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5.12.2018 A8-0375/22 

Amendement  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de discussienota van 7 juni 

2017 over de toekomst van de Europese 

defensie, 

– gezien de discussienota van 7 juni 

2017 over de toekomst van de Europese 

defensie, en de gevolgen ervan voor 

neutrale lidstaten zoals Ierland, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Amendement  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de lidstaten 

vastbesloten zijn geleidelijk een 

gemeenschappelijk defensiebeleid te 

bepalen dat tot een gemeenschappelijke 

defensie zou kunnen leiden, 

overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 42 VEU, waarbij de Europese 

identiteit en onafhankelijkheid worden 

versterkt om vrede, veiligheid en 

vooruitgang in Europa en in de wereld te 

bevorderen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Amendement  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. merkt op dat de op regels 

gebaseerde wereldorde steeds meer op de 

proef wordt gesteld, in de buurlanden van 

de EU en daarbuiten, niet alleen op 

politiek-militair niveau maar de laatste 

tijd ook op commercieel-economisch 

niveau; wijst erop dat deze systemische 

uitdagingen gepaard gaan met de 

voortdurende verslechtering van het 

strategische internationale klimaat ten 

gevolge van conflicten en geweld tussen en 

binnen staten, terrorisme, falende staten, 

cyber- en hybride aanvallen op de pijlers 

van onze samenlevingen, de effecten van 

de klimaatverandering en natuurrampen; 

erkent dat de verdediging van de op regels 

gebaseerde internationale orde, het 

internationaal recht en de waarden die 

liberale democratieën koesteren de hoogste 

prioriteit moeten krijgen en moeten worden 

benaderd zonder concessies te doen; 

1. merkt op dat de op regels 

gebaseerde wereldorde steeds meer op de 

proef wordt gesteld, in de buurlanden van 

de EU en daarbuiten; wijst erop dat deze 

systemische uitdagingen gepaard gaan met 

de voortdurende verslechtering van het 

strategische internationale klimaat ten 

gevolge van conflicten en geweld tussen en 

binnen staten, terrorisme, falende staten, 

cyber- en hybride aanvallen op de pijlers 

van onze samenlevingen, de effecten van 

de klimaatverandering en natuurrampen; 

erkent dat de verdediging van de op regels 

gebaseerde internationale orde, het 

internationaal recht en de waarden die 

liberale democratieën koesteren de hoogste 

prioriteit moeten krijgen en moeten worden 

benaderd zonder concessies te doen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Amendement  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. merkt op dat recente activiteiten en 

beleidsmaatregelen van Rusland de 

stabiliteit hebben aangetast en het 

veiligheidsklimaat hebben veranderd, en 

benadrukt dat de EU en de lidstaten tot 

een meer gemeenschappelijke, 

strategische benadering ten aanzien van 

Rusland moeten komen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Amendement  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. stelt met bezorgdheid vast dat het 

gebruik van het novitsjok-zenuwgas in 

Salisbury in maart 2018 de eerste 

dergelijke aanval op Europese bodem 

sinds de Tweede Wereldoorlog was en de 

dood van een EU-burger tot gevolg heeft 

gehad; dringt er bij de Europese Raad op 

aan beperkende maatregelen te treffen 

tegen degenen die verantwoordelijk zijn 

voor het gebruik en de verspreiding van 

chemische wapens; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat de Russische 

bezetting in Oekraïne nog steeds 

voortduurt, dat de akkoorden van Minsk – 

die onontbeerlijk zijn om een oplossing 

voor het conflict te vinden – niet zijn 

uitgevoerd en dat de illegale annexatie en 

militarisering van de Krim nog steeds 

bezig zijn; vindt het uiterst zorgwekkend 

dat de excessieve militaire oefeningen en 

activiteiten van Rusland en de hybride 

tactieken van het land, met inbegrip van 

cyberterrorisme, nepnieuws en 

desinformatiecampagnes, alsook 

economische en energiechantage, de 

stabiliteit van de landen van het Oostelijk 

Partnerschap en van de Westelijke Balkan 

aantasten en erop gericht zijn westerse 

democratieën te treffen en de onderlinge 

spanningen te doen oplopen; vreest dat 

het veiligheidsklimaat in de omgeving van 

de EU nog jarenlang erg instabiel zal 

blijven; wijst andermaal op het strategisch 

belang van de Westelijke Balkan voor de 

veiligheid en stabiliteit van de EU en op 

de noodzaak om het politieke engagement 

van de EU ten aanzien van deze regio op 

te voeren en uit te breiden, onder meer 

door het mandaat van de GVDB-missies 

van de EU te versterken; is er vast van 

overtuigd dat de kwetsbaarheid van de EU 

Schrappen 
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alleen kan worden verminderd door meer 

