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Betænkning A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik efter Lissabontraktatens 

ikrafttrædelse 

2010/2299(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. påpeger, at militariseringen af EU 

fremskyndes i endnu højere grad og i et 

højere tempo efter gennemførelsen af 

Lissabontraktaten; understreger, at 

militære interventioner eller en militær 

tilgang til konfliktløsning eller angiveligt 

til stabilisering af lande eller regioner 

som hovedregel ikke er vejen frem; 

opfordrer derfor til, at EU forpligter sig til 

at føre en fredelig og civil udenrigspolitik 

i overensstemmelse med folkeretten med 

henblik på at sikre, at Den Europæiske 

Union bliver en ikkevoldelig aktør på den 

internationale scene, fungerer som en 

mægler, der kun går efter civile og 

fredelige løsninger på konflikter, 

udrydder fattigdom, fremmer en 

bæredygtig udvikling og 2015-

udviklingsmålene, som yderligere 

forpligter sig til våbenkontrol, ikke-

spredningsbestemmelserne og nuklear 

nedrustning samt en retfærdig fordeling 

af verdens ressourcer og rigdomme for at 

sikre stabilitet og velstand i EU og verden 

som helhed; 

Or. en 
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Betænkning A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik efter Lissabontraktatens 
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2010/2299(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14a. opfordrer til oprettelsen af en 

interparlamentarisk forsamling af de 

nationale parlamenter, som skal føre 

tilsyn med FUSP og FSFP; opfordrer til, 

at den interparlamentariske forsamling 

får ret til: 

 - at afvise eller afgive samstemmende 

udtalelse om alle FSFP-tiltag og alle 

civile eller militære FUSP-missioner; 

 - at blive hørt og orienteret forud for 

gennemførelsen af samtlige FUSP-tiltag, 

at beslutte, om den vil give samstemmende 

udtalelse om alle FUSP-tiltag og 

missioner, og at besøge FUSP- og FSFP-

missioner; 

Or. en 
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2010/2299(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. understreger, at katastrofer ikke må 

bruges som påskud til indsættelse eller 

overførsel af militærstyrker i eller uden 

for EU; mener, at de nødvendige 

ressourcer i stedet bør stilles til rådighed 

for at sætte civilbeskyttelsesstyrker i stand 

til at udføre opgaven på en passende måde 

og inden for rent civile rammer; 

Or. en 
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Udviklingen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik efter Lissabontraktatens 

ikrafttrædelse 
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Punkt 17 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17b. gentager, at civil-militært samarbejde 

indebærer den uberegnelige risiko for, at 

civile bliver brugt til opnåelse af militære 

mål med vidtrækkende konsekvenser, da 

de dermed mister deres neutrale og rent 

humanitære status i lokalbefolkningens 

øjne; mener, at civile og militære 

operationer derfor fortsat bør holdes 

strengt adskilte på alle områder; 

Or. en 
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Punkt 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 40a. opfordrer til nedrustning, herunder 

også total atomnedrustning; forkaster 

enhver tilskyndelse til våbenoptrapning, 

både på nationalt og europæisk plan; 

Or. en 

 

 


