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4.12.2018 A8-0375/11 

Ændringsforslag  11 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. glæder sig over Rådets afgørelse 

om et fælles sæt forvaltningsregler for 

PESCO-projekter, der præciserer mange af 

de stadig åbne spørgsmål om de nærmere 

enkeltheder i forbindelse med 

gennemførelsen af PESCO;  bemærker 

imidlertid, at der muligvis vil være behov 

for yderligere budgetbevillinger for at 

dække de administrationsudgifter, som 

Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-

Udenrigstjenesten) og EDA afholder for 

at kunne udføre deres PESCO-

sekretariatsopgaver; 

39. glæder sig over Rådets afgørelse 

om et fælles sæt forvaltningsregler for 

PESCO-projekter, der præciserer mange af 

de stadig åbne spørgsmål om de nærmere 

enkeltheder i forbindelse med 

gennemførelsen af PESCO; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Ændringsforslag  12 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 41a. er meget bekymret over, at De 

Forenede Nationers multidimensionelle 

integrerede stabiliseringsmission i Mali 

(MINUSMA) har undersøgt og 

rapporteret om tilfælde af snesevis af 

meget alvorlige brud på 

menneskerettighederne begået af maliske 

sikkerhedsstyrker, der i henhold til 

folkeretten kan være krigsforbrydelser; 

opfordrer indtrængende NF/HR til at 

sikre, at EU's partnere nøje overholder 

international folkeret og 

menneskerettighedslovgivning og juridisk 

bindende EU-forordninger, og at disse 

tilfælde straks bliver retsforfulgt; 

opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at 

suspendere al relevant bistand og til så 

hurtigt som muligt at rapportere disse 

tilfælde til Parlamentet; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Ændringsforslag  13 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. glæder sig over oprettelsen af Den 

Militære Planlægnings- og 

Gennemførelseskapacitet (MPCC)  og 

dens fulde operationelle kapacitet for 

missioner og operationer uden udøvende 

beføjelser (træningsmissioner);  

understreger behovet for hurtigt at give 

MPCC mandat til at planlægge og 

gennemføre alle militære FSFP-operationer 

i fremtiden og behovet for at fjerne visse 

hindringer for indsættelsen af EU's 

kampgrupper;  opfordrer til øget 

samarbejde mellem MPCC og Den Civile 

Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet 

(CPCC) i forbindelse med den fælles 

støttekoordineringscelle (JSCC) med 

henblik på at maksimere koordineringen af 

civile og militære synergier og delingen af 

ekspertise som led i en integreret, samlet 

tilgang til kriser og konflikter;  opfordrer 

til en styrkelse af MPCC med henblik på at 

øge dets kommando- og kontrolkapaciteter 

i forbindelse med ledelsesoperationer samt 

synergierne med civile missioner; 

46. glæder sig over oprettelsen af Den 

Militære Planlægnings- og 

Gennemførelseskapabilitet (MPCC) og 

dens fulde operationelle kapacitet for 

missioner og operationer uden udøvende 

beføjelser (træningsmissioner); 

understreger behovet for hurtigt at give 

MPCC mandat til at planlægge og 

gennemføre alle militære FSFP-operationer 

i fremtiden og behovet for at fjerne visse 

hindringer for indsættelsen af EU's 

kampgrupper; opfordrer til øget 

samarbejde mellem MPCC og Den Civile 

Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet 

(CPCC) i forbindelse med den fælles 

støttekoordineringscelle (JSCC) med 

henblik på at maksimere koordineringen af 

civile og militære synergier og delingen af 

ekspertise som led i en integreret, samlet 

tilgang til kriser og konflikter, men 

insisterer på, at civile og militære 

kommandokæder skal forblive adskilt; 
opfordrer til en styrkelse af MPCC med 

henblik på at øge dets kommando- og 

kontrolkapaciteter i forbindelse med 

ledelsesoperationer samt synergierne med 

civile missioner; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Ændringsforslag  14 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. opfordrer til hurtig gennemførelse 

af initiativet til kapacitetsopbygning til 

støtte for sikkerhed og udvikling (CBSD) 

for at forbedre effektiviteten og 

bæredygtigheden af FSFP-missioner og -

operationer og for at sætte EU i stand til 

at styrke dets partnerlandes sikkerheds- 

og forsvarskapaciteter; 

udgår 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Ændringsforslag  15 

Bodil Valero 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. understreger, at indsatsen for så 

vidt angår militær mobilitet bør være en 

prioritet og et bidrag til en effektiv 

gennemførelse af FSFP-missioner og -

operationer og til alliancens 

forsvarsposition;  tilskynder derfor begge 

organisationer til fortsat i videst muligt 

omfang at arbejde tæt sammen om militær 

mobilitet, herunder gennem udvikling af 

fælles krav for at muliggøre hurtig 

transport af styrker og materiel gennem 

Europa, samtidig med at der holdes øje 

med de udfordringer, der kommer fra 

forskellige fronter, og især fra syd og øst;  

opfordrer Kommissionen til at understøtte 

denne indsats med de nødvendige 

investeringer og, hvor det er 

hensigtsmæssigt, med lovgivning;  

understreger behovet for at lette 

administrationsprocedurerne for 

grænseoverskridende bevægelighed af 

styrker til hurtig indsats i EU; 

53. understreger, at indsatsen for så 

vidt angår militær mobilitet bør være en 

prioritet og et bidrag til en effektiv 

gennemførelse af FSFP-missioner og -

operationer og til alliancens 

forsvarsposition; tilskynder derfor begge 

organisationer til fortsat i videst muligt 

omfang at arbejde tæt sammen om militær 

mobilitet, herunder gennem udvikling af 

fælles krav for at muliggøre hurtig 

transport af styrker og materiel gennem 

Europa, samtidig med at der holdes øje 

med de udfordringer, der kommer fra 

forskellige fronter, og især fra syd og øst; 

Or. en 

 

 


