht criteria van 
Gemeenschappelijk standpunt 
2008/944/GBVB en om een mechanisme 
voor het toezicht en de controle daarop op 
EU-niveau;

Or. en

Amendement 286
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat de efficiënte 
samenwerking met de NAVO belangrijker 
is dan ooit; erkent ook dat het belangrijk 
is dat de EU meer verantwoordelijkheid 
neemt voor de Europese veiligheid met de 
partners, teneinde de Europese waarden 
en belangen na te streven;

Or. en

Amendement 287
Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt om nieuwe allianties op te 
zetten met een aantal strategische 
partners van de EU die de waarden van de 
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Unie en haar engagement ten aanzien van 
multilateralisme en een op regels 
gebaseerde wereldorde delen;

Or. en

Amendement 288
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat het strategisch 
partnerschap tussen de EU en de NAVO 
van fundamenteel belang is om een 
antwoord te bieden op de 
veiligheidsproblemen waarmee de EU en 
haar buurlanden worden geconfronteerd;

Or. en

Amendement 289
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is ingenomen met de inspanningen 
van de EU om de Europese veiligheid en 
defensie te verstevigen om de Unie en 
haar burgers beter te beschermen en bij te 
dragen aan vrede en stabiliteit in het 
nabuurschap en daarbuiten, in 
overeenstemming met de gezamenlijke 
verklaring van 10 juli 2018 over de 
samenwerking tussen de EU en de 
NAVO;

Or. en
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Amendement 290
Traian Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. wijst erop dat het 
noodzakelijk is te zorgen voor een 
voortdurende evaluatie van de 
permanente gestructureerde 
samenwerking en het Europees 
Defensiefonds en het vermogen ervan om 
bij te dragen aan de doelstellingen van het 
GBVB, te zorgen voor passende middelen 
in overeenstemming met de verbintenissen 
van de Pesco, de beslissingen van de EU 
op effectieve en samenhangende wijze uit 
te voeren, onder meer via een meer 
geïntegreerde Europese technologische en 
industriële defensiebasis (EDTIB) die 
garandeert dat de Unie blijft openstaan 
voor samenwerking;

Or. en

Amendement 291
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat stemming met 
gekwalificeerde meerderheid kan zorgen 
voor meer doeltreffendheid met 
betrekking tot het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, evenals voor 
een sneller besluitvormingsproces; 
verzoekt de Raad regelmatig gebruik te 
maken van deze stemwijze in de gevallen 
waarin artikel 31, lid 2, VEU voorziet en 
vraagt de Europese Raad daartoe de in 
artikel 31, lid 3, VEU opgenomen 
“passerelle”-clausule toe te passen; spoort 

Schrappen
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de Raad aan te overwegen om 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid uit te breiden naar andere 
facetten van het GBVB;

Or. en

Amendement 292
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat stemming met 
gekwalificeerde meerderheid kan zorgen 
voor meer doeltreffendheid met 
betrekking tot het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, evenals voor 
een sneller besluitvormingsproces; 
verzoekt de Raad regelmatig gebruik te 
maken van deze stemwijze in de gevallen 
waarin artikel 31, lid 2, VEU voorziet en 
vraagt de Europese Raad daartoe de in 
artikel 31, lid 3, VEU opgenomen 
“passerelle”-clausule toe te passen; spoort 
de Raad aan te overwegen om 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid uit te breiden naar andere 
facetten van het GBVB;

19. staat open voor een gesprek over 
de mogelijkheid om stemming met 
gekwalificeerde meerderheid toe te passen 
waar het gaat om het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid, als 
onderdeel van het bredere debat over het 
gebruik van deze stemwijze in het EU-
beleid;

Or. fr

Amendement 293
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat stemming met 
gekwalificeerde meerderheid kan zorgen 
voor meer doeltreffendheid met 

19. verwerpt voorstellen om af te 
stappen van eenparigheid van stemmen in 
de besluitvorming van de Raad op het 
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betrekking tot het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, evenals voor 
een sneller besluitvormingsproces; 
verzoekt de Raad regelmatig gebruik te 
maken van deze stemwijze in de gevallen 
waarin artikel 31, lid 2, VEU voorziet en 
vraagt de Europese Raad daartoe de in 
artikel 31, lid 3, VEU opgenomen 
“passerelle”-clausule toe te passen; spoort 
de Raad aan te overwegen om 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid uit te breiden naar andere 
facetten van het GBVB;

gebied van buitenlandse zaken en te 
kiezen voor stemming met gekwalificeerde 
meerderheid; spoort de lidstaten aan na te 
gaan hoe zij doeltreffender kunnen 
optreden;

Or. en

Amendement 294
Kinga Gál

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat stemming met 
gekwalificeerde meerderheid kan zorgen 
voor meer doeltreffendheid met 
betrekking tot het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, evenals voor 
een sneller besluitvormingsproces; 
verzoekt de Raad regelmatig gebruik te 
maken van deze stemwijze in de gevallen 
waarin artikel 31, lid 2, VEU voorziet en 
vraagt de Europese Raad daartoe de in 
artikel 31, lid 3, VEU opgenomen 
“passerelle”-clausule toe te passen; spoort 
de Raad aan te overwegen om 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid uit te breiden naar andere 
facetten van het GBVB;

19. herinnert aan het belang van de 
doeltreffendheid, coherentie, consistentie 
en eenheid van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid; neemt in 
dit verband nota van de door de 
Commissie geleverde input bij de 
toespraak over de Staat van de Unie van 
2018 van voorzitter Juncker en met de 
relevante bepalingen van het Verdrag; 
spoort de Raad aan verder na te denken 
over praktische ideeën om de 
doeltreffendheid van het GBVB te 
vergroten;

Or. en

Amendement 295
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
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Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat stemming met 
gekwalificeerde meerderheid kan zorgen 
voor meer doeltreffendheid met betrekking 
tot het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de EU, evenals voor een sneller 
besluitvormingsproces; verzoekt de Raad 
regelmatig gebruik te maken van deze 
stemwijze in de gevallen waarin artikel 31, 
lid 2, VEU voorziet en vraagt de Europese 
Raad daartoe de in artikel 31, lid 3, VEU 
opgenomen “passerelle”-clausule toe te 
passen; spoort de Raad aan te overwegen 
om besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid uit te breiden naar andere 
facetten van het GBVB;

