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8.3.2018 A8-0048/104 

Amendement  104 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft, 

maar verzet zich tegen ongerechtvaardigde 

radicale veranderingen; stelt daarom de 

volgende structuur voor het MFK na 2020 

voor:  

72. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft, 

maar verzet zich tegen ongerechtvaardigde 

radicale veranderingen; stelt daarom de 

volgende structuur voor het MFK na 2020 

voor: 

 vervangt rubriek 5 door het volgende: 

 Rubriek 5: vrede, ontwapening, 

solidariteit en samenwerking tussen 

soevereine landen die qua rechten elkaars 

gelijke zijn 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

 – vreedzame conflictenoplossing door de 

niet-inmenging in interne zaken van 

andere landen 

 – demilitarisering, ontwapening en 

nucleaire ontmanteling 

 – samenwerking met andere volkeren voor 

de emancipatie en vooruitgang van de 

mensheid 

 – solidariteit tussen landen in 

crisissituaties 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/105 

Amendement  105 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft, 

maar verzet zich tegen ongerechtvaardigde 

radicale veranderingen; stelt daarom de 

volgende structuur voor het MFK na 2020 

voor:  

stelt voor om te schrappen: 

Rubriek 5: veiligheid, vrede en stabiliteit 

voor iedereen 

met programma's en instrumenten ter 

ondersteuning van: 

– veiligheid, waaronder cyberveiligheid 

– crisisrespons en stabiliteit, met inbegrip 

van burgerbescherming 

– gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid 

– defensie, waaronder onderzoek en 

innovatie 

72. is daarom van mening dat de 

huidige voorstelling van de rubrieken op 

een aantal punten verbetering behoeft, 

maar verzet zich tegen ongerechtvaardigde 

radicale veranderingen; stelt daarom de 

volgende structuur voor het MFK na 2020 

voor: 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/106 

Amendement  106 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  74 bis. benadrukt hoe belangrijk het is om 

de SDG's als horizontale elementen in het 

MFK te behouden; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/107 

Amendement  107 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Luke Ming Flanagan, Javier Couso 

Permuy, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. benadrukt het belang van het 

voltooien van de Europese 

onderzoeksruimte, de energie-unie, de 

interne Europese vervoersruimte en de 

digitale eengemaakte markt als 

fundamentele onderdelen van de 

Europese eengemaakte markt;  

Schrappen 

Or. en 

 

 


