
 

AM\1171286DA.docx  PE631.559v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

5.12.2018 A8-0392/28 

Ændringsforslag  28 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 – led 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – forsvar af vores grænser og de 

forskellige og unikke europæiske 

nationale identiteter 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Ændringsforslag  29 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 – led 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – respekt for nationernes 

selvbestemmelse og fremme af frihed, 

demokrati, menneskerettighederne og 

retsstatsprincippet gennem fredelig 

handel i stedet for militær aggression; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Ændringsforslag  30 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over det øgede 

forsvarssamarbejde mellem EU's 

medlemsstater og de foranstaltninger, der 

er truffet for at øge EU's militære 

autonomi, nemlig oprettelsen af et 

europæisk fælles kommandocenter i 

Bruxelles til EU's militære 

uddannelsesmissioner og fjernelsen af 

hindringerne for indsættelse af EU-

kampgrupper; mener, at etableringen af et 

permanent struktureret samarbejde 

(PESCO) om forsvarsprojekter og den 

samordnede årlige gennemgang 

vedrørende forsvar (CARD) vil hjælpe 

medlemsstaterne med at uddybe deres 

forsvarssamarbejde og anvende deres 

forsvarsbudgetter mere effektivt; glæder 

sig over forslaget fra HR/NF om en 

europæisk fredsfacilitet og de nye rammer 

for civile FSFP-missioner samt tilsagnet 

om at gå videre med militær mobilitet med 

henblik på at fremme europæisk 

strategisk autonomi, herunder gennem det 

europæiske interventionsinitiativ; mener, 

at udviklingen af en stærk forsvarsindustri 

styrker EU's teknologiske uafhængighed, 

herunder gennem fremme af et indre 

marked for cybersikkerhedsprodukter, til 

hvilke EU's kapacitet skal øges;  

25. noterer sig det øgede 

forsvarssamarbejde mellem EU's 

medlemsstater; afviser de foranstaltninger, 

der er truffet for at øge EU's militære 

autonomi, nemlig oprettelsen af et 

europæisk fælles kommandocenter i 

Bruxelles til EU's militære 

uddannelsesmissioner og fjernelsen af 

hindringerne for indsættelse af EU-

kampgrupper; beklager, at dette er endnu 

et skridt på vejen mod oprettelsen af en 

EU-hær ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Ændringsforslag  31 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger, at udviklingen af nye 

formater, såsom et EU-sikkerhedsråd, som 

kansler Angela Merkel og præsident 

Macron anbefaler, og nye måder at 

koordinere tættere på inden for EU og 

med internationale myndigheder 

potentielt kan fremme en mere effektiv 

beslutningsproces for FUSP; mener, at 

der i takt med oprettelsen af disse 

formater bør udvikles mekanismer for at 

sikre deres demokratiske kontrol;  

27. afviser udviklingen af nye formater, 

såsom et EU-sikkerhedsråd, som kansler 

Angela Merkel og præsident Macron 

anbefaler; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Ændringsforslag  32 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(2018/2097(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. støtter en drøftelse i EU om nye 

formater, herunder det forslag, som 

Kommissionens formand Jean-Claude 

Juncker fremsatte i sin tale om Unionens 

tilstand den 12. september 2018, om at gå 

over til afstemning med kvalificeret flertal 

på specifikke områder inden for FUSP, 

hvor traktaterne på nuværende tidspunkt 

kræver enstemmighed, navnlig 

menneskerettighedsspørgsmål, sanktioner 

og civile missioner; opfordrer 

medlemsstaterne til at undersøge, hvordan 

de kan handle mere effektivt i forbindelse 

med FUSP og FSFP; mener, at 

anvendelse af afstemning med kvalificeret 

flertal vil sætte EU i stand til at handle 

mere resolut, hurtigt og effektivt; 

opfordrer Det Europæiske Råd til at tage 

dette initiativ op ved at gøre brug af 

passerellebestemmelsen (artikel 31, stk. 3, 

i TEU); opfordrer Det Europæiske Råd til 

at overveje at udvide afstemning med 

kvalificeret flertal til andre områder inden 

for FUSP som led i en bredere debat 

vedrørende anvendelse af 

flertalsafstemning i forbindelse med EU’s 

politikker; anerkender nødvendigheden af 

at finde kreative løsninger på samarbejdet 

mellem Den Europæiske Union og Det 

Forenede Kongerige, når det gælder FUSP 

og FSFP; i lyset af de principper, der er 

28. afviser en drøftelse i EU om nye 

formater, herunder det forslag, som 

Kommissionens formand Jean-Claude 

Juncker fremsatte i sin tale om Unionens 

tilstand den 12. september 2018, om at gå 

over til afstemning med kvalificeret flertal  

på specifikke områder inden for FUSP, 

hvor traktaterne på nuværende tidspunkt 

kræver enstemmighed; advarer om, at 

anvendelse af afstemning med kvalificeret 

flertal vil sætte EU i stand til at handle 

uden den fulde støtte fra alle dets 

medlemsstater; anerkender 

nødvendigheden af at finde kreative 

løsninger på samarbejdet mellem Den 

Europæiske Union og Det Forenede 

Kongerige, når det gælder FUSP og FSFP; 

i lyset af de principper, der er fastlagt i dets 

beslutning af 14. marts 2018 om rammerne 

for de fremtidige forbindelser mellem EU 

og Det Forenede Kongerige; 
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fastlagt i dets beslutning af 14. marts 2018 

om rammerne for de fremtidige 

forbindelser mellem EU og Det Forenede 

Kongerige;  

Or. en 