19. is van oordeel dat stemming met 
gekwalificeerde meerderheid zou zorgen 
voor meer doeltreffendheid met betrekking 
tot het buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de EU, evenals voor een sneller 
besluitvormingsproces; verzoekt de Raad 
regelmatig gebruik te maken van deze 
stemwijze in de gevallen waarin artikel 31, 
lid 2, VEU voorziet en vraagt de Europese 
Raad daartoe de in artikel 31, lid 3, VEU 
opgenomen “passerelle”-clausule toe te 
passen; spoort de Raad aan te overwegen 
om besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid uit te breiden naar andere 
facetten van het GBVB;

Or. en

Amendement 296
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van oordeel dat stemming met 
gekwalificeerde meerderheid kan zorgen 
voor meer doeltreffendheid met 
betrekking tot het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, evenals voor 
een sneller besluitvormingsproces; 
verzoekt de Raad regelmatig gebruik te 
maken van deze stemwijze in de gevallen 
waarin artikel 31, lid 2, VEU voorziet en 
vraagt de Europese Raad daartoe de in 
artikel 31, lid 3, VEU opgenomen 
“passerelle”-clausule toe te passen; spoort 
de Raad aan te overwegen om 
besluitvorming met gekwalificeerde 

19. is voorstander van een debat over 
het gebruik van stemming met 
gekwalificeerde meerderheid om het 
besluitvormingsproces op het gebied van 
buitenlands en veiligheidsbeleid te 
versnellen; verzoekt de Raad regelmatig 
gebruik te maken van deze stemwijze in de 
gevallen waarin artikel 31, lid 2, VEU 
voorziet en vraagt de Europese Raad het 
gebruik van de in artikel 31, lid 3, VEU 
opgenomen “passerelle”-clausule te 
overwegen; spoort de Raad aan te 
overwegen om besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid uit te breiden 
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meerderheid uit te breiden naar andere 
facetten van het GBVB;

naar andere facetten van het GBVB;

Or. en

Amendement 297
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB van de Raad van 
8 december 2008 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
controle op de uitvoer van militaire 
goederen en technologie volledig na te 
leven en een wapenembargo op te leggen 
aan Turkije naar aanleiding van de 
illegale inval in Noord-Syrië en het 
illegale optreden in de Oostelijke 
Middellandse Zee en in het bijzonder 
binnen de exclusieve economische zone 
en de territoriale wateren van de 
Republiek Cyprus;

Or. en

Amendement 298
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 

Schrappen
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intergouvernementele samenwerking op 
dit vlak;

Or. es

Amendement 299
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op 
dit vlak;

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op 
dit vlak;

Schrappen

Or. en
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Amendement 301
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op 
dit vlak;

Schrappen

Or. en

Amendement 302
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op 
dit vlak;

Schrappen

Or. en

Amendement 303
Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak;

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak; roept nogmaals op om de nadruk te 
leggen op crisispreventie bij de vreedzame 
oplossing van conflicten; betreurt dat in 
tegenstelling tot de verbintenissen op dit 
gebeid, het veiligheidsbeleid toegespitst is 
op de ontwikkeling van militaire 
vermogens; benadrukt dat de EU zich 
dient te concentreren op effectieve 
bijdragen aan de inspanningen van de 
Verenigde Naties op het gebied van 
constructieve bemiddeling, 
overgangsjustitie, de strijd tegen 
straffeloosheid, verzoening, 
ondersteuning van slachtoffers van de 
oorlog en van 
mensenrechtenschendingen, in het 
bijzonder slachtoffers van seksueel 
misbruik, en het scheppen van de 
materiële voorwaarden voor duurzame 
vrede; onderstreept dat er dringend 
oplossingen moeten worden gevonden 
voor de aanslepende conflicten in het 
Midden-Oosten en roept de EU op om een 
effectieve en ondersteunende rol te spelen 
in de internationale inspanningen 
daartoe;

Or. en

Amendement 304
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 20. dringt nogmaals aan op de 
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bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak;

bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak; dringt aan op de meerwaarde die 
deze Europese Veiligheidsraad dient te 
bieden, ook met betrekking tot de 
ontwikkeling van stemming met 
gekwalificeerde meerderheid in de Raad;

Or. en

Amendement 305
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak;

20. steunt het Europese debat over 
nieuwe formaten, zoals een Europese 
Veiligheidsraad, en over een nauwere 
coördinatie binnen de EU en 
internationale instanties ter verbetering 
van het besluitvormingsproces en ter 
bevordering van doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak;

Or. fr

Amendement 306
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 

20. dringt nogmaals aan op de 
bestudering van de mogelijkheden voor de 
oprichting van een Europese 
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Veiligheidsraad, die het 
besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak;

Veiligheidsraad, in nauw overleg en 
nauwe samenwerking met de lidstaten, die 
het besluitvormingsproces ten goede zou 
komen en zou zorgen voor doeltreffendere 
intergouvernementele samenwerking op dit 
vlak;

Or. en

Amendement 307
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
de Commissievoorzitter om binnen 
vijf jaar een echte Europese defensie-unie 
tot stand te brengen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 308
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
de Commissievoorzitter om binnen 
vijf jaar een echte Europese defensie-unie 
tot stand te brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 309
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
de Commissievoorzitter om binnen 
vijf jaar een echte Europese defensie-unie 
tot stand te brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen;

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen; is van mening dat dit het best 
kan worden bereikt door de bestaande 
mechanismen en instrumenten, zoals de 
militaire mobiliteit en het EDF, optimaal 
te benutten; wijst erop dat er samen met 
de Europese defensie-unie een 
mechanisme voor democratisch toezicht 
en verantwoordingsplicht moet worden 
opgezet;

Or. en

Amendement 311
Idoia Villanueva Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
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een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen;

een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen; onderstreept dat alle Europese 
defensieprojecten alleen gericht mogen 
zijn op defensie, parlementaire 
toezichtmechanismen, en dat de deelname 
aan vredesopbouw en preventie van 
misdaden tegen de menselijkheid 
gebaseerd is op het internationale recht 
en de goedkeuring van het parlement;

Or. en

Amendement 312
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen;

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen; is van mening dat moet 
worden toegewerkt naar een 
gemeenschappelijk Europees leger dat de 
nationale legers geleidelijk zal vervangen;

Or. it

Amendement 313
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
de Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen;

21. verwerpt het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen; benadrukt dat de NAVO nog 
steeds het fundament van de Europese 
veiligheidssamenwerking is en moet 
blijven;
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Or. en

Amendement 314
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen;

21. is ingenomen met het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte en operationele Europese 
defensie-unie tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 315
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het besluit van 
de Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen;

