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6.12.2017 A8-0351/1 

Ändringsförslag  1 

Michael Gahler 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 25a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av underrättelsen 

om permanent strukturerat samarbete av 

den 13 november 2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Ändringsförslag  2 

Michael Gahler 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 25b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av det 

gemensamma meddelandet från 

kommissionen och vice ordföranden/den 

höga representanten av 

den 10 november 2017 till 

Europaparlamentet och rådet om 

förbättrad militär rörlighet i Europeiska 

unionen (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Ändringsförslag  3 

Michael Gahler 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet välkomnar att 

medlemsstaterna vill göra bindande 

åtaganden inom ramen för GSFP och 

därmed genomföra ett ambitiöst och 

inkluderande permanent strukturerat 

samarbete, och uppmanar till att ett sådant 

samarbete inrättas snabbt av rådet. 

Parlamentet understryker att ett önskat 

inkluderande deltagande inte får äventyra 

vare sig ett fullt åtagande för GSFP eller en 

hög ambitionsnivå mellan deltagande 

medlemsstater. Parlamentet pekar på 

nödvändigheten att sätta upp tydliga 

deltagandekriterier och där ge möjlighet för 

andra medlemsstater att gå med i ett senare 

skede. Parlamentet anser att verksamhet 

inom det permanenta strukturerade 

samarbetet alltid bör vara i full 

överensstämmelse med GSFP. 

31. Europaparlamentet välkomnar 

underrättelsen om permanent strukturerat 

samarbete och dess planerade 

genomförande som utgår från att 

medlemsstaterna vill göra bindande 

åtaganden inom ramen för GSFP och 

därmed genomföra ett ambitiöst och 

inkluderande permanent strukturerat 

samarbete, och uppmanar till att ett sådant 

samarbete inrättas snabbt av rådet. 

Parlamentet understryker att ett önskat 

inkluderande deltagande inte får äventyra 

vare sig ett fullt åtagande för GSFP eller en 

hög ambitionsnivå mellan deltagande 

medlemsstater. Parlamentet pekar på 

nödvändigheten att sätta upp tydliga 

deltagandekriterier och där ge möjlighet för 

andra medlemsstater att gå med i ett senare 

skede. Parlamentet anser att verksamhet 

inom det permanenta strukturerade 

samarbetet alltid bör vara i full 

överensstämmelse med GSFP. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Ändringsförslag  4 

Michael Gahler 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet betonar att det 

är nödvändigt att lätta på de administrativa 

förfaranden som i onödan försinkar 

inrättandet av styrkor för GSFP-uppdrag 

och snabbinsatsstyrkornas rörlighet över 

gränserna inom EU. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att inrätta ett EU-

övergripande system för samordning av 

snabba överföringar av försvarspersonal, 

militär utrustning och förnödenheter i 

samband med GSFP-insatser, när 

solidaritetsklausulen åberopas och när 

samtliga medlemsstater är skyldiga att ge 

stöd och bistånd med alla sina till buds 

stående medel i enlighet med artikel 51 i 

FN-stadgan. 

33. Europaparlamentet betonar att det 

är nödvändigt att lätta på de administrativa 

förfaranden som i onödan försinkar 

inrättandet av styrkor för GSFP-uppdrag 

och snabbinsatsstyrkornas rörlighet över 

gränserna inom EU. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att inrätta ett EU-

övergripande system för samordning av 

snabba överföringar av försvarspersonal, 

militär utrustning och förnödenheter i 

samband med GSFP-insatser, när 

solidaritetsklausulen åberopas och när 

samtliga medlemsstater är skyldiga att ge 

stöd och bistånd med alla sina till buds 

stående medel i enlighet med artikel 51 i 

FN-stadgan. Parlamentet välkomnar i 

detta avseende det gemensamma 

meddelandet om förbättrad militär 

rörlighet. Kommissionen uppmanas att 

senast i mars 2018 lägga fram en 

omfattande handlingsplan för 

parlamentet och medlemsstaterna som är 

fullt förenlig med de pågående 

ansträngningarna inom Nato. 

Or. en 

 

 


