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Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til 

at udvikle "emnebaserede koalitioner" 

med ligesindede lande for at støtte og 

fremme en regelbaseret international 

orden, multilateralisme og frihandel samt 

for at finde samarbejdsløsninger på 

globale udfordringer, herunder den 

ændrede magtbalance; opfordrer EU-

Udenrigstjenesten til at samarbejde med 

nye stormagter med hensyn til levering af 

globale offentlige goder som f.eks. fred og 

sikkerhed, bl.a. ved at samarbejde om 

kriseforebyggelse og 

krisestyringsoperationer rundt om i 

verden, modvirkning af klimaændringer, 

herunder bæredygtig forvaltning af 

naturressourcerne, ren luft og rent vand 

og ikke forurenet jord samt forsvar og 

fremme af menneskerettighederne og 

finansiel stabilitet; minder om 

betydningen af de interparlamentariske 

forbindelser for at støtte disse mål; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. fordømmer Ruslands gentagne 

brug af sin vetoret i FN's Sikkerhedsråd 

og mener, at det underminerer de 

internationale bestræbelser for fred og 

konfliktløsning; bemærker, at blokeringer i 

FN's Sikkerhedsråd hæmmer det 

internationale samfunds aktioner og 

forhindrer bilæggelsen af kriser; anmoder 

på ny medlemsstaterne om at støtte en 

reform af Sikkerhedsrådets 

sammensætning og funktionsmåde; 

understreger, at EU er fast besluttet på at 

styrke FN’s rolle på den internationale 

scene; 

11. bemærker, at blokeringer i FN's 

Sikkerhedsråd hæmmer det internationale 

samfunds aktioner og forhindrer 

bilæggelsen af kriser; anmoder på ny 

medlemsstaterne om at støtte en reform af 

Sikkerhedsrådets sammensætning og 

funktionsmåde; understreger, at EU er fast 

besluttet på at samarbejde med FN; 

Or. en 
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Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. bemærker, at EU har spillet en vigtig 

rolle med hensyn til at nedtrappe og 

løse udenrigspolitiske kriser, navnlig 

når visse medlemsstater er gået i 

spidsen i regi af hele Unionen, f.eks. 

inden for Normandietkvartetten eller 

EU3+3-forhandlingerne med Iran; 

mener, at mens der stræbes efter et 

øget sikkerheds- og 

forsvarssamarbejde på lang sigt, 

kunne oprettelsen, når det skønnes 

relevant, af ad hoc-koalitioner af 

medlemsstater, som kan gribe 

hurtigt ind i forbindelse med 

internationale kriser, gøre EU's 

optræden udadtil mere fleksibel og 

lydhør på kort sigt med hensyn til at 

tackle skiftende situationer ved at 

mindske presset på medlemsstaterne 

for at opnå almen konsensus; 

 

12. bemærker, at EU har spillet en 

vigtig rolle med hensyn til at nedtrappe og 

løse udenrigspolitiske kriser, navnlig når 

visse medlemsstater er gået i spidsen i regi 

af hele Unionen, f.eks. inden for 

Normandietkvartetten eller EU3+3-

forhandlingerne med Iran; 

Or. en 



 

AM\1171281DA.docx  PE631.559v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.12.2018 A8-0392/14 

Ændringsforslag  14 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. forstår, at nærliggende trusler afgør 

politiske prioriteter; opfordrer ikke desto 

mindre alle medlemsstater til at respektere 

princippet om solidaritet, som er 

nedfældet i traktaterne (artikel 80 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde), og til at tage de 

nødvendige skridt til at reagere i 

fællesskab på migrationskrisen, ligesom 

alle medlemsstater har reageret med 

solidaritet på de udfordringer, som et 

assertivt Rusland og Kina indebærer i en 

økonomisk og sikkerhedsmæssig 

sammenhæng; mener endvidere, at de 

aktuelle kriser har testet medlemsstaternes 

vilje til at samarbejde mere effektivt for at 

tackle de fælles udfordringer; anmoder om 

yderligere humanitær hjælp og bistand til 

konfliktramte befolkninger; 

14. forstår, at nærliggende trusler afgør 

politiske prioriteter; mener endvidere, at de 

aktuelle kriser har testet medlemsstaternes 

vilje til at samarbejde mere effektivt for at 

tackle de fælles udfordringer; anmoder om 

yderligere humanitær hjælp og bistand til 

konfliktramte befolkninger; 