21. neemt nota van het besluit van de 
Commissievoorzitter om binnen vijf jaar 
een echte Europese defensie-unie tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 316
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van mening dat nucleaire 
ontwapening op zowel regionaal als 
mondiaal niveau dringend noodzakelijk 
is; toont zich diep bezorgd over het risico 
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op een nieuwe nucleaire wapenwedloop in 
Europa; verwerpt nadrukkelijk elk plan 
voor de opstelling van kernwapens in 
Europa, en dringt aan op de onmiddellijke 
verwijdering van de Amerikaanse 
kernwapens in Duitsland, Italië, België en 
Nederland; verzoekt alle EU-lidstaten om 
het Verdrag tot verbod van kernwapens te 
ondertekenen dat op 7 juli 2017 door 122 
staten is aangenomen bij de VN;

Or. en

Amendement 317
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is bezorgd over de geleidelijke 
wereldwijde toename van militaire 
uitgaven en is daarom van mening dat de 
Europese Unie deze in toom moet houden 
om deze tendens te keren;

Or. it

Amendement 318
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. dringt er bij de lidstaten op aan 
zich strikt te houden aan hun 
verplichtingen uit hoofde van 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB over controle op de 
uitvoer van wapens, in het bijzonder 
criterium vier inzake regionale stabiliteit, 
in hun wapenuitvoerbeleid met betrekking 
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tot Turkije; herhaalt zijn standpunt dat 
Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB aldus moet worden 
herzien en bijgewerkt dat de criteria strikt 
moeten worden toegepast en uitgevoerd en 
dat er een sanctiemechanisme moet 
worden opgezet en verzoekt HV/VV-
verantwoordelijke Borrell om van dit 
dossier een prioriteit te maken;

Or. en

Amendement 319
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. herinnert eraan dat 
artikel 41, lid 2, VEU verbiedt dat 
beleidsuitgaven die voortvloeien uit 
operaties die gevolgen hebben op militair 
of defensiegebied ten laste komen van de 
begroting van de Unie;

Or. en

Amendement 320
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. benadrukt dat het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU gericht moet 
zijn op het aanpakken van de 
onderliggende oorzaken van 
internationale instabiliteit en 
destabiliserende conflicten, zoals 
armoede, ongelijkheid, het gebrek aan 
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economische kansen en aan toegang tot 
onderwijs, sociale uitsluiting, gewapende 
conflicten, ondemocratisch en inefficiënt 
bestuur, corruptie, klimaatverandering en 
de verspreiding van extremistische en 
haatdragende ideologieën;

Or. en

Amendement 321
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert eraan dat artikel 20, 
lid 2, VEU, waarin de bepalingen voor 
nauwere samenwerking zijn vastgelegd, 
voorziet in aanvullende mogelijkheden 
voor de lidstaten om vooruitgang te 
boeken met betrekking tot het GBVB en 
om deze reden moet worden gebruikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 322
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert eraan dat artikel 20, lid 2, 
VEU, waarin de bepalingen voor nauwere 
samenwerking zijn vastgelegd, voorziet in 
aanvullende mogelijkheden voor de 
lidstaten om vooruitgang te boeken met 
betrekking tot het GBVB en om deze 
reden moet worden gebruikt;

22. herinnert eraan dat artikel 20, lid 2, 
VEU, mogelijke versterking van het 
GBVB toelaat, maar dat de lidstaten er 
terecht de voorkeur aan geven een 
onafhankelijk buitenlands beleid uit te 
stippelen;

Or. fr
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Amendement 323
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert eraan dat artikel 20, lid 2, 
VEU, waarin de bepalingen voor nauwere 
samenwerking zijn vastgelegd, voorziet in 
aanvullende mogelijkheden voor de 
lidstaten om vooruitgang te boeken met 
betrekking tot het GBVB en om deze reden 
moet worden gebruikt;

22. herinnert eraan dat artikel 20, lid 2, 
VEU, waarin de bepalingen voor nauwere 
samenwerking zijn vastgelegd, voorziet in 
aanvullende mogelijkheden voor de 
lidstaten om vooruitgang te boeken met 
betrekking tot het GBVB en desgewenst 
kan worden gebruikt;

Or. en

Amendement 324
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert eraan dat artikel 20, lid 2, 
VEU, waarin de bepalingen voor nauwere 
samenwerking zijn vastgelegd, voorziet in 
aanvullende mogelijkheden voor de 
lidstaten om vooruitgang te boeken met 
betrekking tot het GBVB en om deze reden 
moet worden gebruikt;

22. herinnert eraan dat artikel 20, lid 2, 
VEU, waarin de bepalingen voor nauwere 
samenwerking zijn vastgelegd, voorziet in 
aanvullende mogelijkheden voor de 
lidstaten om vooruitgang te boeken met 
betrekking tot het GBVB;

Or. en

Amendement 325
Javier Nart, Phil Bennion, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herhaalt dat soevereiniteit, 
onafhankelijkheid en territoriale 
integriteit van landen, alsook 
onschendbaarheid van internationaal 
erkende grenzen en vreedzame 
geschillenbeslechting, kernbeginselen van 
de Europese veiligheidsorde vormen die 
van toepassing zijn op alle landen, zowel 
binnen de EU als daarbuiten;

Or. en

Amendement 326
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met 
klimaatverandering te monitoren die 
onder meer beleid op het gebied van 
conflictgevoeligheid en crisispreventie 
omvatten; benadrukt dat er een 
alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 327
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties en de 
bereidheid om mondiale 
milieugovernance af te dwingen een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten, erkent in dat 
verband dat een koppeling tussen 
maatregelen op het gebied van 
klimaataanpassing en van vredesopbouw 
conflictpreventie bevordert; onderstreept 
dat er een omvattende, anticiperende 
benadering tot klimaatverandering en -
zekerheid moet worden ontwikkeld via, 
onder meer, maatregelen om de 
klimaatverandering te milderen, de 
sluiting van klimaatvriendelijke 
overeenkomsten en de algehele 
bevordering van 
klimaatdiplomatie; benadrukt dat er een 
alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid en dat er 
in het volgende MFK en in het huidige 
IcSP meer financiering moet worden 
vrijgemaakt voor dergelijke maatregelen;

Or. en

Amendement 328
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met 
klimaatverandering te monitoren die 
onder meer beleid op het gebied van 
conflictgevoeligheid en crisispreventie 
omvatten; benadrukt dat er een 
alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

Or. fr

Amendement 329
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
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klimaatverandering en -zekerheid; klimaatverandering en -zekerheid, in lijn 
met de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), in 
het bijzonder SDG 13 en SDG 16;

Or. en

Amendement 330
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid; 
beklemtoont de waarde van 
klimaatdiplomatie in dit verband;

Or. en

Amendement 331
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement
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23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid, waarbij 
ook andere EU-instellingen zoals de EIB 
moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 332
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties een plaats 
moeten krijgen in de volledige portefeuille 
voor buitenlands beleid; onderstreept dat 
de EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

