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5.12.2018 A8-0392/20 

Amendement  20 

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 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. meent dat "soft power" en 

institutionele opbouw weliswaar belangrijk 

zijn, maar niet genoeg invloed kunnen 

uitoefenen in een wereld waar 

machtspolitiek en "hard power" een steeds 

grotere plaats innemen; meent dat de 

doeltreffendheid van het buitenlands beleid 

van de EU uiteindelijk grotendeels zal 

afhangen van het op doeltreffende wijze 

combineren van instrumenten voor "soft 

power" en "hard power", waaronder een 

open dialoog, van het vermogen van EU 

om het goede voorbeeld te geven en van de 

middelen en capaciteiten die het beleid 

ondersteunen, waaronder toereikende 

financiële middelen, effectief 

multilateralisme, een combinatie van "soft 

power" en geloofwaardige "hard power", 

de bundeling van militaire vermogens en 

de bereidheid van de lidstaten om in dit 

verband besluitvorming op te geven en 

samen te werken met de NAVO en andere 

gelijkgestemde landen; 

24. meent dat "soft power" en 

institutionele opbouw weliswaar belangrijk 

zijn, maar niet genoeg invloed kunnen 

uitoefenen in een wereld waar 

machtspolitiek en "hard power" een steeds 

grotere plaats innemen; meent dat de 

doeltreffendheid van het buitenlands beleid 

van de EU uiteindelijk grotendeels zal 

afhangen van het op doeltreffende wijze 

combineren van instrumenten voor "soft 

power" en "hard power", waaronder een 

open dialoog, van het vermogen van EU 

om het goede voorbeeld te geven, zonder 

de enorme bureaucratie van de EDEO, 

effectief multilateralisme, een combinatie 

van "soft power" en geloofwaardige "hard 

power" en de bereidheid van de lidstaten 

om in dit verband besluitvorming te 

coördineren en samen te werken met de 

NAVO en andere gelijkgestemde landen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Amendement  21 

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 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat de ontwikkeling van 

nieuwe formaten, zoals een EU-

Veiligheidsraad, waarvoor bondskanselier 

Merkel en president Macron pleiten, en 

een nauwere coördinatie binnen de EU en 

internationale instanties, de 

doeltreffendheid van het 

besluitvormingsproces voor het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) wellicht zouden 

kunnen vergroten; is van mening dat 

parallel met de oprichting van deze 

formaten mechanismen voor het 

waarborgen van de democratische controle 

erop moeten worden ontwikkeld; 

27. benadrukt dat de ontwikkeling van 

nieuwe formaten, zoals een EU-

Veiligheidsraad, en een nauwere 

coördinatie binnen de EU en internationale 

instanties, de doeltreffendheid van het 

besluitvormingsproces voor het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) wellicht zouden 

kunnen vergroten; is van mening dat 

parallel met de oprichting van deze 

formaten mechanismen voor het 

waarborgen van de democratische controle 

erop moeten worden ontwikkeld, waarbij 

de besluiten door de lidstaten volgens de 

unanimiteitsregel en met instemming van 

de nationale parlementen worden 

genomen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Amendement  22 

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 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. steunt het Europese debat over 

nieuwe formaten, met inbegrip van het 

voorstel dat de voorzitter van de 

Commissie, de heer Juncker, tijdens zijn 

toespraak over de Staat van de Unie op 12 

september 2018 presenteerde en waarin 

wordt voorgesteld om over te gaan op 

besluitvorming met gekwalificeerde 

meerderheid op specifieke gebieden van 

het GBVB waarop momenteel unanimiteit 

vereist is volgens de Verdragen, met name 

mensenrechtenvraagstukken, sancties en 

civiele missies; moedigt de lidstaten aan 

na te gaan hoe zij doeltreffender kunnen 

optreden in het kader van het GBVB en 

het GVDB; meent dat besluitvorming met 

gekwalificeerde meerderheid de EU in 

staat zou stellen resoluter, sneller en 

doeltreffender op te treden; roept de 

Europese Raad op dit initiatief op te 

pakken door gebruik te maken van de 

overbruggingsclausule (artikel 31, lid 3, 

VEU); moedigt de Europese Raad aan te 

overwegen om de besluitvorming met 

gekwalificeerde meerderheid uit te 

breiden naar andere gebieden van het 

GBVB, als onderdeel van een breder 

debat over het gebruik van besluitvorming 

met meerderheid in het EU-beleid; erkent 

dat moet worden gezocht naar creatieve 

oplossingen voor de toekomstige 

Schrappen 
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samenwerking tussen de Europese Unie 

en het Verenigd Koninkrijk op het gebied 

van het GBVB en het GVDB, rekening 

houdend met de beginselen zoals 

neergelegd in zijn resolutie van 14 maart 

2018 over het kader van de toekomstige 

betrekkingen tussen de EU en het VK; 

Or. en 

 

 


