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4.12.2018 A8-0375/11 

Amendement  11 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. is ingenomen met het besluit van de 

Raad tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke reeks 

projectgovernanceregels voor projecten in 

het kader van PESCO, waarin vele van de 

openstaande vragen in verband met de 

nadere uitvoering van PESCO worden 

opgelost; merkt echter op dat er mogelijke 

extra begrotingskredieten nodig zullen 

zijn om de administratieve uitgaven te 

dekken van de Europese Dienst voor 

extern optreden (EDEO) en het EDA om 

hen in staat te stellen hun taak als 

PESCO-secretariaat te vervullen; 

39. is ingenomen met het besluit van de 

Raad tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke reeks 

projectgovernanceregels voor projecten in 

het kader van PESCO, waarin vele van de 

openstaande vragen in verband met de 

nadere uitvoering van PESCO worden 

opgelost; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Amendement  12 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 41 bis. vindt het zeer zorgwekkend dat de 

Malinese veiligheidstroepen zich, zoals 

door de Multidimensionale Geïntegreerde 

Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties 

in Mali (MINUSMA) is onderzocht en 

gemeld, schuldig hebben gemaakt aan 

tientallen zeer ernstige schendingen van 

de mensenrechten, die zouden kunnen 

neerkomen op oorlogsmisdaden op grond 

van het humanitair recht; dringt er bij de 

VV/HV op aan ervoor te zorgen dat de 

partners van de EU zich strikt houden aan 

de internationale humanitaire en 

mensenrechtenwetgeving en de wettelijk 

bindende EU-verordeningen, en dat 

dergelijke zaken onverwijld voor de 

rechter worden gebracht; wenst dat de 

EDEO relevante hulp opschort en aan het 

Parlement met spoed verslag uitbrengt 

over deze kwesties; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Amendement  13 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. is ingenomen met de 

totstandbrenging en volledige operationele 

capaciteit van het militair plannings- en 

uitvoeringsvermogen (MPCC) voor niet-

uitvoerende missies en operaties van de EU 

(opleidingsmissies); onderstreept de 

noodzaak om het MPCC spoedig het 

mandaat te geven om alle militaire GVDB-

operaties in de toekomst te plannen en uit 

te voeren en om een aantal belemmeringen 

voor het inzetten van EU-gevechtsgroepen 

weg te nemen; dringt aan op intensievere 

samenwerking tussen het MPCC en het 

civiel plannings- en uitvoeringsvermogen 

(CPCC), onder meer in het kader van de 

Gezamenlijke Cel 

ondersteuningscoördinatie (JSCC), 

teneinde de coördinatie van civiele en 

militaire synergieën en het delen van 

deskundigheid te maximaliseren als 

onderdeel van een meer geïntegreerde en 

alomvattende benadering van crises en 

conflicten; dringt aan op een versterking 

van het MPCC om de commando- en 

controlecapaciteiten ervan voor 

uitvoeringsoperaties te vergroten en meer 

synergieën met civiele missies tot stand te 

brengen; 

46. is ingenomen met de 

totstandbrenging en volledige operationele 

capaciteit van het militair plannings- en 

uitvoeringsvermogen (MPCC) voor niet-

uitvoerende missies en operaties van de EU 

(opleidingsmissies); onderstreept de 

noodzaak om het MPCC spoedig het 

mandaat te geven om alle militaire GVDB-

operaties in de toekomst te plannen en uit 

te voeren en om een aantal belemmeringen 

voor het inzetten van EU-gevechtsgroepen 

weg te nemen; dringt aan op intensievere 

samenwerking tussen het MPCC en het 

civiel plannings- en uitvoeringsvermogen 

(CPCC), onder meer in het kader van de 

Gezamenlijke Cel 

ondersteuningscoördinatie (JSCC), 

teneinde de coördinatie van civiele en 

militaire synergieën en het delen van 

deskundigheid te maximaliseren als 

onderdeel van een meer geïntegreerde en 

alomvattende benadering van crises en 

conflicten, maar hamert erop dat civiele 

en militaire commandostructuren 

gescheiden moeten blijven; dringt aan op 

een versterking van het MPCC om de 

commando- en controlecapaciteiten ervan 

voor uitvoeringsoperaties te vergroten en 

meer synergieën met civiele missies tot 

stand te brengen; 
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Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Amendement  14 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

48. dringt aan op een snelle uitvoering 

van het initiatief voor capaciteitsopbouw 

voor veiligheid en ontwikkeling (CBSD) 

om de doeltreffendheid en duurzaamheid 

van GVDB-missies en -operaties te 

verbeteren en de EU in staat te stellen de 

veiligheids- en defensiecapaciteit van 

haar partnerlanden te versterken; 

Schrappen 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Amendement  15 

Bodil Valero 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. benadrukt dat inspanningen op het 

gebied van militaire mobiliteit een 

prioriteit moeten vormen en moeten 

bijdragen aan de doeltreffende uitvoering 

van GVDB-missies en ‑ operaties en aan 

het defensiestandpunt van het 

bondgenootschap; spoort beide organisaties 

dan ook aan zo nauw mogelijk te blijven 

samenwerken op het gebied van militaire 

mobiliteit, onder meer door de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke 

vereisten om een snelle verplaatsing van 

strijdkrachten en materieel door Europa te 

vergemakkelijken, rekening houdend met 

de uitdagingen vanuit verschillende 

richtingen, voornamelijk uit het zuiden en 

het oosten; verzoekt de Commissie deze 

inspanningen te ondersteunen met de 

nodige investeringen en, in voorkomend 

geval, wetgeving; benadrukt dat de 

administratieve procedures voor het 

grensoverschrijdende verkeer van 

snellereactie-eenheden binnen de EU 

moeten worden versoepeld; 

53. benadrukt dat inspanningen op het 

gebied van militaire mobiliteit een 

prioriteit moeten vormen en moeten 

bijdragen aan de doeltreffende uitvoering 

van GVDB-missies en ‑ operaties en aan 

het defensiestandpunt van het 

bondgenootschap; spoort beide organisaties 

dan ook aan zo nauw mogelijk te blijven 

samenwerken op het gebied van militaire 

mobiliteit, onder meer door de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke 

vereisten om een snelle verplaatsing van 

strijdkrachten en materieel door Europa te 

vergemakkelijken, rekening houdend met 

de uitdagingen vanuit verschillende 

richtingen, voornamelijk uit het zuiden en 

het oosten; 

Or. en 

 

 