23. herinnert eraan dat 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
alle aspecten van het menselijk leven en 
onder meer de kans op conflicten en 
geweld vergroot; beklemtoont dat 
klimaatzekerheidskwesties gekoppeld 
moeten worden aan het buitenlands beleid 
van de Europese Unie; onderstreept dat de 
EU capaciteiten moet ontwikkelen om 
risico’s in verband met klimaatverandering 
te monitoren die onder meer beleid op het 
gebied van conflictgevoeligheid en 
crisispreventie omvatten; benadrukt dat er 
een alomvattende aanpak moet worden 
ontwikkeld ten aanzien van 
klimaatverandering en -zekerheid;

Or. fr
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Amendement 333
Urmas Paet, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept het toenemende 
geopolitieke belang van het 
Noordpoolgebied en het effect ervan op de 
veiligheidssituatie in de EU en de rest van 
de wereld; dringt er bij de EU op aan om 
werk te maken van een meer 
samenhangend intern en extern Europees 
beleid, een strategie voor het 
Noordpoolgebied en een concreet 
actieplan inzake de betrokkenheid van de 
EU bij het Noordpoolgebied, tevens 
rekening houdend met veiligheids- en 
geostrategische aspecten; wijst op het 
vermogen van de EU om bij te dragen aan 
de oplossing van potentiële 
geostrategische en 
veiligheidsuitdagingen;

Or. en

Amendement 334
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. betreurt dat dit trans-Atlantisch 
partnerschap weliswaar te kampen heeft 
met een groot aantal uitdagingen en 
verstoringen, maar een absolute 
voorwaarde blijft voor de veiligheid en 
welvaart aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan; betreurt de 
geleidelijke terugtrekking van de VS uit 
de multilaterale, op regels gebaseerde 



AM\1192475NL.docx 175/208 PE643.168v01-00

NL

wereldorde;

Or. en

Amendement 335
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. roept de lidstaten nogmaals 
op een herziening van de samenstelling en 
werking van de Veiligheidsraad te 
ondersteunen; benadrukt dat de EU zich 
ertoe heeft verbonden de internationale 
rol van de VN te versterken;

Or. en

Amendement 336
Susanna Ceccardi, Nicolas Bay, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. pleit voor betere ondersteuning 
van de maritieme veiligheidsstrategie van 
de EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen;

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen; betreurt dat de 
spanningen toenemen en dat het 
Zeerechtverdrag en het internationale 
maritieme recht nog steeds worden 
geschonden in veel van ‘s werelds grote 
maritieme hotspots, zoals de Zuid-Chinese 
Zee, de Straat van Hormuz, de Golf van 
Aden, de Golf van Guinee enzovoort; 
merkt op dat veel van die spanningen 
geopolitiek van aard zijn;

Or. en

Amendement 338
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen;

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart in het nabuurschap en in de 
rest van de wereld; dringt erop aan dat 
vrijheid van scheepvaart te allen tijde in 
acht moet worden genomen; verzoekt de 
EU om actieve maatregelen te treffen en 
beperkende maatregelen te overwegen als 
reactie op ernstige inbreuken op de 
vrijheid van scheepvaart en het 
internationale maritieme recht;

Or. en
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Amendement 339
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen;

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen; merkt op dat er vaker 
inbreuken op het internationale 
maritieme recht worden gepleegd en 
herinnert aan de volatiele situatie in de 
Zee van Azov;

Or. en

Amendement 340
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen;

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen en dat maatregelen 
gericht moeten zijn op de-escalatie en op 
het voorkomen van gewapende conflicten 
en militaire incidenten;

Or. en
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Amendement 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen;

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen; merkt op dat voorrang 
moet worden gegeven aan het toezicht op 
personen en goederen;

Or. fr

Amendement 342
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
EU met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de vrijheid van 
scheepvaart; dringt erop aan dat vrijheid 
van scheepvaart te allen tijde in acht moet 
worden genomen;

24. pleit voor betere ondersteuning van 
de maritieme veiligheidsstrategie van de 
lidstaten, met het oog op de toenemende 
problemen in verband met de verdediging 
van de Europese grenzen en de 
eerbiediging van de vrijheid van 
scheepvaart;

Or. en

Amendement 343
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat het versterken van 
substantiële betrekkingen met Oost- en 
Zuidoost-Azië van essentieel belang is 
voor de op regels gebaseerde, omvattende 
en duurzame connectiviteitsstrategie van 
de EU; neemt nota van de opbouw van 
militaire capaciteit in de regio en verzoekt 
alle betrokken partijen om de vrijheid van 
scheepvaart te eerbiedigen, geschillen met 
vreedzame middelen te beslechten en geen 
unilaterale acties te ondernemen om 
onder meer in de Oost- en Zuid-Chinese 
Zee de status quo te veranderen; is 
bezorgd dat buitenlandse inmenging door 
autocratische regimes via desinformatie 
en cyberaanvallen op de toekomstige 
algemene verkiezingen de Aziatische 
democratieën en de stabiliteit in de regio 
bedreigen; spreekt nogmaals zijn steun uit 
voor de betekenisvolle participatie van 
Taiwan in internationale organisaties, 
mechanismen en activiteiten;

Or. en

Amendement 344
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. beklemtoont dat de 
connectiviteitsstrategie van essentieel 
belang is om de betrekkingen tussen de 
EU en Azië te versterken; pleit in dat 
verband voor duurzaamheid, een op 
regels gebaseerde aanpak en het MFK als 
bepalend instrument;

Or. en
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Amendement 345
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat het versterken van 
substantiële betrekkingen met Oost- en 
Zuidoost-Azië van essentieel belang is 
voor de op regels gebaseerde, omvattende 
en duurzame connectiviteitsstrategie van 
de EU; neemt nota van de opbouw van 
militaire capaciteit in de regio en verzoekt 
alle betrokken partijen om de vrijheid van 
scheepvaart te eerbiedigen, geschillen met 
vreedzame middelen te beslechten en geen 
unilaterale acties te ondernemen om 
onder meer in de Oost- en Zuid-Chinese 
Zee de status quo te veranderen; is 
bezorgd dat buitenlandse inmenging door 
autocratische regimes via desinformatie 
en cyberaanvallen op de toekomstige 
algemene verkiezingen de Aziatische 
democratieën en de stabiliteit in de regio 
bedreigen; spreekt nogmaals zijn steun uit 
voor de betekenisvolle participatie van 
Taiwan in internationale organisaties, 
mechanismen en activiteiten;

