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9.3.2015 A8-0039/5 

Amendement  5 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. wijst op de dramatische verslechtering 

van de veiligheidssituatie in de omgeving 

van de EU, met name in haar directe 

nabuurschap, waarbij de internationale 

rechtsorde en de stabiliteit en veiligheid 

van Europa meer dan ooit sinds het begin 

van het Europees integratieproces worden 

ondermijnd; wijst erop dat de politieke 

wereldorde een veranderingsproces 

doormaakt; 

1. wijst erop dat de EU haar negatieve en 

escalerende rol met betrekking tot de 

dramatisch verslechterde situatie, met 

name in haar directe zuidelijke en 

oostelijke nabuurschap, niet onder ogen 

wil zien; dringt aan op een diepgaande 

herziening van het externe beleid van de 

EU, en met name van haar strategie ten 

aanzien van haar zuidelijke en oostelijke 

nabuurschap, in het kader van de lopende 

evaluatie van het Europees 

Nabuurschapsbeleid (ENB); roept de EU 

ertoe op een nieuw kader voor de 

betrekkingen met deze landen en regio's 

te creëren dat erop gericht is de 

ontwikkeling van naburige regio's te 

ondersteunen en de werkgelegenheid en 

het onderwijs te bevorderen, in plaats van 

"associatieovereenkomsten" die er 

voornamelijk toe dienen om 

vrijhandelsgebieden in te stellen die de 

Europese ondernemersbelangen ten goede 

komen; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/6 

Amendement  6 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. meent dat in het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Unie prioriteit 

moet worden gegeven aan de volgende 

taken: 

3. meent dat in het buitenlands beleid van 

de Unie prioriteit moet worden gegeven 

aan de volgende taken: 

– bescherming van Europese waarden en 

belangen en handhaving van de politieke 

en rechtsorde in Europa om vrede en 

stabiliteit te herstellen en te waarborgen; 

– bijdragen tot de instandhouding van 

vrede en stabiliteit en van de grond- en 

mensenrechten door middel van een 

vreedzaam en civiel buitenlands beleid dat 

overeenkomstig het internationaal recht 

en op niet-discriminerende wijze wordt 

uitgevoerd; 

– versterking van de bijdrage van de EU 

aan de territoriale verdediging van haar 

lidstaten en de veiligheid van haar 

burgers door haar beter in staat te stellen 

zich te verdedigen tegen bedreigingen, 

waaronder terrorisme en wapen-, drugs- 

en mensenhandel; 

– verbetering en versterking van de EU-

regeling voor de controle op de 

wapenuitvoer, ondersteuning van het 

NPT-regime (non-proliferatieverdrag) en 

nucleaire ontwapening; 

– bevordering van de veiligheid, de 

democratisering, de rechtsstaat en de 

economische en sociale ontwikkeling in de 

nabuurschap van de EU; 

– uitbanning van armoede, humanitaire 

hulp, echte democratisering, een 

duurzame economische en sociale 

ontwikkeling  en de 

millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling, ten behoeve van 

evenwichtige economische betrekkingen, 

eerlijke handel en een eerlijke verdeling 

van de hulpbronnen en de welvaart in de 

nabuurschap van de EU en over de hele 
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wereld; 

– het op zich nemen van een 

voortrekkersrol bij de oplossing van 

conflicten, o.a. door het handhaven en 

afdwingen van vrede in de context van het 

GVDB; 

– het op zich nemen van een 

voortrekkersrol bij de diplomatieke en 

vreedzame oplossing van conflicten, o.a. 

via bemiddelingsinitiatieven en 

programma's voor ontwapening, 

demobilisatie en re-integratie;  

– versterking, in samenwerking met haar 

partners, van een op regels gebaseerde en 

pluralistische politieke, economische en 

financiële wereldorde, alsook van de 

eerbiediging van de rechtsstaat en de 

mensenrechten; en 

– versterking, in samenwerking met haar 

partners, van een op regels gebaseerde en 

pluralistische politieke, economische en 

financiële wereldorde, alsook van de 

eerbiediging van de rechtsstaat en de 

mensenrechten; 