Or. en 
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Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. bemærker, at intern og ekstern 

sikkerhed i stigende grad hænger sammen; 

understreger nødvendigheden af at styrke 

EU's interne modstandsdygtighed over for 

udefrakommende indblanding og at 

fastlægge en fælles strategi med de 

internationale partnere, både når det gælder 

beskyttelse af kritisk infrastruktur og vores 

demokratiers grundlæggende institutioner 

og kendetegn; støtter Kommissionen og 

HR/NF i yderligere at forbedre EU's 

modstandsdygtighed, som led i en strategi 

for risikoreduktion, over for terrorangreb, 

navnlig jihadistisk terrorisme, som en af de 

største udfordringer for den offentlige 

sikkerhed i EU i dag, radikalisering, 

ulovlig migration, gentagen brug af 

kemiske våben, propaganda, målrettede 

misinformationskampagner, online såvel 

som offline, russiske forsøg på at foretage 

cyberangreb og blande sig under valg og 

folkeafstemningskampagner og andre 

hybride trusler, som alle kræver hurtig, 

virkningsfuld og koordineret modhandling; 

understreger, at alle de nødvendige 

foranstaltninger bør træffes for at undgå 

enhver indblanding i valget til Europa-

Parlamentet i 2019; 

15. bemærker, at intern og ekstern 

sikkerhed i stigende grad hænger sammen; 

understreger nødvendigheden af at styrke 

EU's interne modstandsdygtighed over for 

udefrakommende indblanding og at 

fastlægge en fælles strategi med de 

internationale partnere, både når det gælder 

beskyttelse af kritisk infrastruktur og vores 

demokratiers grundlæggende institutioner 

og kendetegn; støtter Kommissionen og 

HR/NF i yderligere at forbedre EU's 

modstandsdygtighed, som led i en strategi 

for risikoreduktion, over for terrorangreb, 

navnlig jihadistisk terrorisme, som en af de 

største udfordringer for den offentlige 

sikkerhed i EU i dag, radikalisering, 

ulovlig migration, gentagen brug af 

kemiske våben, propaganda, målrettede 

misinformationskampagner, online såvel 

som offline, forsøg på at foretage 

cyberangreb og blande sig under valg og 

folkeafstemningskampagner og andre 

hybride trusler, som alle kræver hurtig, 

virkningsfuld og koordineret modhandling; 

understreger, at alle de nødvendige 

foranstaltninger bør træffes for at undgå 

enhver indblanding i valget til Europa-

Parlamentet i 2019; 

Or. en 



 

AM\1171281DA.docx  PE631.559v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.12.2018 A8-0392/16 

Ændringsforslag  16 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. fremhæver, at det transatlantiske 

partnerskab står over for  en lang række 

udfordringer og forstyrrelser på kort sigt, 

men at det stadig er en absolut 

forudsætning for sikkerhed og velstand på 

begge sider af Atlanten; beklager USA's 

gradvise tilbagetrækning fra den 

multilaterale, regelbaserede 

verdensorden, nemlig landets udtræden af 

Parisaftalen, den fælles omfattende 

handlingsplan, Stillhavspartnerskabet 

(TPP) og FN's Menneskerettighedsråd, 

dets indstilling af finansiering til UNRWA 

og forskellige FN-agenturer og 

multilaterale fora samt til fredsbevarende 

operationer og dets angreb på Den 

Internationale Straffedomstol (ICC); 

opfordrer EU til at udvise sammenhold, 

fasthed og proportionalitet i sine svar på 

sådanne beslutninger, bekræfte sin fulde 

støtte til den fælles omfattende 

handlingsplan for at sikre håndgribelige 

økonomiske resultater med Iran og 

beskytte europæiske virksomheder, der 

investerer i Iran, mod amerikanske 

sanktioner; opfordrer endvidere EU til at 

optrappe de klimadiplomatiske 

bestræbelser og til at medtage 

overholdelse af Parisaftalen i enhver 

handels- og investeringsaftale; 

16. fremhæver, at det transatlantiske 

partnerskab står over for  en lang række 

udfordringer og forstyrrelser på kort sigt, 

men at det stadig er en absolut 

forudsætning for sikkerhed og velstand på 

begge sider af Atlanten; bemærker, at EU 

bekræfter sin fulde støtte til den fælles 

omfattende handlingsplan for at sikre 

håndgribelige økonomiske resultater med 

Iran og beskytte europæiske virksomheder, 

der investerer i Iran, mod amerikanske 

sanktioner; 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. gentager EU's tilsagn om at støtte 

dets partneres suverænitet, uafhængighed 

og territoriale integritet; understreger 

nødvendigheden af at tackle alle fastlåste 

konflikter i henhold til folkeretten, normer 

og principper, at øge støtten til 

konfliktramte indbyggere, internt fordrevne 

og flygtninge og at bekæmpe 

destabiliseringsforsøg fra tredjelande, 

navnlig Rusland; gentager sin 

fordømmelse af Ruslands ulovlige 

annektering af Krim og militære 

intervention i det østlige Ukraine; 

opfordrer til fortsatte bestræbelser på at 

sikre gennemførelsen af Minskaftalerne og 

opfordrer til, at EU's sanktioner mod 

Rusland forlænges, indtil landet 

overholder Minskaftalerne; fordømmer 

endvidere den fortsatte militarisering og 

forværrede sikkerhedsmæssige og 

humanitære situation i de besatte 

georgiske territorier Abkhasien og 

Tskhinvaliregionen/Sydossetien og 

opfordrer Rusland til at opfylde sine 

forpligtelser i henhold til den EU-

mæglede våbenhvileaftale fra 2008; 

