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5.12.2018 A8-0375/42 

Amendement  42 

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 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. beklemtoont nogmaals dat het EDA 

het uitvoerend agentschap moet zijn voor 

het optreden van de Unie in het kader van 

het Europees beleid inzake vermogens en 

bewapening, waar dat in het Verdrag van 

Lissabon is bepaald; benadrukt dat de 

administratieve en operationele uitgaven 

van het EDA moeten worden gefinancierd 

met middelen uit de begroting van de 

Unie; is verheugd over de kleine 

aanpassingen die zijn doorgevoerd in de 

begroting van het EDA, maar 

onderstreept dat de uitgebreide 

bevoegdheden van het EDA, onder meer 

in het kader van de PESCO, de CARD en 

het EDF, gepaard moeten gaan met een 

passende financiering; 

32. beklemtoont nogmaals dat het EDA 

het uitvoerend agentschap moet zijn voor 

het optreden van de Unie in het kader van 

het Europees beleid inzake vermogens en 

bewapening, waar dat in het Verdrag van 

Lissabon is bepaald; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Amendement  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

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 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. toont zich verheugd over de 

uitvoering van een inclusieve permanente 

gestructureerde samenwerking (PESCO), 

als een belangrijke stap in de richting van 

nauwere samenwerking op het gebied van 

veiligheid en defensie tussen de lidstaten; 

bevestigt de status van PESCO als een 

wettelijk bindend langetermijnproject, 

bestaande uit een reeks uiterst ambitieuze 

verbintenissen en een pakket 

samenwerkingsprojecten; benadrukt dat 

de activiteiten in het kader van PESCO 

volledig moeten worden afgestemd op 

andere GVDB-activiteiten, met name de 

GVDB-doelstellingen als vastgesteld in 

het VEU, en op de activiteiten met de 

NAVO; is van mening dat PESCO de 

aanzet moet geven voor het opbouwen van 

capaciteiten voor beide organisaties; 

36. verwerpt de uitvoering van de 

permanente gestructureerde samenwerking 

(PESCO), als een stap in de richting van de 

militarisering van de Europese Unie en de 

feitelijke oprichting van de Europese 

defensie-unie; waarschuwt in dit verband 

dat met PESCO de eenparigheid zal 

wegvallen die nu in de Raad vereist is 

voor besluiten in het kader van het GBVB 

en het GVDB; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Amendement  44 

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 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. roept de deelnemende lidstaten 

ertoe op om projecten met een strategische 

Europese dimensie voor te stellen, als 

antwoord op de door de EU geconstateerde 

capaciteitstekorten en ter versterking van 

de EDTIB; verzoekt de lidstaten die 

deelnemen aan PESCO meer ambitie aan 

de dag te leggen en volledig rekening te 

houden met de mate waarin een project 

een Europese toegevoegde waarde biedt 

wanneer ze voorstellen indienen voor 

nieuwe PESCO-projecten; 

37. roept de deelnemende lidstaten 

ertoe op om projecten met een strategische 

Europese dimensie voor te stellen, als 

antwoord op de door de EU geconstateerde 

capaciteitstekorten en ter versterking van 

de EDTIB;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Amendement  45 

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 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. wijst erop dat PESCO wat de 

versterking van de defensiecapaciteit van 

de lidstaten betreft nauw verband houdt 

met de CARD en het EDF; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Amendement  46 

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 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. verwerpt het besluit van de Raad tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke 

reeks governanceregels voor projecten in 

het kader van PESCO; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Amendement  47 

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 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. is van mening dat de EU en haar 

lidstaten geconfronteerd worden met een 

niet eerder geziene dreiging in de vorm van 

door staten gesponsorde aanvallen en 

cyberaanvallen, cybercriminaliteit en 

terrorisme; is van mening dat de aard van 

cyberaanvallen een antwoord op EU-

niveau vereist; roept de lidstaten ertoe op 

elkaar bij te staan in het geval van een 

cyberaanval die tegen een van hen wordt 

uitgevoerd; 

50. is van mening dat de EU en haar 

lidstaten geconfronteerd worden met een 

niet eerder geziene dreiging in de vorm van 

door staten gesponsorde aanvallen en 

cyberaanvallen, cybercriminaliteit en 

terrorisme; is van mening dat de aard van 

cyberaanvallen een antwoord op EU-

niveau vereist;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Amendement  48 