– verbetering van de interne structuren en 

werkmethoden van de EU om de 

veerkracht van de Unie te vergroten en 

haar in staat te stellen haar volledige 

potentieel als wereldspeler te ontplooien; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/7 

Amendement  7 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt zich op het standpunt dat de Raad 

en de Commissie met actieve medewerking 

van de lidstaten zorg moeten dragen voor 

de nodige samenhang en coherentie van: 

9. stelt zich op het standpunt dat de Raad 

en de Commissie de zogeheten 

alomvattende benadering in haar huidige 

vorm moeten herzien, die in feite inhoudt 

dat alle relevante beleidsterreinen, zoals 

het nabuurschaps-, handels- en 

ontwikkelingsbeleid alsook het beleid op 

het gebied van humanitaire hulp, justitie en 

binnenlandse zaken, energie, milieu en 

migratie, ondergeschikt worden gemaakt 

aan het GBVB/GVDB en daarmee aan de 

zuiver geostrategische belangen van de 

EU; 

– het interne en externe beleid van de EU, 

met inbegrip van het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), 

het gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB), het nabuurschaps-

, handels- en ontwikkelingsbeleid alsook 

het beleid op het gebied van humanitaire 

hulp, justitie en binnenlandse zaken, 

energie, milieu, migratie enz., 

 

– beleidsmaatregelen van de EU en de 

lidstaten; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/8 

Amendement  8 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-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 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. onderstreept het essentiële belang van 

de gemeenschappelijke defensie die de 

NAVO ten behoeve van haar leden 

garandeert; dringt er bij de lidstaten op 

aan hun vermogen om tot de territoriale 

verdediging bij te dragen met spoed te 

vergroten, hiervoor meer middelen 

beschikbaar te stellen en de methode van 

het bundelen en delen serieus te nemen 

door nauwer samen te werken om 

synergie te creëren; beklemtoont dat alle 

lidstaten dezelfde mate van veiligheid 

moet worden geboden in 

overeenstemming met artikel 42, lid 7, 

VEU; benadrukt dat een geloofwaardig 

buitenlands beleid van de EU moet 

worden onderbouwd door adequate 

defensiecapaciteiten van de lidstaten en 

een doeltreffend gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); is 

van opvatting dat het GVDB een 

belangrijk onderdeel van de Europese 

defensie en veiligheid vormt en daartoe op 

tal van wijzen bijdraagt, o.a. door de 

totstandbrenging van een Europese 

technologische en industriële basis voor 

defensie (EDTIB) te bevorderen, de 

samenwerking bij de ontwikkeling van 

defensiecapaciteiten te stimuleren en 

18. veroordeelt de intensivering van de 

agressieve militaire strategie van de 

NAVO en de overbrenging van militaire 

strijdkrachten naar EU- en NAVO-

lidstaten in Oost-Europa, het opzetten van 

een "speerpunt", de nieuwe flitstroepen 

en de op het omsingelen van Rusland 

gerichte strategie van de NAVO; keurt de 

uitbreiding van de NAVO tot aan de 

grenzen van de Russische Federatie af; 

verwerpt met klem de plannen van de 

nieuwe Oekraïense regering om het 

NAVO-lidmaatschap aan te vragen en 

beschouwt deze plannen als een 

aanvullend element in een 

confrontatiebeleid ten aanzien van de 

Russische Federatie dat de regio en de 

internationale veiligheid in het algemeen 

verder zou destabiliseren; wijst de 

bevordering en ondersteuning van het 

militair-industrieel complex, de 

verdieping van de samenwerking op 

defensiegebied en van de samenwerking 

tussen EU en NAVO alsmede de 

samenvoeging van interne en externe 

veiligheid met kracht van de hand; 
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rechtstreeks op te treden in crisisgebieden 

door middel van civiele missies en 

militaire operaties; beklemtoont daarom 

dat het GVDB in samenwerking met de 

NAVO verder moet worden verdiept; 

