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6.12.2017 A8-0351/1 

Amendement  1 

Michael Gahler 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de kennisgeving inzake de 

permanente gestructureerde 

samenwerking (Pesco) van 13 november 

2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Amendement  2 

Michael Gahler 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 25 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de gezamenlijke mededeling 

van 10 november 2017 van de Commissie 

en vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 

(vv/hv) aan het Europees Parlement en de 

Raad over verbetering van de militaire 

mobiliteit in de Europese Unie 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Amendement  3 

Michael Gahler 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. is verheugd over de bereidheid van 

de lidstaten om binnen het GVDB-kader 

bindende toezeggingen te doen en daardoor 

een ambitieuze en inclusieve permanente 

gestructureerde samenwerking (Pesco) uit 

te voeren, en verzoekt de Raad deze snel in 

te stellen; onderstreept dat de gewenste 

inclusiviteit van de participatie noch de 

volledige inzet voor het GVDB, noch een 

hoog ambitieniveau onder de deelnemende 

lidstaten in het gedrang mag brengen; wijst 

op de noodzaak om duidelijke criteria voor 

deelname vast te stellen die voor andere 

lidstaten de optie openlaat om in een later 

stadium mee te doen; wijst erop dat 

activiteiten in het kader van Pesco altijd 

volledig moeten aansluiten bij het GVDB; 

31. is verheugd over de kennisgeving 

inzake de permanente gestructureerde 

samenwerking (Pesco) en de geplande 

tenuitvoerlegging ervan op basis van de 

bereidheid van de lidstaten om binnen het 

GVDB-kader bindende toezeggingen te 

doen en daardoor een ambitieuze en 

inclusieve permanente gestructureerde 

samenwerking (Pesco) uit te voeren, en 

verzoekt de Raad deze snel in te stellen; 

onderstreept dat de gewenste inclusiviteit 

van de participatie noch de volledige inzet 

voor het GVDB, noch een hoog 

ambitieniveau onder de deelnemende 

lidstaten in het gedrang mag brengen; wijst 

op de noodzaak om duidelijke criteria voor 

deelname vast te stellen die voor andere 

lidstaten de optie openlaat om in een later 

stadium mee te doen; wijst erop dat 

activiteiten in het kader van Pesco altijd 

volledig moeten aansluiten bij het GVDB; 

Or. en 



 

AM\1141402NL.docx  PE614.283v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.12.2017 A8-0351/4 

Amendement  4 

Michael Gahler 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

2017/2123(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. benadrukt dat de administratieve 

procedures die het beschikbaar stellen van 

strijdkrachten voor GVDB-missies en 

grensoverschrijdende bewegingen van 

snellereactietroepen binnen de EU onnodig 

vertragen, moeten worden versoepeld; 

verzoekt de lidstaten een voor de hele EU 

geldend systeem op te zetten voor de 

coördinatie van snelle bewegingen van 

troepen, defensiematerieel en bevoorrading 

voor doeleinden in het kader van het 

GVDB, wanneer de solidariteitsclausule 

wordt ingeroepen en wanneer voor alle 

lidstaten de verplichting bestaat tot het 

bieden van hulp en bijstand met alle 

middelen waarover zij beschikken, 

overeenkomstig artikel 51 van het VN-

Handvest; 

33. benadrukt dat de administratieve 

procedures die het beschikbaar stellen van 

strijdkrachten voor GVDB-missies en 

grensoverschrijdende bewegingen van 

snellereactietroepen binnen de EU onnodig 

vertragen, moeten worden versoepeld; 

verzoekt de lidstaten een voor de hele EU 

geldend systeem op te zetten voor de 

coördinatie van snelle bewegingen van 

troepen, defensiematerieel en bevoorrading 

voor doeleinden in het kader van het 

GVDB, wanneer de solidariteitsclausule 

wordt ingeroepen en wanneer voor alle 

lidstaten de verplichting bestaat tot het 

bieden van hulp en bijstand met alle 

middelen waarover zij beschikken, 

overeenkomstig artikel 51 van het VN-

Handvest; is in dit verband ingenomen 

met de gezamenlijke mededeling over 

verbetering van de militaire mobiliteit; 

dringt er bij de Commissie op aan om 

voor maart 2018 een substantieel 

actieplan aan het Parlement en de 

lidstaten te presenteren dat volledig in 

overeenstemming is met de lopende 

inspanningen binnen de NAVO; 

Or. en 

 

 


