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5.12.2018 A8-0392/11 

Amendement  11 

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 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. roept de EDEO op van geval tot 

geval coalities te smeden met 

gelijkgestemde landen, een op regels 

gebaseerde internationale orde, 

multilateralisme, en vrije en eerlijke 

handel te ondersteunen en bevorderen, en 

op samenwerking gebaseerde oplossingen 

te zoeken voor mondiale uitdagingen, 

waaronder de veranderende 

machtsverhoudingen; roept de EDEO op 

samen te werken met opkomende machten 

bij het leveren van mondiale collectieve 

voorzieningen zoals vrede en veiligheid, 

en onder meer samen te werken bij 

crisispreventie- en 

crisisbeheersingsoperaties overal ter 

wereld, bij de aanpassing aan de 

klimaatverandering, met inbegrip van 

duurzaam beheer van natuurlijke 

hulpbronnen, schone lucht en schoon 

water en land, en bij de verdediging en 

bevordering van de mensenrechten en 

financiële stabiliteit; benadrukt 

andermaal hoe belangrijk 

interparlementaire betrekkingen zijn voor 

de verwezenlijking van deze 

doelstellingen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Amendement  12 

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 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. keurt het af dat Rusland 

herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt van 

zijn vetorecht in de VN-Veiligheidsraad 

en is van oordeel dat de internationale 

vredesinspanningen en pogingen tot 

conflictbeslechting hierdoor worden 

ondermijnd; stelt vast dat de blokkades 

binnen de VN-Veiligheidsraad niet alleen 

verhinderen dat de internationale 

gemeenschap in actie komt maar ook een 

belemmering vormen voor het oplossen 

van crises; roept de lidstaten nogmaals op 

een herziening van de samenstelling en 

werking van de Veiligheidsraad te 

ondersteunen; benadrukt dat de EU zich 

ertoe heeft verbonden de internationale rol 

van de VN te versterken; 

11. stelt vast dat de blokkades binnen 

de VN-Veiligheidsraad niet alleen 

verhinderen dat de internationale 

gemeenschap in actie komt maar ook een 

belemmering vormen voor het oplossen 

van crises; roept de lidstaten nogmaals op 

een herziening van de samenstelling en 

werking van de Veiligheidsraad te 

ondersteunen; benadrukt dat de EU zich 

ertoe heeft verbonden samen te werken 

met de VN; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Amendement  13 

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 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. merkt op dat de EU een belangrijke 

rol heeft gespeeld bij het de-escaleren en 

oplossen van buitenslands-beleidscrises, 

namelijk toen bepaalde lidstaten het 

voortouw namen onder toezicht van de 

Unie in haar geheel, bijvoorbeeld bij het 

Normandië-kwartet of de EU3+3-

onderhandelingen met Iran; is van mening 

dat, terwijl meer samenwerking op het 

gebied van veiligheid en defensie op de 

lange termijn wordt nagestreefd, de 

oprichting, voor zover dit passend wordt 

geacht, van ad-hoccoalities van lidstaten 

die een snelle respons kunnen bieden op 

internationale crises ervoor zou kunnen 

zorgen dat de EU op de korte termijn 

flexibeler en sneller kan reageren op 

veranderende externe situaties doordat er 

geen algemene consensus onder de 

lidstaten hoeft te worden bereikt; 

 

12. merkt op dat de EU een belangrijke 

rol heeft gespeeld bij het de-escaleren en 

oplossen van buitenslands-beleidscrises, 

namelijk toen bepaalde lidstaten het 

voortouw namen onder toezicht van de 

Unie in haar geheel, bijvoorbeeld bij het 

Normandië-kwartet of de EU3+3-

onderhandelingen met Iran; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Amendement  14 