herhaalt dat de EU een partner van de 

NAVO is en dat de strategieën van beide 

organisaties elkaar moeten aanvullen; 

onderstreept de belangrijke rol van 

samenwerking op het gebied van 

veiligheid en defensie tussen de EU en 

haar partners, waaronder de VN, de 

NAVO, de Afrikaanse Unie en de OVSE; 

is verheugd over de toezegging van de 

HV/VV om zich actief in te zetten op het 

gebied van defensie, onder meer door het 

voorzitterschap te bekleden van zittingen 

van de Raad Buitenlandse Zaken in de 

formatie van de ministers van Defensie; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/9 

Amendement  9 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-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 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat uit de recente 

terroristische aanslagen in EU-landen 

blijkt dat het steeds moeilijker wordt om 

interne en externe veiligheid van elkaar te 

scheiden, en dringt er bij de lidstaten en 

de Europese instellingen op aan hun 

inspanningen op deze terreinen beter op 

elkaar af te stemmen; roept de lidstaten op 

hun inlichtingen op het gebied van 

veiligheid beter te delen door gebruik te 

maken van de bestaande 

coördinatiemogelijkheden op Europees 

niveau; dringt erop aan de samenwerking 

op het gebied van terrorismebestrijding te 

versterken binnen de betrekkingen van de 

EU met landen in het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika, onder meer door middel 

van opleiding en capaciteitsopbouw in de 

veiligheidssector, het delen van informatie 

en het uitwisselen van beste praktijken; 

verzoekt de EU en haar lidstaten alles in 

het werk te stellen om de internationale 

samenwerking bij het voorkomen en 

bestrijden van terrorisme te versterken, en 

benadrukt de belangrijke rol die de VN 

daarin moet spelen; 

21. is ertegen gekant dat de EU en de 

lidstaten in hun anti-terreurbeleid het 

accent leggen op militaire "oplossingen", 

die resulteren in tal van opleidings- en 

bijstandsprogramma's voor terroristische 

groeperingen en autoritaire regimes, 

waardoor hun militaire en paramilitaire 

capaciteiten worden versterkt en als 

gevolg daarvan hun optreden nog 

repressiever wordt; herinnert eraan dat 

alle veiligheidsmaatregelen, ook die in het 

kader van de terreurbestrijding, zodanig 

moeten worden opgezet dat de 

eerbiediging van het internationaal recht, 

het VN-Handvest en de individuele 

vrijheid gegarandeerd is, volledig 

verenigbaar moeten zijn met 

rechtsstatelijke beginselen en moeten 

voldoen aan de verplichtingen die 

voortvloeien uit de grondrechten, onder 

meer ten aanzien van de persoonlijke 

levenssfeer en gegevensbescherming, en 

altijd de mogelijkheid van een rechterlijke 

toetsing moeten bieden; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/10 

Amendement  10 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-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 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. is verheugd over de ondertekening, de 

ratificatie door het Europees Parlement 

en de nationale parlementen van de 

betrokken landen en de voorlopige 

uitvoering van de 

associatieovereenkomsten, met inbegrip 

van diepgaande en uitgebreide 

vrijhandelsovereenkomsten, met Georgië, 

de Republiek Moldavië en Oekraïne, wat 

een belangrijke stap betekent in hun 

toenadering tot de EU; is van mening dat 

het associatieproces door de betrokken 

landen moet worden aangegrepen om het 

democratisch bestuur te moderniseren, de 

rechtsstaat te versterken, het openbaar 

bestuur te hervormen en economische en 

structurele hervormingen door te voeren 

en daarmee op politiek. economisch, 

sociaal en milieugebied een belangrijkste 

stap in de richting van de EU te doen; 