Or. en

Amendement 346
Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat het versterken van 
substantiële betrekkingen met Oost- en 
Zuidoost-Azië van essentieel belang is 
voor de op regels gebaseerde, omvattende 
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en duurzame connectiviteitsstrategie van 
de EU; neemt nota van de opbouw van 
militaire capaciteit in de regio en verzoekt 
alle betrokken partijen om de vrijheid van 
scheepvaart te eerbiedigen, geschillen met 
vreedzame middelen te beslechten en geen 
unilaterale acties te ondernemen om 
onder meer in de Oost- en Zuid-Chinese 
Zee de status quo te veranderen; is 
bezorgd dat buitenlandse inmenging via 
desinformatie en cyberaanvallen op de 
Aziatische en de Europese democratieën 
en de regionale stabiliteit bedreigen; 
spreekt nogmaals zijn steun uit voor de 
betekenisvolle participatie van Taiwan in 
internationale organisaties, mechanismen 
en activiteiten;

Or. en

Amendement 347
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. uit zijn bezorgdheid over het 
verstrijken van het Verdrag ter 
vernietiging van de kernwapens voor de 
middellange en de korte afstand (INF) 
van 8 december 1987 op 2 augustus 2019, 
over de uitdagingen voor het gezamenlijk 
alomvattend actieplan (JCPOA) van 
18 oktober 2015 en over het geplande 
verstrijken van het nieuwe START-
verdrag inzake de beperking van 
strategische kernwapens van 8 april 2010 
op 5 februari 2021; herinnert eraan dat 
effectieve internationale regelingen 
inzake wapencontrole, ontwapening en 
non-proliferatie een hoeksteen vormen 
van de mondiale en Europese veiligheid; 
verzoekt de VV/HV om alle politieke en 
diplomatieke middelen waarover zij 
beschikt aan te wenden om het JCPOA en 
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het nieuwe START-verdrag te vrijwaren; 
dringt er bij de HV/VV op aan om een 
leidersrol te spelen in een mondiaal, 
inclusief initiatief ter vervanging van het 
INF-Verdrag;

Or. en

Amendement 348
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de EU-lidstaten ertoe op 
multilaterale nucleaire ontwapening tot 
prioriteit te verheffen in het buitenlands 
en veiligheidsbeleid van de EU; is van 
mening dat de EU zich moet blijven 
inspannen om de nucleaire deal met Iran 
levend te houden;

Or. en

Amendement 349
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de HV/VV om een 
samenhangende en geloofwaardige 
strategie voor multilaterale 
onderhandelingen over maatregelen voor 
regionale de-escalatie en 
vertrouwensopbouw in de Perzische Golf 
te lanceren waarbij alle actoren in de 
regio betrokken zijn; benadrukt dat het 
vermogen van de EU om diplomatieke 
contacten te onderhouden met alle 
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betrokken actoren een belangrijke troef is 
die daartoe volledig dient te worden 
aangewend;

Or. en

Amendement 350
Michal Šimečka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te versterken; 
pleit er in dit verband voor alomvattende 
gezamenlijke capaciteiten en methoden te 
ontwikkelen om de risico’s voor en de 
kwetsbaarheid van de EU te kunnen 
analyseren;

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te versterken; 
pleit er in dit verband voor alomvattende 
gezamenlijke capaciteiten en methoden te 
ontwikkelen om de risico’s voor en de 
kwetsbaarheid van de EU te kunnen 
analyseren; herinnert eraan dat 
strategische communicatie en publieke 
diplomatie de geopolitieke invloed en het 
algemene imago van de EU in de wereld 
dienen te versterken en haar belangen 
dienen te beschermen;

Or. en

Amendement 351
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
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cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te versterken; 
pleit er in dit verband voor alomvattende 
gezamenlijke capaciteiten en methoden te 
ontwikkelen om de risico’s voor en de 
kwetsbaarheid van de EU te kunnen 
analyseren;

cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen cyberdreigingen en hybride 
dreigingen te versterken; pleit er in dit 
verband voor alomvattende gezamenlijke 
capaciteiten en methoden te ontwikkelen 
om de risico’s voor en de kwetsbaarheid 
van de EU te kunnen analyseren; 
benadrukt dat betere coördinatie nodig is 
om dergelijke uitdagingen te overwinnen;

Or. en

Amendement 352
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te 
versterken; pleit er in dit verband voor 
alomvattende gezamenlijke capaciteiten en 
methoden te ontwikkelen om de risico’s 
voor en de kwetsbaarheid van de EU te 
kunnen analyseren;

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie van de EU te versterken en 
de cyberweerbaarheid van kritieke 
infrastructuur tegen hybride dreigingen 
op te bouwen; pleit er in dit verband voor 
alomvattende gezamenlijke capaciteiten en 
methoden te ontwikkelen om de risico’s 
voor en de kwetsbaarheid van de EU te 
kunnen analyseren;

Or. en

Amendement 353
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 

25. stelt voor dat de lidstaten hun 
inspanningen voortzetten en intensiveren 
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zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te versterken; 
pleit er in dit verband voor alomvattende 
gezamenlijke capaciteiten en methoden te 
ontwikkelen om de risico’s voor en de 
kwetsbaarheid van de EU te kunnen 
analyseren;

om hybride dreigingen tegen te kunnen 
gaan door de cyberdefensie, de fysieke 
verdediging van de binnen- en 
buitengrenzen en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te versterken; 
stelt in dit verband voor alomvattende 
gezamenlijke capaciteiten en methoden te 
ontwikkelen om de risico’s voor en de 
kwetsbaarheid van de EU te kunnen 
analyseren;

Or. en

Amendement 354
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te versterken; 
pleit er in dit verband voor alomvattende 
gezamenlijke capaciteiten en methoden te 
ontwikkelen om de risico’s voor en de 
kwetsbaarheid van de EU te kunnen 
analyseren;

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
zetten en te intensiveren om als “hybride” 
aangemerkte dreigingen die een 
combinatie zijn van ambigue 
stellingnames tegen te kunnen gaan door 
de cyberdefensie en de weerbaarheid van 
de EU en haar lidstaten tegen hybride 
dreigingen te versterken;

Or. fr

Amendement 355
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 

25. verzoekt de VV/HV, de Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen voort te 
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zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU tegen hybride dreigingen te 
versterken; pleit er in dit verband voor 
alomvattende gezamenlijke capaciteiten en 
methoden te ontwikkelen om de risico’s 
voor en de kwetsbaarheid van de EU te 
kunnen analyseren;

zetten en te intensiveren om hybride 
dreigingen tegen te kunnen gaan door de 
cyberdefensie en de weerbaarheid van de 
EU te versterken; pleit er in dit verband 
voor alomvattende gezamenlijke 
capaciteiten en methoden te ontwikkelen 
om de risico’s voor en de kwetsbaarheid 
van de EU te kunnen analyseren;