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 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. begrijpt dat beleidsprioriteiten 

worden vastgesteld op basis van de 

nabijheid van dreigingen; roept alle 

lidstaten evenwel op het in de Verdragen 

opgenomen solidariteitsbeginsel te 

eerbiedigen (artikel 80 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie) en de nodige maatregelen te nemen 

om te reageren op de migratiecrisis, net 

zoals alle lidstaten op solidaire wijze 

hebben gereageerd op de uitdagingen ten 

gevolge van de aanmatigende houding 

van Rusland en China in een 

economische en veiligheidscontext; is 

voorts van mening dat de huidige crises de 

bereidheid van de lidstaten om 

doeltreffender samen te werken om de 

gemeenschappelijke uitdagingen aan te 

pakken, op de proef hebben gesteld; dringt 

aan op extra humanitaire hulp en bijstand 

voor de door het conflict getroffen 

bevolking; 

14. begrijpt dat beleidsprioriteiten 

worden vastgesteld op basis van de 

nabijheid van dreigingen; is voorts van 

mening dat de huidige crises de bereidheid 

van de lidstaten om doeltreffender samen 

te werken om de gemeenschappelijke 

uitdagingen aan te pakken, op de proef 

hebben gesteld; dringt aan op extra 

humanitaire hulp en bijstand voor de door 

het conflict getroffen bevolking; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Amendement  15 

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 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. merkt op dat de interne en externe 

veiligheid steeds meer met elkaar 

vervlochten raken; wijst op de noodzaak 

om de interne bestendigheid van de EU 

tegen externe inmenging te versterken en 

om samen met de internationale partners 

een gemeenschappelijke strategie te 

ontwikkelen, zowel wat betreft de 

bescherming van kritieke infrastructuur als 

wat betreft de fundamentele instellingen en 

kenmerken van onze democratieën; 

ondersteunt de maatregelen die de 

Commissie en de VV/HV als onderdeel 

van een risicobeperkingsstrategie hebben 

genomen ter versterking van de 

bestendigheid van de EU tegen 

terroristische aanslagen, in het bijzonder 

jihadistisch terrorisme dat vandaag de dag 

een van de belangrijkste uitdagingen vormt 

voor de veiligheid van de burgers van de 

EU, radicalisering, irreguliere migratie, 

herhaald gebruik van chemische wapens, 

propaganda, online en offline 

desinformatiecampagnes, pogingen van 

Rusland om cyberaanvallen uit te voeren 

en zich te mengen in verkiezings- en 

referendumcampagnes en andere hybride 

dreigingen die een snelle, assertieve en 

gecoördineerde respons vereisen; 

beklemtoont dat alle mogelijke 

maatregelen moeten worden genomen om 

15. merkt op dat de interne en externe 

veiligheid steeds meer met elkaar 

vervlochten raken; wijst op de noodzaak 

om de interne bestendigheid van de EU 

tegen externe inmenging te versterken en 

om samen met de internationale partners 

een gemeenschappelijke strategie te 

ontwikkelen, zowel wat betreft de 

bescherming van kritieke infrastructuur als 

wat betreft de fundamentele instellingen en 

kenmerken van onze democratieën; 

ondersteunt de maatregelen die de 

Commissie en de VV/HV als onderdeel 

van een risicobeperkingsstrategie hebben 

genomen ter versterking van de 

bestendigheid van de EU tegen 

terroristische aanslagen, in het bijzonder 

jihadistisch terrorisme dat vandaag de dag 

een van de belangrijkste uitdagingen vormt 

voor de veiligheid van de burgers van de 

EU, radicalisering, irreguliere migratie, 

herhaald gebruik van chemische wapens, 

propaganda, online en offline 

desinformatiecampagnes, pogingen om 

cyberaanvallen uit te voeren en zich te 

mengen in verkiezings- en 

referendumcampagnes en andere hybride 

dreigingen die een snelle, assertieve en 

gecoördineerde respons vereisen; 

beklemtoont dat alle mogelijke 

maatregelen moeten worden genomen om 
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inmenging in de verkiezingen voor het 

Europees Parlement in 2019 te voorkomen; 

inmenging in de verkiezingen voor het 

Europees Parlement in 2019 te voorkomen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Amendement  16 

