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5.12.2018 A8-0392/11 

Ändringsförslag  11 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

utrikestjänsten att utveckla 

intressebaserade koalitioner med 

likasinnade länder för att stödja och 

främja en regelbaserad internationell 

ordning, multilateralism och fri och 

rättvis handel samt att sträva efter 

samarbetsinriktade lösningar på globala 

utmaningar, bland annat den ändrade 

maktbalansen. Parlamentet uppmanar 

utrikestjänsten att samarbeta med 

framväxande stormakter i fråga om att 

tillhandahålla globala allmänna 

nyttigheter såsom fred och säkerhet, 

bland annat genom att samarbeta om 

krisförebyggande insatser och 

krishanteringsinsatser i hela världen, 

begränsning av klimatförändringar, 

inbegripet hållbar förvaltning av 

naturtillgångar, ren luft och rent vatten 

och oförorenad mark samt försvar och 

främjande av mänskliga rättigheter och 

finansiell stabilitet. Parlamentet påminner 

om vikten av interparlamentariska 

förbindelser för att stödja dessa mål. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Ändringsförslag  12 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet fördömer 

Rysslands upprepade användning av sin 

vetorätt i FN:s säkerhetsråd och anser att 

detta underminerar de internationella 

ansträngningar som görs för fred och 

konfliktlösning. Parlamentet konstaterar 

att det förekommer blockeringar i FN:s 

säkerhetsråd som hindrar världssamfundet 

från att agera och lösa kriser. Parlamentet 

uppmanar återigen medlemsstaterna att 

stödja reformen av säkerhetsrådets 

sammansättning och funktionssätt. 

Parlamentet betonar att EU har åtagit sig 

att stärka FN:s internationella roll. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

det förekommer blockeringar i FN: s 

säkerhetsråd som hindrar världssamfundet 

från att agera och lösa kriser. Parlamentet 

uppmanar återigen medlemsstaterna att 

stödja reformen av säkerhetsrådets 

sammansättning och funktionssätt. 

Parlamentet betonar att EU har åtagit sig 

att samarbeta med FN. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Ändringsförslag  13 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet konstaterar att 

EU har spelat en viktig roll för att 

trappa ned och lösa utrikespolitiska 

kriser, särskilt när en del 

medlemsstater har tagit ledningen 

under överinseende av hela unionen, 

t.ex. inom Normandieformatet eller 

E3+3-förhandlingarna med Iran. 

Parlamentet anser att, samtidigt som 

ett ökat säkerhets- och 

försvarssamarbete eftersträvas på 

lång sikt där det anses lämpligt, kan 

inrättandet av tillfälliga koalitioner 

av medlemsstater som kan ingripa 

för att snabbt reagera på 

internationella kriser göra EU:s 

yttre åtgärder mer flexibla och 

lyhörda på kort sikt för att svara mot 

föränderliga situationer, genom att 

minska trycket på medlemsstaterna 

att uppnå allmän enighet. 

 

12. Europaparlamentet konstaterar att 

EU har spelat en viktig roll för att trappa 

ned och lösa utrikespolitiska kriser, särskilt 

när en del medlemsstater har tagit 

ledningen under överinseende av hela 

unionen, t.ex. inom Normandieformatet 

eller E3+3-förhandlingarna med Iran. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Ändringsförslag  14 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet inser att 

närliggande hot avgör de politiska 

prioriteringarna. Parlamentet uppmanar 

dock alla medlemsstater att respektera den 

princip om solidaritet som fastställs i 

fördragen (artikel 80 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt) och 

att vidta de åtgärder som krävs för att 

hantera migrationskrisen gemensamt, på 

samma sätt som alla medlemsstater med 

solidaritet har bemött de utmaningar som 

uppstått till följd av ett självsäkert 

Ryssland och Kina på ekonomi- och 

säkerhetsområdet. Parlamentet anser 

vidare att den nuvarande krisen har satt 

medlemsstaternas samarbetsvilja på prov i 

fråga om att mer effektivt ta itu med 

gemensamma utmaningar. Parlamentet 

efterlyser ytterligare humanitärt stöd och 

bistånd åt konfliktdrabbade 

befolkningsgrupper. 

14. Europaparlamentet inser att 

närliggande hot avgör de politiska 

prioriteringarna. Parlamentet anser vidare 

att den nuvarande krisen har satt 

medlemsstaternas samarbetsvilja på prov i 

fråga om att mer effektivt ta itu med 

gemensamma utmaningar. Parlamentet 

efterlyser ytterligare humanitärt stöd och 

bistånd åt konfliktdrabbade 

befolkningsgrupper. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Ändringsförslag  15 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet noterar att den 

inre och yttre säkerheten flätas samman 

alltmer. Parlamentet understryker behovet 

av att stärka EU:s inre motståndskraft mot 

yttre inblandning och upprätta en 

gemensam strategi med internationella 

partner när det gäller att skydda såväl 

kritisk infrastruktur som grundläggande 

institutioner och kännetecken för våra 

demokratier. Parlamentet stöder 

kommissionen och vice ordföranden/den 

höga representanten i arbetet med att som 

en del av en strategi för att minska olika 

risker ytterligare stärka EU:s förmåga att 

stå emot mot terrorattentat, särskilt 

jihadistisk terrorism, som för närvarande 

utgör en av de största utmaningarna för 

EU-medborgarnas säkerhet, radikalisering, 

olaglig migration, upprepad användning av 

kemiska vapen, propaganda, 

desinformationskampanjer såväl online 

som offline, ryska försök att genomföra it-

angrepp och blanda sig i val- och 

folkomröstningskampanjer och andra 

hybridhot som alla fordrar snabba, 

beslutsamma och samordnade motåtgärder. 