dringt aan op een aanzienlijke verhoging 

van de politieke, financiële en technische 

bijstand van de EU voor deze 

hervormingen; houdt echter vast aan 

strikte conditionaliteit en aan de noodzaak 

om te waarborgen dat verantwoording 

wordt afgelegd over de uitgegeven 

middelen en dat de corruptie in 

aanmerkelijke mate wordt 

31. dringt aan op opschorting van de drie 

associatieovereenkomsten (inclusief de 

economische en handelsparagraaf) tussen 

de EU en Oekraïne, Moldavië en Georgië 

en op herziening van het thans gevoerde 

beleid van liberalisering, privatisering en 

vrijhandel ten gunste van een op 

samenwerking gebaseerde, 

complementaire, eerlijke handel en een 

economisch partnerschap dat het recht 

van deze drie landen en hun bevolking op 

een sociaal rechtvaardige, billijke en 

duurzame economische ontwikkeling kan 

verzekeren; hekelt het feit dat de EU en 

het IMF door middel van de zogenoemde 

financiële steun aan Oekraïne 

bezuinigingsmaatregelen opleggen die 

leiden tot de ondermijning van sociale en 

arbeidsrechten, bezuinigingen op sociale 

voorzieningen en verdere privatiseringen 

en liberalisering in het belang van de 

Oekraïense oligarchen en economische 

concerns in de EU en de VS; dringt aan 

op onmiddellijke stopzetting van de 

integratie van Moldavië, Oekraïne en 

Georgië in de GVDB-structuren en het 

koppelen hiervan aan het toekomstige 

proces van integratie in de NAVO; 
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teruggedrongen; is ingenomen met het 

verloop en de uitslag van de 

parlementaire verkiezingen in Oekraïne 

en Moldavië die in oktober respectievelijk 

december 2014 zijn gehouden en aan de 

internationale normen inzake democratie 

voldeden; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/11 

Amendement  11 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-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 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. staat achter de sancties die door de EU 

zijn opgelegd naar aanleiding van de 

Russische agressie tegen Oekraïne en 

benadrukt dat die sancties stapsgewijs 

kunnen worden aangepast en 

teruggedraaid, hetgeen met name afhangt 

van de nakoming van de akkoorden van 

Minsk, maar ook aangescherpt kunnen 

worden als Rusland volhardt in de niet-

nakoming van zijn internationale 

verplichtingen; verzoekt de Commissie 

erop toe te zien dat zij op uniforme wijze 

ten uitvoer worden gelegd; 

34. dringt bij de EU aan op beëindiging 

van het sanctiebeleid tegen Rusland, dat 

heeft geleid tot een handelsoorlog met 

negatieve gevolgen, vooral voor kmo's en 

voor boeren en consumenten in Rusland, 

de EU en de landen van de oostelijke 

nabuurschap van de EU, waaronder 

Oekraïne; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/12 

Amendement  12 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-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 verschillende modaliteiten voor een 

driezijdige trans-Atlantische 

samenwerking dienen te worden 

ontwikkeld; 

50. wijst TTIP resoluut van de hand; is 

van mening dat sluiting van TTIP een 

belangrijke poging is om aan de hele 

wereld een vrijhandels- en 

investeringsmodel op te leggen; is ervan 

overtuigd dat een van de hoofddoelen van 

TTIP erin bestaat ondernemingen 

internationaal en nationaal meer macht te 

geven ten koste van de democratische 

rechten en de EU en de VS in het kader 

van een hegemoniestreven, naast de 

handelsaspecten, als geopolitiek blok te 

consolideren en te versterken; 

onderstreept dat TTIP hoofdzakelijk de 

grote concerns ten goede zal komen en 

negatieve economische, sociale en 

milieugevolgen zal hebben voor 

werknemers, de bevolking en kmo's in de 

EU en de VS; verzoekt de EU en de VS de 

huidige onderhandelingen over een trans-

Atlantisch handels- en 

investeringspartnerschap onmiddellijk op 

te schorten;  is ervan overtuigd dat zij zich 

er van nu af aan op moeten toeleggen om 

met hun handelsbeleid op alle niveaus 

duurzame en billijke multilaterale 

handelsbetrekkingen te bereiken; 

Or. en 
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