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5.12.2018 A8-0375/52 

Amendement  52 

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 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. onderstreept het belang van 

samenwerking en integratie op het gebied 

van cyberbeveiliging, niet alleen tussen de 

lidstaten, de belangrijkste partners en de 

NAVO, maar ook tussen de verschillende 

actoren in de maatschappij; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Amendement  53 

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 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. acht het van cruciaal belang te 

blijven werken aan een betere 

samenwerking met institutionele partners, 

waaronder de VN, de NAVO, de 

Afrikaanse Unie en de OVSE, alsook met 

strategische bilaterale partners zoals de VS; 

pleit voor een voortzetting van GVDB-

partnerschappen op het gebied van het 

vergroten van de veerkracht van partners 

en hervorming van de veiligheidssector 

(SSR); 

57. acht het van cruciaal belang te 

blijven werken aan een betere 

samenwerking met institutionele partners, 

waaronder de VN, de Afrikaanse Unie en 

de OVSE, alsook met strategische 

bilaterale partners zoals de VS; pleit voor 

een voortzetting van GVDB-

partnerschappen op het gebied van het 

vergroten van de veerkracht van partners 

en hervorming van de veiligheidssector 

(SSR); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Amendement  54 

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 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. merkt weliswaar op dat het GVDB 

er over het algemeen op is vooruitgegaan 

sinds de presentatie van de integrale EU-

strategie, maar dat de parlementaire 

structuren op EU-niveau, die zijn ingesteld 

in een tijd waarin het ambitieniveau en de 

activiteitsgraad van de EU op het gebied 

van veiligheid en defensie eerder beperkt 

waren, niet langer voldoen om te voorzien 

in het nodige parlementaire toezicht op een 

snel veranderend beleidsterrein dat een 

snelle reactie vereist; herhaalt daarom zijn 

eerdere oproep om de Subcommissie 

veiligheid en defensie op te waarderen tot 

een volwaardige commissie en het de 

nodige bevoegdheden toe te kennen om te 

kunnen bijdragen aan een uitgebreid 

parlementair toezicht op het GVDB, met 

inbegrip van de PESCO, het EDA en alle 

andere GVDB-acties als bedoeld in de 

Verdragen; is van mening dat de 

opwaardering van subcommissie tot 

commissie moet worden voorafgegaan 

door de vervanging van het ad-hocbeheer 

inzake defensie en veiligheid op het niveau 

van de Commissie door een meer 

gespecialiseerd model dat beter rekening 

houdt met de toenemende complexiteit van 

de taken die moeten worden beheerd; 

61. merkt weliswaar op dat het GVDB 

er over het algemeen op is vooruitgegaan 

sinds de presentatie van de integrale EU-

strategie, maar dat de parlementaire 

structuren op EU-niveau, die zijn ingesteld 

in een tijd waarin het ambitieniveau en de 

activiteitsgraad van de EU op het gebied 

van veiligheid en defensie eerder beperkt 

waren, niet langer voldoen om te voorzien 

in het nodige parlementaire toezicht op een 

snel veranderend beleidsterrein dat een 

snelle reactie vereist; herhaalt daarom zijn 

eerdere oproep om de Subcommissie 

veiligheid en defensie op te waarderen tot 

een volwaardige commissie en het de 

nodige bevoegdheden toe te kennen om te 

kunnen bijdragen aan een uitgebreid 

parlementair toezicht op het GVDB; is van 

mening dat de opwaardering van 

subcommissie tot commissie moet worden 

voorafgegaan door de vervanging van het 

ad-hocbeheer inzake defensie en veiligheid 

op het niveau van de Commissie door een 

meer gespecialiseerd model dat beter 

rekening houdt met de toenemende 

complexiteit van de taken die moeten 

worden beheerd; 
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Or. en 

 