Or. en

Amendement 356
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt dat de Europese 
Commissie een strategie voor 
cyberveiligheid dient op te nemen in de 
Europese digitaliseringsinspanningen en 
het initiatief in alle lidstaten dient te 
bevorderen als onderdeel van een sterke 
politieke en economische verbintenis tot 
digitale innovatie;

Or. en

Amendement 357
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de VV/HV een 
multidimensionale strategie te bevorderen 
voor biregionale samenwerking met 
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 
op het gebied van veiligheid en defensie, 
te pleiten voor de gezamenlijke 
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verdediging van de multilaterale orde, de 
versterking van de samenwerking in de 
strijd tegen terrorisme en georganiseerde 
misdaad, de strijd tegen 
klimaatverandering en de gevolgen ervan 
voor de sociale, politieke en economische 
stabiliteit, en ook om dialoog te 
bevorderen als instrument om naar 
onderhandelde en vreedzame oplossingen 
te zoeken voor de politieke conflicten 
waarvan we nu getuige zijn;

Or. es

Amendement 358
Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt om de mogelijkheid te 
onderzoeken om een nieuw forum voor 
multilaterale samenwerking tussen 
Westerse bondgenoten op te richten, d.w.z. 
tussen de EU, de VS, Japan, Canada, 
Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland, 
voortbouwend op de nalatenschap van het 
Coördinerend Comité voor multilaterale 
controle op de uitvoer van strategische 
technologieën; het mandaat van een 
nieuw comité dient het toezicht en de 
controle op de uitvoer van technologieën 
en handelsstromen naar en gevoelige 
investeringen in landen van zorg te 
omvatten;

Or. en

Amendement 359
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt dat de ruimte van groot 
belang is voor de veiligheid; verzoekt de 
Europese Commissie concrete 
maatregelen te treffen om te zorgen voor 
een sterke en innoverende ruimte-
industrie, die de autonome, betrouwbare 
en economische toegang van de Europese 
Unie tot de ruimte beschermt;

Or. fr

Amendement 360
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de 
EDEO;

Schrappen

Or. fr

Amendement 361
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de 

Schrappen
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EDEO;

Or. en

Amendement 362
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de 
EDEO;

Schrappen

Or. en

Amendement 363
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO; 
herhaalt zijn oproep dat de EU East 
StratCom Task Force wordt 
opgewaardeerd naar een permanente 
structuur binnen de Europese dienst voor 
extern optreden, met aanzienlijk meer 
financiële middelen en meer personeel 
dan tot nu toe het geval was; verzoekt de 
HV/VV, de Commissie en de lidstaten om 
een omvattende strategie op te zetten in de 
strijd tegen buitenlandse inmenging bij 
verkiezingen en desinformatie in 
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nationale en Europese democratische 
processen;

Or. en

Amendement 364
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO; 
verzoekt de lidstaten om hun capaciteiten 
te versterken en samenwerking en 
informatie-uitwisseling aan te moedigen 
om te voorkomen dat overheids- en niet-
overheidsactoren uit derde landen 
vijandige invloed uitoefenen op de 
besluitvorming in de EU en de lidstaten; 
is van mening dat meer strategische 
communicatiecapaciteiten van de 
Europese Unie daar ook toe kunnen 
bijdragen;

Or. en

Amendement 365
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO 



AM\1192475NL.docx 191/208 PE643.168v01-00

NL

door er een volwaardige, voor het 
zuidelijk en het oostelijk nabuurschap 
verantwoordelijke afdeling binnen de 
EDEO van te maken met geschikt 
personeel en gepaste budgettaire 
middelen, mogelijk door middel van een 
bijkomende specifieke begrotingslijn;

Or. en

Amendement 366
Witold Jan Waszczykowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. benadrukt dat buitenlandse 
inmenging in Europese aangelegenheden 
een groot risico vormen voor de veiligheid 
en stabiliteit van Europa; spreekt zijn 
duidelijke steun uit voor de bevordering 
van de strategische 
communicatiemogelijkheden van de 
Europese Unie; verzoekt in dit verband om 
meer steun voor de afdeling Strategische 
Communicatie van de EDEO, aangezien 
die een cruciale rol speelt;

Or. en

Amendement 367
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om aanzienlijk meer budgettaire 
en personele steun voor de afdeling 
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Strategische Communicatie van de EDEO 
en de drie EU-taskforces strategische 
communicatie (Oostelijke, Zuidelijke en 
Westelijke Balkan);

Or. en

Amendement 368
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO, 
die van bijzonder belang is in de landen 
van het oostelijke nabuurschap;

Or. en

Amendement 369
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun door meer 
middelen en personeel toe te wijzen aan 
de afdeling Strategische Communicatie van 
de EDEO;

Or. en
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Amendement 370
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. neemt nota van de bevordering van 
de strategische 
communicatiemogelijkheden van de 
Europese Unie; verwacht dat de 
verbintenis om aanvullende middelen vrij 
te maken afhangt van het resultaat van 
een onafhankelijke beoordeling van het 
werk van de afdeling Strategische 
Communicatie van de EDEO;

Or. en

Amendement 371
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de EDEO;

26. pleit voor de bevordering van de 
strategische communicatiemogelijkheden 
van de Europese Unie; verzoekt in dit 
verband om meer steun voor de afdeling 
Strategische Communicatie van de 
EDEO; onderstreept dat inmenging in 
verkiezingen deel uitmaakt van een 
bredere strategie van hybride 
oorlogsvoering en dat een reactie erop 
derhalve een cruciaal aspect van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid; 
herinnert eraan dat door de overheid 
gesponsorde Russische propaganda 
bijzonder gevaarlijk blijft en verzoekt de 
Commissie en de Raad om met een 
strategie te komen om Russische 
desinformatiestrategieën snel tegen te 
gaan;
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Or. en

Amendement 372
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. merkt op dat Rusland de meest 
acute bron van hybride en conventionele 
bedreigingen voor de veiligheid van de 
EU en haar lidstaten vormt die actief 
probeert de Europese eenheid, 
onafhankelijkheid, universele waarden en 
internationale normen te ondergraven; 
blijft erbij dat hoewel er geen verandering 
in agressief beleid te verwachten valt 
onder het huidige leiderschap in Moskou, 
positieve verandering in de richting van 
een meer democratisch land in Europese 
stijl mogelijk is in de verdere toekomst; 
verzoekt daarom meer inspanningen te 
leveren om de weerbaarheid van de EU en 
haar lidstaten te versterken en een 
Europese langetermijnstrategie ten 
aanzien van Rusland uit te werken, op 
basis van de drie pijlers van afschrikking, 
indamming en transformatie;