Parlamentet understryker att alla tänkbara 

åtgärder bör vidtas för att undvika all form 

av inblandning i valet till 

Europaparlamentet 2019. 

15. Europaparlamentet noterar att den 

inre och yttre säkerheten flätas samman 

alltmer. Parlamentet understryker behovet 

av att stärka EU:s inre motståndskraft mot 

yttre inblandning och upprätta en 

gemensam strategi med internationella 

partner när det gäller att skydda såväl 

kritisk infrastruktur som grundläggande 

institutioner och kännetecken för våra 

demokratier. Parlamentet stöder 

kommissionen och vice ordföranden/den 

höga representanten i arbetet med att som 

en del av en strategi för att minska olika 

risker ytterligare stärka EU:s förmåga att 

stå emot mot terrorattentat, särskilt 

jihadistisk terrorism, som för närvarande 

utgör en av de största utmaningarna för 

EU-medborgarnas säkerhet, radikalisering, 

olaglig migration, upprepad användning av 

kemiska vapen, propaganda, 

desinformationskampanjer såväl online 

som offline, försök att genomföra it-

angrepp och blanda sig i val- och 

folkomröstningskampanjer och andra 

hybridhot som alla fordrar snabba, 

beslutsamma och samordnade motåtgärder. 

Parlamentet understryker att alla tänkbara 

åtgärder bör vidtas för att undvika all form 

av inblandning i valet till 

Europaparlamentet 2019. 
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Or. en 

 

5.12.2018 A8-0392/16 

Ändringsförslag  16 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet framhåller att 

det transatlantiska partnerskapet står inför 

ansenliga utmaningar och splittringar på 

kort sikt, trots att det fortfarande är absolut 

nödvändigt för att skapa säkerhet och 

välstånd på båda sidor av Atlanten. 

Parlamentet beklagar Förenta staternas 

gradvisa tillbakadragande från den 

multilaterala, regelbaserade 

världsordningen, i synnerhet landets 

utträde ur Parisavtalet, den gemensamma 

övergripande handlingsplanen, avtalet om 

Stillahavspartnerskapet och FN:s råd för 

mänskliga rättigheter, och dess 

upphörande av finansiering till UNRWA 

och olika FN organ och multilaterala 

forum samt fredsbevarande insatser, 

liksom dess attacker mot Internationella 

brottmålsdomstolen (ICC). Parlamentet 

uppmanar EU att visa enhet, fasthet och 

proportionalitet i sina svar på sådana 

beslut, att bekräfta sitt fulla stöd för den 

gemensamma övergripande 

handlingsplanen, att säkerställa påtagliga 

ekonomiska resultat med Iran och att 

skydda europeiska företag som investerar i 

Iran mot amerikanska sanktioner. 

Parlamentet uppmanar dessutom EU att 

intensifiera arbetet med klimatdiplomati 

16. Europaparlamentet framhåller att 

det transatlantiska partnerskapet står inför 

ansenliga utmaningar och splittringar på 

kort sikt, trots att det fortfarande är absolut 

nödvändigt för att skapa säkerhet och 

välstånd på båda sidor av Atlanten. 

Parlamentet noterar att EU bekräftar sitt 

stöd för den gemensamma övergripande 

handlingsplanen, för att säkerställa 

påtagliga ekonomiska resultat med Iran och 

skydda europeiska företag som investerar i 

Iran mot amerikanska sanktioner. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

och att inkludera respekten för 

Parisavtalet i alla handels- och 

investeringsavtal. 

Or. en 

 

5.12.2018 A8-0392/17 

Ändringsförslag  17 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet upprepar EU:s 

åtagande att stödja sina partners 

suveränitet, oberoende och territoriella 

integritet. Parlamentet understryker 

behovet av att ta itu med alla frusna 

konflikter i enlighet med folkrätten och 

internationella normer och principer, att 

öka stödet till konfliktdrabbade invånare, 

internflyktingar och andra flyktingar och 

att motverka tredjeländers, särskilt 

Rysslands, försök till destabilisering. 