integratie en betere coördinatie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Amendement  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. merkt op dat deze noodzaak om 

samen te werken de laatste jaren steeds 

meer wordt erkend en toont zich verheugd 

over de vooruitgang die op dit vlak is 

geboekt, zoals de totstandbrenging van 

een permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO), hoewel de 

concrete resultaten nog naar behoren 

moeten worden geëvalueerd; is van 

mening dat de EU de dialoog en 

samenwerking met derde landen in haar 

omgeving en met regionale en 

subregionale organisaties moet opvoeren; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Amendement  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. benadrukt evenwel dat 

samenwerking tot nu toe blijft hangen in 

een stadium van ontwikkeling en dat er 

nog veel meer moet gebeuren om ervoor te 

zorgen dat de EU en haar lidstaten de 

vruchten kunnen plukken van een 

diepgaande en volgehouden 

langetermijnsamenwerking op 

defensiegebied; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Amendement  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. benadrukt de praktische en 

financiële voordelen van verdere 

integratie van de Europese 

defensiecapaciteiten; benadrukt dat het 

met behulp van een breed en betrouwbaar 

engagement van alle belanghebbenden 

mogelijk zal zijn om de reikwijdte en de 

efficiëntie van defensie-uitgaven te 

vergroten zonder de defensie-uitgaven zelf 

te verhogen; 

10. benadrukt dat het met behulp van 

een breed en betrouwbaar engagement van 

alle belanghebbenden mogelijk zal zijn om 

de reikwijdte en de efficiëntie van 

defensie-uitgaven te vergroten zonder de 

defensie-uitgaven zelf te verhogen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Amendement  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid 

(2018/2099(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. merkt op dat de defensie van de 

EU-lidstaten in de eerste plaats afhankelijk 

is van de politieke wil in de lidstaten en 

van de vraag of ze de militaire capaciteit 

hebben om hun verantwoordelijkheden te 

nemen in een onzeker strategisch klimaat; 

benadrukt het belang van de trans-

Atlantische band voor de veiligheid en 

defensie van de Europese en Noord-

Amerikaanse democratieën; vindt het 

echter zorgwekkend hoe de verhoudingen 

er momenteel voor staan en verzoekt alle 

verantwoordelijke politieke en 

maatschappelijke actoren aan beide zijden 

van de Atlantische Oceaan deze cruciale 

betrekkingen verder te versterken in plaats 

van ze te ondermijnen; benadrukt dat moet 

worden vermeden dat recente problemen in 

de handelsbetrekkingen gevolgen hebben 

voor de trans-Atlantische band op het 

gebied van veiligheid; benadrukt dat een 

welomschreven strategische autonomie de 

Europese veiligheid en de betrekkingen 

tussen de EU en de NAVO zal 

bevorderen; wijst er in dit verband 

nogmaals op dat de behoefte aan 

defensiesamenwerking op Europees 

niveau toeneemt en dat de middelen 

moeten worden geconcentreerd op de 

belangrijkste prioriteiten; 

11. merkt op dat de defensie van de 

EU-lidstaten in de eerste plaats afhankelijk 

is van de politieke wil in de lidstaten en 

van de vraag of ze de militaire capaciteit 

hebben om hun verantwoordelijkheden te 

nemen in een onzeker strategisch klimaat; 

benadrukt het belang van de trans-

Atlantische band voor de veiligheid en 

defensie van de Europese en Noord-

Amerikaanse democratieën; vindt het 

echter zorgwekkend hoe de verhoudingen 

er momenteel voor staan en verzoekt alle 

verantwoordelijke politieke en 

maatschappelijke actoren aan beide zijden 

van de Atlantische Oceaan deze cruciale 

betrekkingen verder te versterken in plaats 

van ze te ondermijnen; benadrukt dat moet 

worden vermeden dat recente problemen in 

de handelsbetrekkingen gevolgen hebben 

voor de trans-Atlantische band op het 

gebied van veiligheid; 
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Or. en 

 

 