19. gentager EU's tilsagn om at støtte 

dets partneres suverænitet, uafhængighed 

og territoriale integritet; understreger 

nødvendigheden af at tackle alle fastlåste 

konflikter i henhold til folkeretten, normer 

og principper, at øge støtten til 

konfliktramte indbyggere, internt 

fordrevne,  og flygtninge og at bekæmpe 

destabiliseringsforsøg fra tredjelande; 

opfordrer til fortsatte bestræbelser på at 

sikre gennemførelsen af Minskaftalerne og 

opfordrer EU til at stabilisere de 

diplomatiske og økonomiske forbindelser 

med Rusland ved at ophæve sanktionerne; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at EU skal spille en 

førende rolle i Mellemøsten og Den 

Persiske Golf ved hjælp af sin afgørende 

bløde magt og den fulde gennemførelse af 

alle eksisterende i associeringsaftaler; 

beklager dybt den amerikanske regerings 

beslutning om at flytte den amerikanske 

ambassade i Israel fra Tel Aviv til 

Jerusalem; opfordrer EU til at være en 

drivkraft i genoptagelsen af en 

meningsfuld fredsproces i Mellemøsten 

hen imod en tostatsløsning; bekræfter, at 

den FN-ledede Genèveproces i 

overensstemmelse med FN's 

Sikkerhedsråds resolution 2254 har forrang 

i løsningen af konflikten i Syrien; 

fordømmer støtten fra Rusland og Iran til 

Assad-regimet, dets krigsforbrydelser og 

forbrydelser mod menneskeheden og 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

gøre deres yderste for at sætte en stopper 

for forbrydelserne mod det syriske folk og 

frem for alt brugen af kemiske våben mod 

dem; 

21. understreger, at EU skal spille en 

førende rolle i Mellemøsten og Den 

Persiske Golf ved hjælp af sin afgørende 

bløde magt og den fulde gennemførelse af 

alle eksisterende i associeringsaftaler; 

bemærker, at EU sigter mod en 

tostatsløsning; bekræfter, at den FN-ledede 

Genèveproces i overensstemmelse med 

FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 har 

forrang i løsningen af konflikten i Syrien; 

fordømmer enhver støtte til de ledende 

krigsførende parter i Syrien og deres 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod 

menneskeheden og opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at gøre deres yderste 

for at sætte en stopper for forbrydelserne 

mod det syriske folk og frem for alt brugen 

af kemiske våben mod dem; 

Or. en 
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Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. bekræfter, i kølvandet på det nylige 

præsident- og parlamentsvalg i regionen, 

sit engagement i at fortsætte med at knytte 

stærke forbindelser til latinamerikanske 

lande og fremme forsvaret for demokratiet, 

retsstaten og menneskerettighederne, som 

er centrale elementer for dybere integration 

og samarbejde; giver udtryk for sin dybe 

bekymring over den manglende respekt for 

demokratiet, menneskerettighederne og 

retsstaten i Cuba, Nicaragua og Venezuela; 

bemærker med bekymring valgudviklingen 

i Brasilien og udtrykker håb om, at den 

nye regering vil forblive tro mod 

demokratiet og retsstaten; glæder sig over 

indsatsen hos alle de berørte parter i 

fredsprocessen i Colombia; gentager sin 

fulde støtte til denne fredsproces og dens 

effektive gennemførelse; 

23. bekræfter, i kølvandet på det nylige 

præsident- og parlamentsvalg i regionen, 

sit engagement i at fortsætte med at knytte 

stærke forbindelser til latinamerikanske 

lande og fremme forsvaret for demokratiet, 

retsstaten og menneskerettighederne, som 

er centrale elementer for dybere integration 

og samarbejde; giver udtryk for sin dybe 

bekymring over den manglende respekt for 

demokratiet, menneskerettighederne og 

retsstaten i Cuba, Nicaragua og Venezuela; 

bemærker valgudviklingen i Brasilien; 

glæder sig over indsatsen hos alle de 

berørte parter i fredsprocessen i Colombia; 

gentager sin fulde støtte til denne 

fredsproces og dens effektive 

gennemførelse; 

Or. en 

 

 