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 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. benadrukt dat dit trans-Atlantisch 

partnerschap op de korte termijn weliswaar 

te kampen heeft met een groot aantal 

uitdagingen en verstoringen, maar een 

absolute voorwaarde blijft voor de 

veiligheid en welvaart aan beide zijden van 

de Atlantische Oceaan; betreurt de 

geleidelijke terugtrekking van de VS uit 

de multilaterale, op regels gebaseerde 

wereldorde in de vorm van terugtrekking 

uit de Overeenkomst van Parijs, het 

gezamenlijk alomvattend actieplan 

(JCPOA), de trans-Pacifische 

partnerschapsovereenkomst (TPP) en de 

VN-Veiligheidsraad, de stopzetting van 

zijn financiering aan de UNRWA en 

diverse VN-agentschappen, multilaterale 

fora en vredeshandhavingsoperaties, 

alsook zijn aanvallen op het 

Internationaal Strafhof (ICC); verzoekt 
de Unie om eenheid, vastberadenheid en 

evenredigheid te betrachten bij haar 

reactie op deze beslissingen, haar volledige 

steun voor het JCPOA nogmaals te 

bevestigen, Iran te verzekeren van tastbare 

economische resultaten en Europese 

investeringsbedrijven te beschermen tegen 

Amerikaanse sancties; roept de EU voorts 

op haar inspanningen op het gebied van 

klimaatdiplomatie op te voeren en de 

naleving van de Overeenkomst van Parijs 

16. benadrukt dat dit trans-Atlantisch 

partnerschap op de korte termijn weliswaar 

te kampen heeft met een groot aantal 

uitdagingen en verstoringen, maar een 

absolute voorwaarde blijft voor de 

veiligheid en welvaart aan beide zijden van 

de Atlantische Oceaan; merkt op dat de 

Unie haar steun voor het JCPOA bevestigt 

om Iran te verzekeren van tastbare 

economische resultaten en Europese 

investeringsbedrijven te beschermen tegen 

Amerikaanse sancties; 
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op te nemen in alle handels- en 

investeringsovereenkomsten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Amendement  17 

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 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. herhaalt opnieuw dat de EU zich 

wil inzetten voor de ondersteuning van de 

soevereiniteit, onafhankelijkheid en 

territoriale integriteit van haar partners; 

onderstreept de noodzaak om alle bevroren 

conflicten aan te pakken in 

overeenstemming met internationale 

normen en beginselen en het internationaal 

recht, om meer ondersteuning te bieden aan 

door conflicten getroffen inwoners, intern 

ontheemden en vluchtelingen, en om 

destabiliseringspogingen van derde landen, 

in het bijzonder Rusland, tegen te gaan; 

veroordeelt andermaal de illegale 

annexatie van de Krim door Rusland, 

evenals de militaire inventie in Oost-

Oekraïne; wenst dat er voortdurend 

inspanningen worden geleverd om ervoor 

te zorgen dat de akkoorden van Minsk 

worden nageleefd en dringt erop aan dat de 

sancties van de EU tegen Rusland worden 

verlengd totdat de naleving van de 

akkoorden door de Rusland een feit is; 

veroordeelt daarnaast de aanhoudende 

militarisering en de verslechterende 

humanitaire en veiligheidssituatie in de 

bezette regio's Abchazië en 

Tschinvali/Zuid-Ossetië in Georgië en 

roept Rusland op zijn verplichtingen uit 

hoofde van de door de EU bemiddelde 

staakt-het-vuren-overeenkomst van 2008 

19. herhaalt dat de EU zich wil inzetten 

voor de ondersteuning van de 

soevereiniteit, onafhankelijkheid en 

territoriale integriteit van haar partners; 

onderstreept de noodzaak om alle bevroren 

conflicten aan te pakken in 

overeenstemming met internationale 

normen en beginselen en het internationaal 

recht, om meer ondersteuning te bieden aan 

door conflicten getroffen inwoners, intern 

ontheemden en vluchtelingen, en om 

destabiliseringspogingen van derde landen 

tegen te gaan; wenst dat er voortdurend 

inspanningen worden geleverd om ervoor 

te zorgen dat de akkoorden van Minsk 

worden nageleefd en dringt erop aan dat de 

EU haar sancties intrekt om de 

diplomatische en economische 

betrekkingen met Rusland te stabiliseren; 
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na te komen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Amendement  18 