Or. en

Amendement 373
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie om ernaar 
te streven alleen samen te werken rond 
migratie met derde landen die partij zijn 
bij het VN-Verdrag en -Protocol 
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betreffende de status van vluchtelingen en 
die alle bepalingen daarvan naleven; 
benadrukt dat partnerschappen gebaseerd 
moeten zijn op een onderling akkoord en 
investeringen moeten omvatten in de 
plaatselijke ontwikkeling en gereguleerde 
migratie, met inbegrip van legale 
migratiekanalen en een terugkeerbeleid; 
benadrukt dat het bestaan van dergelijke 
partnerschappen geenszins een 
belemmering mag vormen voor 
maatregelen met betrekking tot de 
mensenrechtensituatie in het respectieve 
derde land; 

Or. en

Amendement 374
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, en niet afhankelijk hoeft te 
zijn van digitale giganten;

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, en niet afhankelijk hoeft te 
zijn van digitale giganten; benadrukt dat 
de ontwikkeling van betrouwbare 
technologie op het gebied van 
kunstmatige intelligentie van essentieel 
belang is om de strategische autonomie 
van Europa te verzekeren; verzoekt de 
Unie daarom om haar investeringen op 
dit gebied te handhaven en te verhogen;

Or. en

Amendement 375
Željana Zovko
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, en niet afhankelijk hoeft te 
zijn van digitale giganten;

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, bijvoorbeeld in de sectoren 
informatie, ruimtevaart, defensie en 
hernieuwbare energie, en niet afhankelijk 
hoeft te zijn van technologische en digitale 
giganten uit derde landen;

Or. en

Amendement 376
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, en niet afhankelijk hoeft te 
zijn van digitale giganten;

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, de uitrol van 5H en de 
voltooiing van het EuroHPC-ecosysteem, 
en niet afhankelijk hoeft te zijn van digitale 
giganten;

Or. en

Amendement 377
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, en niet afhankelijk hoeft te 
zijn van digitale giganten;

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, en niet afhankelijk hoeft te 
zijn van niet-Europese digitale giganten;

Or. en

Amendement 378
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
de EU, zodat de EU snel een strategische 
positie kan innemen in de internationale 
race op het gebied van opkomende 
technologieën, zoals kunstmatige 
intelligentie, en niet afhankelijk hoeft te 
zijn van digitale giganten;

27. benadrukt dat gebruik moet worden 
gemaakt van het concurrentievoordeel van 
Europa, zodat Europese naties snel een 
strategische positie kunnen innemen in de 
internationale race op het gebied van 
opkomende technologieën, zoals 
kunstmatige intelligentie, en niet 
afhankelijk hoeven te zijn van digitale 
giganten;

Or. en

Amendement 379
Arba Kokalari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herhaalt eerdere oproepen van het 
Europees Parlement aan de Europese 
Unie om een Europese versie van de 
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Magnitsky Act in te voeren en de 
bestaande sanctieregeling te versterken;

Or. en

Amendement 380
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Raad om het EU-
instrumentarium op het gebied van 
mensenrechten en buitenlands beleid aan 
te vullen met een mondiale 
sanctieregeling in de stijl van de 
Magnitsky Act, zodat de activa van 
individuen die betrokken zijn bij ernstige 
mensenrechtenschendingen kunnen 
worden bevroren en hen een visumverbod 
kan worden opgelegd;

Or. en

Amendement 381
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol 
van civiele en militaire GVDB-missies bij 
het handhaven van de vrede, het 
voorkomen van conflicten en het 
versterken van de internationale 
veiligheid;

Schrappen

Or. en
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Amendement 382
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid; is van mening 
dat de EU haar overvloedige middelen op 
het gebied van het GVDB nog niet 
adequaat heeft gebruikt; verzoekt de 
HV/VV, de Commissie en de lidstaten om 
meer inspanningen te leveren op het 
gebied van samenwerking in het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, om de civiele en 
militaire missies van het GVDB robuuster 
te maken, hun operationele capaciteit te 
vergroten door te voorzien in meer 
flexibiliteit, de efficiëntie en 
doeltreffendheid op het terrein te 
vergroten en hun mandaat omvattender, 
beter gestroomlijnd en duidelijker te 
maken;

Or. en

Amendement 383
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid; herinnert eraan 
dat conflictoplossing meer succes heeft 
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wanneer in het proces rekening wordt 
gehouden met de genderpariteit en -
gelijkheid en roept op om de participatie 
van en leidende functies voor vrouwen in 
dergelijke missies te verhogen en om meer 
systematisch te zorgen voor een 
genderperspectief in alle GVDB-missies 
en -operaties, en om actief bij te dragen 
aan de uitvoering van resolutie 1325 van 
de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, 
vrede en veiligheid;

Or. en

Amendement 384
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

28. onderschrijft dat door Europa 
geleide en van personeel voorziene civiele 
en militaire missies op sommige vlakken 
kunnen bijdragen aan het handhaven van 
de vrede, het voorkomen van conflicten en 
het versterken van de internationale 
veiligheid; wijst er evenwel op dat er 
dringend behoefte is aan een omvattende 
evaluatie van de vorige door de EU 
geleide missies, in het bijzonder de civiele 
missies, teneinde de aspecten met 
betrekking tot planning, structuur en 
uitvoering te herzien; is van mening dat 
zonder dergelijke omvattende evaluatie en 
dienovereenkomstige wijziging in de 
manier waarop deze door de EU geleide 
civiele missies worden uitgevoerd, alle 
lidstaten hun steun voor deze missies 
dienen stop te zetten;

Or. en

Amendement 385
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Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid; is van mening 
dat nieuwe instrumenten zoals de 
Europese vredesfaciliteit de solidariteit en 
lastenverdeling tussen de lidstaten 
kunnen versterken met betrekking tot de 
bijdragen aan GVDB-operaties en meer in 
het algemeen kunnen helpen om de 
doeltreffendheid van het externe optreden 
van de EU te vergroten;

Or. en

Amendement 386
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid; betreurt 
niettemin dat de efficiëntie van de missies 
en de operaties van het GVDB wordt 
gefnuikt door aanhoudende structurele 
zwakheden, grote verschillen in de 
bijdragen van de lidstaten en het beperkte 
mandaat ervan;

Or. fr
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Amendement 387
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid; onderstreept 
evenwel de leidende rol van de NAVO als 
belangrijke pijler voor de Europese 
veiligheid en is ingenomen met het 
lopende proces van NAVO-uitbreiding, 
dat bijdraagt aan de stabiliteit en het 
welzijn in Europa;