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 51 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

51. onderstreept dat het strategisch 

partnerschap tussen de EU en de NAVO 

van fundamenteel belang is om een 

antwoord te bieden op de 

veiligheidsproblemen waarmee de EU en 

haar buurlanden worden geconfronteerd; 

onderstreept dat 22 van de 28 EU-lidstaten 

ook NAVO-leden zijn, en dat de 

samenwerking tussen de EU en de NAVO 

daarom complementair van aard moet zijn 

en rekening moet houden met de 

respectieve kenmerken en taken van beide 

organisaties; onderstreept dat beide 

organisaties duidelijk onderscheiden 

kenmerken hebben en dat hun 

samenwerking moet verlopen met 

volledige inachtneming van elkaars 

autonomie en besluitvormingsprocessen, 

op basis van de beginselen van 

wederkerigheid, zonder afbreuk te doen 

aan de specifieke kenmerken van het 

veiligheids- en defensiebeleid van de 

lidstaten; is ervan overtuigd dat een 

sterkere EU en NAVO ook elkaar 

versterken, doordat wordt gezorgd voor 

meer synergieën en een grotere 

doeltreffendheid voor de veiligheid en 

defensie van alle partners; beklemtoont 

dat het strategisch partnerschap tussen de 

EU en de NAVO eveneens van 

51. onderstreept dat het strategisch 

partnerschap tussen de EU en de NAVO 

niet van fundamenteel belang is om een 

antwoord te bieden op de 

veiligheidsproblemen waarmee de EU en 

haar buurlanden worden geconfronteerd; 

stelt vast dat ofschoon 22 van de 28 EU-

lidstaten ook NAVO-leden zijn, zes 

lidstaten dat niet zijn; onderstreept dat 

beide organisaties duidelijk onderscheiden 

kenmerken hebben en dat hun 

samenwerking moet verlopen met 

volledige inachtneming van elkaars 

autonomie en besluitvormingsprocessen, 

op basis van de beginselen van 

wederkerigheid, zonder afbreuk te doen 

aan de specifieke kenmerken van het 

veiligheids- en defensiebeleid van de 

lidstaten; is ervan overtuigd dat een 

sterkere EU en NAVO ook elkaar 

versterken; 
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fundamenteel belang is voor het 

veranderende GVDB van de EU en voor 

de toekomst van het bondgenootschap, 

alsook voor de betrekkingen tussen de EU 

en het VK na de brexit; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Amendement  49 

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 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. is ingenomen met de belangrijkste 

pijlers van de nieuwe verklaring van de 

EU en de NAVO naar aanleiding van de 

NAVO-top van 12 juli 2018 in Brussel en 

benadrukt dat een succesvolle 

tenuitvoerlegging van de gezamenlijke 

verklaring afhangt van de politieke steun 

van alle lidstaten gedurende het hele 

proces; erkent weliswaar dat er tastbare 

resultaten zijn geboekt bij de uitvoering 

van de 74 gemeenschappelijke acties, 

maar is van mening dat er nog meer 

inspanningen moeten worden geleverd in 

verband met de uitvoering in de praktijk 

van de vele verbintenissen die reeds zijn 

aangegaan, met name wat de strijd tegen 

hybride dreigingen, cyberbeveiliging en 

gezamenlijke oefeningen betreft; wijst in 

het bijzonder op de rol van het EDA bij de 

uitvoering van 30 acties; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Amendement  50 

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 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 geen 

prioriteit moeten vormen en niet moeten 

bijdragen aan de doeltreffende uitvoering 

van GVDB-missies en ‑ operaties en aan 

het defensiestandpunt van het 

bondgenootschap; benadrukt daarnaast 

dat vredeshandhaving prioriteit moet 

krijgen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Amendement  51 

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 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. wijst in dit verband op de 

complementariteit tussen de EU en de 

NAVO en dat erover moet worden 

gewaakt dat multinationale initiatieven op 

het gebied van capaciteitsontwikkeling 

van zowel de NAVO als de EU 

complementair zijn en elkaar versterken; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


