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5.12.2018 A8-0392/1 

Amendement  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat ten gevolge van 

de globalisering een sterkere onderlinge 

afhankelijkheid is ontstaan, waardoor in 

Peking of Washington genomen besluiten 

van directe invloed op ons leven zijn; 

overwegende dat door deze onderlinge 

afhankelijkheid, op haar beurt, burgers 

overal ter wereld zijn gaan inzien dat er 

grensoverschrijdende oplossingen nodig 

zijn om grensoverschrijdende problemen te 

kunnen oplossen en dat multilaterale 

organisaties de mondiale governance 

moeten verbeteren; 

G. overwegende dat ten gevolge van 

de globalisering een sterkere onderlinge 

afhankelijkheid is ontstaan; overwegende 

dat door deze onderlinge afhankelijkheid, 

op haar beurt, burgers overal ter wereld 

zijn gaan inzien dat er 

grensoverschrijdende samenwerking nodig 

is om grensoverschrijdende problemen te 

kunnen oplossen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Amendement  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat een aantal 

westerse democratieën tegenwoordig 

kwetsbaarder, protectionistischer en meer 

naar binnen gericht zijn en naar 

extremen neigen, juist nu alleen door 

middel van multilaterale samenwerking 

doeltreffend het hoofd kan worden 

geboden aan mondiale uitdagingen; 

overwegende dat deze leegte wordt 

opgevuld door machten zoals China of 

Rusland, die de bestaande, op 

internationaal recht gebaseerde mondiale 

governance eerder ter discussie willen 

stellen dan omarmen; overwegende dat 

laatstgenoemde landen een geheel andere 

benadering van 

ontwikkelingssamenwerking hanteren, 

welke geen verband houdt met de 

bevordering van de rechtsstaat of andere 

democratische hervormingen;  

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1171280NL.docx  PE631.559v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0392/3 

Amendement  3 

Harald Vilimsky 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat het gezamenlijk 

alomvattend actieplan (Joint 

Comprehensive Plan of Action – JCPOA) 

met Iran een belangrijke verworvenheid is 

met het oog op de bevordering van de 

stabiliteit en vrede in het Midden-Oosten; 

overwegende dat de besluiten van 

president Trump om zich terug te trekken 

uit het JCPOA en om Europese bedrijven 

die legitieme zaken doen met Iran 

secondaire sancties op te leggen, zeer 

betreurenswaardig zijn en de Europese 

economische soevereiniteit ondermijnen, 

waarbij aan het licht komt hoe 

problematisch de Europese 

afhankelijkheid van het op de dollar 

gebaseerde handelssysteem is; 

overwegende dat de EU en de lidstaten 

opnieuw hebben bevestigd pal te staan 

voor het JCPOA en maatregelen hebben 

genomen om de legitieme Europese 

economische belangen te beschermen;

  

K. overwegende dat het gezamenlijk 

alomvattend actieplan (Joint 

Comprehensive Plan of Action – JCPOA) 

met Iran een belangrijke verworvenheid is 

met het oog op de bevordering van de 

stabiliteit en vrede in het Midden-Oosten; 

overwegende dat de EU en de lidstaten 

opnieuw hebben bevestigd pal te staan 

voor het JCPOA en maatregelen hebben 

genomen om de legitieme Europese 

economische belangen te beschermen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Amendement  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat ISIS, Al Qaida en 

andere internationale terroristische 

organisaties nog steeds een aanzienlijke 

bedreiging vormen voor Europa en de 

landen van de wereld;  

L. overwegende dat ISIS, Al Qaida en 

andere internationale terroristische 

organisaties nog steeds een aanzienlijke 

bedreiging vormen voor Europa en de 

landen van de wereld; overwegende dat de 

politieke islam, met inbegrip van de 

daaraan verwante organisaties, een van 

de grootste bedreigingen vormt voor 

Europa en zijn democratische waarden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Amendement  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de Europese 

veiligheid, zoals onderstreept in de 

integrale strategie van de EU, is gestoeld 

op het streven naar een 

gemeenschappelijke strategische 

autonomie; overwegende dat een 

ambitieus, geloofwaardig en effectief 

gemeenschappelijk buitenlands beleid 

moet worden ondersteund door 

toereikende financiële en materiële 

middelen, en moet zijn gebaseerd op een 

samenhangend, goed getimed en 

consistent beleid van de lidstaten;  

M. overwegende dat de Europese 

veiligheid, zoals onderstreept in de 

integrale strategie van de EU, is gestoeld 

op het streven naar een 

gemeenschappelijke strategische 

autonomie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Amendement  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat het moment is 

aangebroken waarop de Europese Unie 

haar lot in eigen handen moet nemen; is 

van mening dat de EU haar rol als 

volwaardige, soevereine politieke en 

economische macht in de internationale 

betrekkingen ten volle moet omarmen om 

bij te dragen aan het oplossen van 

conflicten overal ter wereld en de 

mondiale governance mede vorm te 

geven; benadrukt derhalve dat er een echt 

gemeenschappelijk Europees buitenlands 

en veiligheidsbeleid, gebaseerd op 

strategische autonomie en geïntegreerd in 

de industrie en operaties, onder meer in 

termen van vermogens, nodig is om onze 

gemeenschappelijke belangen en onze 

beginselen en waarden te bevorderen;

  

1. is van mening dat de EU haar rol 

als volwaardige politieke en economische 

macht in de internationale betrekkingen ten 

volle moet omarmen; benadrukt derhalve 

dat er een echt gemeenschappelijk 

Europees buitenlands en veiligheidsbeleid 

nodig is om de gemeenschappelijke 

belangen van de lidstaten te bevorderen; 

beklemtoont dat de voortrekkersrol van 

Europa in internationaal verband enkel 

kan worden versterkt door 

gemeenschappelijke doelstellingen voor 

de lidstaten vast te stellen en daarbij 

rekening te houden met alle verschillende 

sociale en economische behoeften; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Amendement  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

