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25.1.2006 A6-0389/1

ÆNDRINGSFORSLAG 1
af Angelika Beer og Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen 

Betænkning A6-0389/2005
Elmar Brok
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004

Forslag til beslutning

Punkt 22 a (nyt)

22a. mener, at den manglende evne til at overholde tilsagnene over for og afslutte 
isoleringen af det tyrkisk-cypriotiske samfund i alvorlig grad har skadet 
troværdigheden af EU's udenrigspolitik; opfordrer Rådet til at finde frem til en 
måde til at komme ud af det nuværende dødvande i forbindelse med de to forslag til 
forordninger og opfordrer samtlige medlemsstater til at handle konstruktivt og 
undlade at gøre brug af vetoretten på en måde, som undergraver forfatningens ånd;

Or. en
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ÆNDRINGSFORSLAG 2
af Angelika Beer og Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen 

Betænkning A6-0389/2005
Elmar Brok
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004

Forslag til beslutning

Punkt 34

34. beklager, at der kun er sket fremskridt i forbindelserne med Kina inden for handel og 
økonomi, og at dialogen om menneskerettighederne hidtil har været ineffektiv, når 
det gælder om at opnå fremskridt på dette område; gentager derfor sit krav om en 
bindende EU-adfærdskodeks for våbeneksport og opfordrer Rådet til ikke at hæve 
våbenembargoen, før der er gjort større fremskridt på menneskerettighedsområdet i 
Kina samt vedrørende forbindelserne mellem Kina og Taiwan; støtter det britiske 
formandskabs forslag om at sikre et tættere samarbejde mellem EU og Kina om 
energisikkerhed og klimaændringer;

Or. en
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ÆNDRINGSFORSLAG 3
af Angelika Beer og Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen 

Betænkning A6-0389/2005
Elmar Brok
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004

Forslag til beslutning

Punkt 24

24. anmoder Rådets formandskab om at holde Parlamentet underrettet om ændringen af 
mandatet for og planlægningen af EUFOR-missionen i Bosnien-Hercegovina samt om 
udviklingen i kampgruppeinitiativet; mener, at der bør ske betydelige forbedringer i 
samarbejdet med (tekst udgår) FN, og at samarbejdet med NATO bør være mere 
effektivt på baggrund af erfaringerne fra EU's nylige civile og militære aktioner; 
mener, at EU må være indstillet på at overtage politiopgaverne i Kosovo;

Or. en
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25.1.2006 A6-0389/4

ÆNDRINGSFORSLAG 4
af Angelika Beer og Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen 

Betænkning A6-0389/2005
Elmar Brok
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004

Forslag til beslutning

Punkt 24 a (nyt)

24a. opfordrer Rådet og Kommissionen til at spille en aktiv rolle i den igangværende 
proces med forfatningsreformen i Bosnien-Hercegovina med henblik på at nå til 
enighed mellem de politiske kræfter og i offentligheden for at komme videre end den 
institutionelle ramme, der er fastlagt i Dayton-aftalerne, at strømline og gøre den 
nuværende institutionelle opbygning mere rationel med for at kunne etablere en 
mere effektiv og levedygtig stat, også med henblik på den fremtidige europæiske 
integration, og at skabe forudsætningerne for et repræsentativt demokrati, hvor de 
nuværende etniske skillelinjer elimineres;

Or. en



AM\599613DA.doc PE 368.302v01-00

DA DA

25.1.2006 A6-0389/5

ÆNDRINGSFORSLAG 5
af Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen 

Betænkning A6-0389/2005
Elmar Brok
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004

Forslag til beslutning

Punkt 9

9. anmoder om, at Den Europæiske Unions sikkerhedsstrategi ajourføres, idet såvel dens 
civile og militære fokus som dens væsentlige begreber præventiv indsats og effektiv 
multilateralisme, som afspejler begrebet "responsibility to protect", der blev vedtaget 
på FN's topmøde i september 2005, opretholdes; (tekst udgår); mener, at både 
klimaændringer og stigningen i antallet af fattige i verden nu også bør opfattes som 
alvorlige trusler mod Unionens sikkerhed og kræver resolut handling, håndgribelige 
kompromiser og en fast tidsplan; (tekst udgår); er dog af den opfattelse, at 
spredningen af masseødelæggelsesvåben må betragtes som den farligste trussel mod 
den internationale sikkerhed;

Or. en
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ÆNDRINGSFORSLAG 6
af Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen 

Betænkning A6-0389/2005
Elmar Brok
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004

Forslag til beslutning

Punkt 9 a (nyt)

9a. fremhæver den vigtige udenrigspolitiske dimension af de energipolitiske 
problemstillinger; henstiller, at der ved en ajourføring af den europæiske 
sikkerhedsstrategi bør tages særligt hensyn til EU' stigende afhængighed af energi 
og andre strategiske forsyninger fra lande og områder, der bliver stadig mere 
ustabile, ved at fokusere på mulige fremtidige scenarier og spørgsmålet om adgang 
til samt udvikling af alternative kilder; mener, at Ruslands seneste ensidige 
indstilling af gasleverancerne kræver en strategisk reaktion fra EU; opfordrer 
Kommissionen til at forelægge en meddelelse om de udenrigs- og naboskabspolitiske 
aspekter af energipolitikken;

Or. en