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 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat de EU een leidende 

rol moet spelen in het Midden-Oosten en 

de Perzische Golf, en wel door middel van 

haar beslissende "soft power" en de 

volledige tenuitvoerlegging van alle 

bestaande associatieovereenkomsten met 

de landen in de regio; betreurt het besluit 

van de Amerikaanse regering om haar 

ambassade in Israël te verplaatsen van 

Tel Aviv naar Jeruzalem; wenst dat de EU 

de drijvende kracht wordt achter de 

hervatting van een echt vredesproces in 

het Midden-Oosten dat gericht is op een 

tweestatenoplossing; bevestigt opnieuw, in 

overeenstemming met Resolutie 2254 van 

de VN-Veiligheidsraad, het grote belang 

van het door de VN geleide proces van 

Genève bij de oplossing van het Syrische 

conflict; veroordeelt de steun van Rusland 

en Iran aan het Assad-regime, evenals zijn 

oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 

menselijkheid, en roept de EU en de 

lidstaten op alles in het werk te stellen om 

een einde te maken aan de wandaden tegen 

het Syrische volk en bovenal tegen het 

gebruik van chemische wapens tegen de 

bevolking; 

21. benadrukt dat de EU een leidende 

rol moet spelen in het Midden-Oosten en 

de Perzische Golf, en wel door middel van 

haar beslissende "soft power" en de 

volledige tenuitvoerlegging van alle 

bestaande associatieovereenkomsten met 

de landen in de regio; merkt op dat de EU 

naar een tweestatenoplossing streeft; 

bevestigt opnieuw, in overeenstemming 

met Resolutie 2254 van de VN-

Veiligheidsraad, het grote belang van het 

door de VN geleide proces van Genève bij 

de oplossing van het Syrische conflict; 

veroordeelt elke vorm van steun aan de 

grootste strijdende partijen in Syrië, 

evenals hun oorlogsmisdaden en misdaden 

tegen de menselijkheid, en roept de EU en 

de lidstaten op alles in het werk te stellen 

om een einde te maken aan de wandaden 

tegen het Syrische volk en bovenal tegen 

het gebruik van chemische wapens tegen 

de bevolking; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Amendement  19 

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 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. herhaalt in de nasleep van de 

recente presidents- en 

parlementsverkiezingen in de regio dat het 

vastbesloten is om nauwe betrekkingen te 

blijven onderhouden met landen in Latijns-

Amerika en het Caribisch gebied en om de 

verdediging van de democratie, de 

rechtsstaat en de mensenrechten te 

bevorderen als hoeksteen voor een 

verdieping van de integratie en 

samenwerking; verklaart zeer verontrust te 

zijn over het gebrek aan eerbiediging van 

de democratie en de rechtsstaat in Cuba, 

Nicaragua en Venezuela; neemt met 

bezorgdheid kennis van de 

verkiezingsontwikkelingen in Brazilië en 

spreekt de hoop uit dat de nieuwe regering 

de democratie en de rechtsstaat trouw zal 

blijven; prijst de inspanningen van alle bij 

het vredesproces in Colombia betrokken 

partijen; spreekt opnieuw zijn volledige 

steun uit voor het vredesproces en de 

daadwerkelijke uitvoering ervan; 

23. herhaalt in de nasleep van de 

recente presidents- en 

parlementsverkiezingen in de regio dat het 

vastbesloten is om nauwe betrekkingen te 

blijven onderhouden met landen in Latijns-

Amerika en het Caribisch gebied en om de 

verdediging van de democratie, de 

rechtsstaat en de mensenrechten te 

bevorderen als hoeksteen voor een 

verdieping van de integratie en 

samenwerking; verklaart zeer verontrust te 

zijn over het gebrek aan eerbiediging van 

de democratie en de rechtsstaat in Cuba, 

Nicaragua en Venezuela; neemt kennis van 

de verkiezingsontwikkelingen in Brazilië; 

prijst de inspanningen van alle bij het 

vredesproces in Colombia betrokken 

partijen; spreekt opnieuw zijn volledige 

steun uit voor het vredesproces en de 

daadwerkelijke uitvoering ervan; 

Or. en 

 

 