Or. en

Amendement 388
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. onderschrijft de belangrijke rol van 
civiele en militaire GVDB-missies bij het 
handhaven van de vrede, het voorkomen 
van conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

28. onderschrijft de fundamentele rol 
van civiele en militaire GVDB-missies, die 
moeten worden voorzien van de 
noodzakelijke personele middelen en het 
noodzakelijke materieel, bij het handhaven 
van de vrede, het voorkomen van 
conflicten en het versterken van de 
internationale veiligheid;

Or. es

Amendement 389
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. betreurt dat de totale verhouding 
tussen vrouwen en mannen in leidende 
functies en in het middenkader bij de 
EDEO bijzonder onevenwichtig blijft; is 
ingenomen met de verbintenis van de 
HV/VV-verantwoordelijke om tegen het 
einde van zijn mandaat de doelstelling 
van 40 % vrouwen in leidende functies en 
als delegatiehoofden te bereiken; verzoekt 
de EDEO om het Europees Parlement bij 
te praten over de mate waarin de gender- 
en gelijkekansenstrategie van de EDEO is 
uitgevoerd en om de strategie te herzien 
om die streefdoelen erin op te nemen; 
herhaalt de aanbevelingen uit zijn 
resolutie van 31 mei 2018 over de 
uitvoering van het gezamenlijk 
werkdocument (SWD(2015)0182) – 
Gendergelijkheid en de empowerment van 
vrouwen: Het leven van meisjes en 
vrouwen veranderen via de externe 
betrekkingen van de EU 2016-2020;

Or. en

Amendement 390
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. herinnert eraan dat een inclusieve 
benadering tot conflictpreventie, -
beperking en -oplossing van essentieel 
belang is voor de houdbaarheid ervan op 
de lange termijn; verzoekt de Commissie 
daarom ervoor te zorgen dat vrouwen, 
jongeren, mensenrechtenverdedigers en 
religieuze en etnische minderheden 
structureel worden betrokken bij al haar 
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activiteiten op het gebied van 
conflictbeheer; pleit voor de volledige 
uitvoering van resolutie 1325 (2000) van 
de VN-Veiligheidsraad en zijn volgende 
resoluties inzake vrouwen, vrede en 
veiligheid, en resolutie 2250 (2015) van de 
VN-Veiligheidsraad over jongeren, vrede 
en veiligheid;

Or. en

Amendement 391
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de EU te ijveren voor een 
grotere participatie van vrouwen in 
vredeshandhavings- en 
vredesopbouwprocessen en EU-missies op 
het gebied van het beheer van militaire en 
civiele crises; brengt in herinnering dat 
conflictoplossing meer kans van slagen 
heeft wanneer vrouwen een formele rol 
spelen in het proces;

Or. en

Amendement 392
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quinquies. onderstreept de essentiële 
bijdragen van vrouwen op het gebied van 
veiligheid en defensie, evenals de 
noodzaak om hen te integreren in fora 
van besluitvorming en onderhandeling;
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Or. es

Amendement 393
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. betreurt dat de verbintenissen en 
verklaringen over het bevorderen van de 
agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid 
en een gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid vaak een dode letter 
blijft, eerder dan dat daadwerkelijk wordt 
geprobeerd om de uitvoering ervan na te 
streven en te verzekeren, waardoor 
wereldwijd beperkte vooruitgang wordt 
geboekt ten aanzien van de doelstellingen 
van de agenda; herinnert eraan dat de 
participatie van vrouwen in vredes- en 
veiligheidsprocessen een belangrijke rol 
kan spelen in het welslagen en de 
duurzaamheid van vredesovereenkomsten 
en het voortduren en de kwaliteit van 
vrede; roept de EU en de lidstaten ertoe 
op een leidersrol te spelen bij de 
uitvoering van de agenda voor vrouwen, 
vrede en veiligheid en zich in te spannen 
om de volgende zaken te overwinnen: - de 
aanhoudende weerstand van 
bemiddelaars en onderhandelaars om 
vrouwen te betrekken bij 
vredesgesprekken, - de weerstand van 
planners in post-conflictsituaties om de 
behoeften van vrouwen te analyseren en 
er voldoende middelen voor vrij te maken, 
- de weerstand van politieke partijen om 
vrouwen naar voren te schuiven als 
kandidaten, - de weerstand van 
veiligheidsdiensten om geweld tegen 
vrouwen te voorkomen, - de weerstand 
van actoren in de rechtsstaat om het 
overeengekomen internationale recht 
inzake het onderzoek naar en de 
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vervolging van misdrijven tegen vrouwen 
toe te passen;

Or. en

Amendement 394
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat de terroristische 
dreiging aanwezig blijft, zowel in Europa 
als daarbuiten; is ervan overtuigd dat de 
strijd tegen terrorisme de komende jaren 
een prioriteit moet blijven voor de EU; 
verzoekt de nieuwe Europese Commissie 
om een Europees actieplan tegen 
terrorisme voor te stellen;

Or. en

Amendement 395
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat de samenwerking op het gebied van 
intelligentie in de EU wordt versterkt en 
gewaarborgd, aangezien terrorisme een 
bedreiging vormt voor het hart van onze 
Europese waarden en veiligheid en een 
multidimensionale benadering vereist 
waarbij de grens-, politionele en justitiële 
autoriteiten en inlichtingendiensten van 
alle lidstaten en van landen buiten de EU 
worden betrokken;
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Or. es

Amendement 396
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 
te beschikken over een defensie-industrie 
die doeltreffend is en efficiënt omgaat met 
de middelen die afkomstig zijn van de 
belastingbetaler, en dat de EU een meer 
geïntegreerde interne markt moet 
bevorderen voor defensiegoederen, 
evenals een gecoördineerd beleid ter 
ondersteuning van onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van defensie, 
waarbij te allen tijde de belangen van de 
werknemers in de bedrijfstak, die tijdens 
de overgang negatieve gevolgen kunnen 
ondervinden, moeten worden gevrijwaard;

Or. es

Amendement 397
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. herinnert eraan dat het 
noodzakelijk is dat de lidstaten de 
gedragscode van de EU inzake de uitvoer 
van wapens naleven en geen wapens of 
materialen voor tweeërlei gebruik leveren 
aan regimes die de mensenrechten 
systematisch schenden;

Or. es
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Amendement 398
Javi López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 sexies. onderstreept dat het 
noodzakelijk is een specifieke benadering 
te ontwikkelen voor de veiligheid van 
etnische en culturele minderheden, 
LGTBI+-groepen en vrouwen;

Or. es