Parlamentet fördömer än en gång 

Rysslands olagliga annektering av Krim 

och den militära interventionen i östra 

Ukraina. Parlamentet efterlyser fortsatta 

insatser för att säkerställa genomförandet 

av Minskavtalen och begär att EU:s 

sanktioner mot Ryssland förlängs till dess 

att landet följer dessa avtal. Parlamentet 

fördömer dessutom den fortsatta 

militariseringen och försämringen av 

säkerhetsläget och den humanitära 

situationen i de georgiska ockuperade 

territorierna Abchazien och 

Tschinvaliregionen/Sydossetien, och 

uppmanar Ryssland att fullgöra sina 

19. Europaparlamentet upprepar EU:s 

åtagande att stödja sina partners 

suveränitet, oberoende och territoriella 

integritet. Parlamentet understryker 

behovet av att ta itu med alla frusna 

konflikter i enlighet med folkrätten och 

internationella normer och principer, att 

öka stödet till konfliktdrabbade invånare, 

internflyktingar och andra flyktingar och 

att motverka tredjeländers försök till 

destabilisering. Parlamentet efterlyser 

fortsatta insatser för att säkerställa 

genomförandet av Minskavtalen och 

uppmanar EU att stabilisera de 

diplomatiska och ekonomiska 

förbindelserna med Ryssland genom att 
häva sanktionerna. 
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skyldigheter enligt det avtal om eldupphör 

som ingicks 2008 efter medling av EU. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Ändringsförslag  18 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet betonar att EU 

måste inta en ledande roll i Mellanöstern 

och Persiska viken med hjälp av sin 

beslutsamma mjuka makt och ett 

fullständigt genomförande av alla 

befintliga associeringsavtal. Parlamentet 

beklagar djupt den amerikanska 

regeringens beslut att flytta den 

amerikanska ambassaden i Israel från Tel 

Aviv till Jerusalem. Parlamentet 

uppmanar EU att vara pådrivande i 

återupptagandet av en verklig 

fredsprocess i Mellanöstern som syftar till 
en tvåstatslösning. Parlamentet bekräftar på 

nytt att den FN-ledda Genèveprocessen har 

företräde i lösningen av konflikten i Syrien, 

i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 

2254. Parlamentet fördömer Rysslands och 

Irans stöd till Assadregimen, dess 

krigsförbrytelser och brott mot 

mänskligheten, och uppmanar EU och 

medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att 

få slut på brotten mot det syriska folket och 

framför allt på användningen av kemiska 

vapen mot dem. 

21. Europaparlamentet betonar att EU 

måste inta en ledande roll i Mellanöstern 

och Persiska viken med hjälp av sin 

beslutsamma mjuka makt och ett 

fullständigt genomförande av alla 

befintliga associeringsavtal. Parlamentet 

noterar att EU strävar efter en 

tvåstatslösning. Parlamentet bekräftar på 

nytt att den FN-ledda Genèveprocessen har 

företräde i lösningen av konflikten i Syrien, 

i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 

2254. Parlamentet fördömer varje form av 

stöd till de krigförande parterna i Syrien 

och deras krigsförbrytelser och brott mot 

mänskligheten, och uppmanar EU och 

medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att 

få slut på brotten mot det syriska folket och 

framför allt på användningen av kemiska 

vapen mot dem. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Ändringsförslag  19 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet bekräftar i 

efterdyningarna av de senaste president- 

och parlamentsvalen i regionen på nytt sitt 

åtagande att fortsätta att upprätta starka 

förbindelser med länderna i Latinamerika 

och främja försvaret av demokratin, 

rättsstaten och de mänskliga rättigheterna 

som en hörnsten för djupare integration 

och samarbete. Parlamentet uttrycker sin 

djupa oro över bristen på respekt för 

demokratin, de mänskliga rättigheterna och 

rättsstatsprincipen i Kuba, Nicaragua och 

Venezuela. Parlamentet noterar med oro 

valutvecklingen i Brasilien och hoppas att 

den nya regeringen kommer att följa den 

inslagna vägen mot demokrati och 

rättsstatsprincipen. Parlamentet lovordar 

de insatser som gjorts av alla berörda parter 

i fredsprocessen i Colombia, och upprepar 

sitt helhjärtade stöd för denna fredsprocess 

och dess effektiva genomförande. 

23. Europaparlamentet bekräftar i 

efterdyningarna av de senaste president- 

och parlamentsvalen i regionen på nytt sitt 

åtagande att fortsätta att upprätta starka 

förbindelser med länderna i Latinamerika 

och främja försvaret av demokratin, 

rättsstaten och de mänskliga rättigheterna 

som en hörnsten för djupare integration 

och samarbete. Parlamentet uttrycker sin 

djupa oro över bristen på respekt för 

demokratin, de mänskliga rättigheterna och 

rättsstatsprincipen i Kuba, Nicaragua och 

Venezuela. Parlamentet noterar 

valutvecklingen i Brasilien. Parlamentet 

lovordar de insatser som gjorts av alla 

berörda parter i fredsprocessen i Colombia, 

och upprepar sitt helhjärtade stöd för denna 

fredsprocess och dess effektiva 

genomförande. 

Or. en 

 

 