2. is ervan overtuigd dat geen enkele 

EU-lidstaat alleen doeltreffend kan 

reageren op de mondiale uitdagingen van 

dit moment; meent dat de lidstaten alleen 

door binnen de EU hun gewicht in een 

gemeenschappelijke schaal te leggen, 

invloed kunnen uitoefenen op het 

internationale toneel; is ervan overtuigd dat 

28 lidstaten die samen toewerken naar 

samenhangende en eensgezinde 

standpunten en 500 miljoen burgers 

vertegenwoordigen, meer invloed kunnen 

uitoefenen in internationale 

onderhandelingen, bij het bevorderen van 

mensenrechten en verantwoordingsplicht, 

en bij het vaststellen van internationale 

regels en politieke, democratische, 

ecologische, sociale en economische 

normen; meent bovendien dat de 

globalisering, onder de bescherming van 

het Europees sociaal model, de EU-

burgers kansen kan bieden in plaats van 

een dreiging te zijn, en dat deze kansen op 

een duidelijke en positieve manier moeten 

worden gecommuniceerd door de 

Europese en nationale leiders; 

2. is ervan overtuigd dat geen enkele 

EU-lidstaat alleen doeltreffend kan 

reageren op de mondiale uitdagingen van 

dit moment; meent dat de lidstaten alleen 

door binnen de EU hun gewicht in een 

gemeenschappelijke schaal te leggen, 

invloed kunnen uitoefenen op het 

internationale toneel; is ervan overtuigd dat 

28 lidstaten die samen toewerken naar 

samenhangende en eensgezinde 

standpunten en 500 miljoen burgers 

vertegenwoordigen, meer invloed kunnen 

uitoefenen in internationale 

onderhandelingen, bij het bevorderen van 

mensenrechten en verantwoordingsplicht, 

en bij het vaststellen van internationale 

regels en politieke, democratische, 

ecologische, sociale en economische 

normen;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Amendement  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. betreurt dat de lidstaten te vaak 

hun nationale belangen voorop stellen, 

ongeacht de mogelijke gevolgen hiervan 

op Europees niveau, waardoor de 

eenheid, samenhang en doeltreffendheid 

van de EU, en daarmee haar 

geloofwaardigheid als wereldspeler, 

worden aangetast; roept op tot een betere 

verdeling van de verantwoordelijkheden, 

een grotere mate van solidariteit en een 

versterking van de coördinatie tussen de 

EU en haar lidstaten; herhaalt dat de 

beleidslijnen van de Unie op het gebied 

van extern beleid zowel onderling als met 

andere beleidslijnen met een externe 

dimensie moeten overeenstemmen en 

moeten worden gecoördineerd met 

internationale partners; meent dat goede 

samenwerking tussen de lidstaten van 

essentieel belang is om onze democratie, 

onze gemeenschappelijke waarden, onze 

vrijheid en onze sociale en milieunormen 

veilig te stellen; benadrukt dat de 

samenwerking tussen de lidstaten, de 

partnerlanden en internationale organisaties 

moet worden uitgebreid;  

3. onderstreept dat de lidstaten in 

staat zijn hun eigen buitenlands beleid te 

bepalen en dat dit niet moet worden 

gezien als een bedreiging, maar als een 

kans om diplomatieke crises op te lossen 

en de diplomatieke en economische 

betrekkingen tussen de EU en derde 

landen te verbeteren; roept op tot een 

betere verdeling van de 

verantwoordelijkheden, een grotere mate 

van solidariteit en een versterking van de 

coördinatie tussen de EU en haar lidstaten; 

herhaalt dat de beleidslijnen van de Unie 

op het gebied van extern beleid zowel 

onderling als met andere beleidslijnen met 

een externe dimensie moeten 

overeenstemmen en moeten worden 

gecoördineerd met internationale partners; 

meent dat goede samenwerking tussen de 

lidstaten van essentieel belang is om onze 

democratie, onze vrijheid en onze sociale 

en milieunormen veilig te stellen; 

benadrukt dat de samenwerking tussen de 

lidstaten, de partnerlanden en 

internationale organisaties moet worden 

uitgebreid; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Amendement  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 – streepje 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – een streven naar multilateralisme 

en een op regels gebaseerde 

internationale orde, waarbij de steun van 
het VN-stelsel en regionale organisaties 

zoals de OVSE centraal staan; 

– een goede samenwerking met het 

VN-stelsel en regionale organisaties zoals 

de OVSE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Amendement  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. wenst dat er passende financiële 

middelen worden vrijgemaakt voor het 

extern optreden van de EU in het kader 

van het volgende meerjarig financieel 

kader (MFK) voor de periode 2021-2027 

en dat de EU haar middelen richt op 

strategische prioriteiten; herinnert aan de 

belangrijke rol van de externe financiële 

instrumenten van de EU bij het 

bevorderen van de belangen van het 

buitenlands beleid van de EU; 

onderstreept het belang van het versterken 

van de samenhang, de doeltreffendheid, 

het reactievermogen en de flexibiliteit van 

de externe financieringsinstrumenten; 

benadrukt dat het Parlement op passende 

wijze moet worden betrokken bij het 

toezicht op en de strategische sturing van 

de instrumenten; is van mening dat de 

toenemende uitdagingen in de 

buurlanden van de EU en daarbuiten 

substantieel hogere vastleggingen vergen 

voor extern optreden, evenals een 

aanzienlijke versterking van de civiele 

GVDB-instrumenten;  

Schrappen 

Or. en 

 

 


