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9.3.2015 A8-0039/1 

Amendement  1 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement 

2014/2219(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   18 bis. steunt de lopende herziening van 

de crisisbeheersingsstructuren binnen de 

EDEO; dringt er bij de VV/HV op aan de 

bestaande structuren veel efficiënter te 

maken zodat er sneller en adequater kan 

worden ingesprongen op zich voordoende 

crises, onder meer door het aantal 

parallelle structuren te verminderen; 

dringt er bij de VV/HV op aan het eigen 

karakter van civiele benaderingen ten 

aanzien van conflictpreventie en 

crisisbeheer te bewaren en te versterken; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement 

2014/2219(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. beschouwt de VS als belangrijkste 

strategische partner van de EU en spreekt 

zich ervoor uit om op voet van gelijkheid 

het buitenlands beleid van de EU nauwer te 

coördineren met dat van de VS ter 

ondersteuning van het internationaal recht 

en een gemeenschappelijke aanpak van 

uitdagingen in de nabuurschap van de EU 

en op mondiaal niveau; onderstreept het 

strategische karakter van het trans-

Atlantisch handels- en 

investeringspartnerschap (TTIP), dat de 

trans-Atlantische partners de 

mogelijkheid biedt mondiale normen 

inzake arbeid, gezondheid, milieu en 

intellectuele eigendom vast te leggen en 

het wereldwijde bestuur te versterken; is 

van mening dat Latijns-Amerika voor de 

EU een belangrijke handelspartner is en dat 

er verschillende modaliteiten voor een 

driezijdige trans-Atlantische samenwerking 

dienen te worden ontwikkeld; 

50. beschouwt de VS als belangrijkste 

strategische partner van de EU en spreekt 

zich ervoor uit om op voet van gelijkheid 

het buitenlands beleid van de EU nauwer te 

coördineren met dat van de VS ter 

ondersteuning van het internationaal recht 

en een gemeenschappelijke aanpak van 

uitdagingen in de nabuurschap van de EU 

en op mondiaal niveau; onderstreept het 

strategische karakter van het trans-

Atlantisch handels- en 

investeringspartnerschap (TTIP); dringt in 

dit verband aan op grotere openheid en 

transparantie in de onderhandelingen en 

op de betrokkenheid van alle 

belanghebbenden in alle fasen van het 

proces; is van mening dat Latijns-Amerika 

voor de EU een belangrijke handelspartner 

is en dat er verschillende modaliteiten voor 

een driezijdige trans-Atlantische 

samenwerking dienen te worden 

ontwikkeld; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement 

2014/2219(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   59 bis. herinnert eraan dat de EU zich 

intensief inzet voor de bestrijding van 

straffeloosheid en de bevordering van het 

Statuut van Rome waarbij het 

Internationaal Strafhof (ICC) is 

opgericht; is ingenomen met de recente 

ratificatie van het Statuut van Rome door 

Palestina; betreurt het ten zeerste dat de 

EU, voor de eerste maal sinds de 

oprichting van het ICC, geen verklaring 

heeft afgegeven waarin zij de ratificatie 

van het Statuut van Rome door een derde 

land, namelijk Palestina, verwelkomt, en 

dringt er bij de EU op aan deze positieve 

ontwikkeling publiekelijk te erkennen; 

dringt er bij de EU op aan alle 

strafmaatregelen die tegen Palestina 

worden ondernemen wegens de 

uitoefening van zijn legitieme recht om dit 

verdrag te ratificeren, te veroordelen; 

Or. en 

 

 


