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5.12.2018 A8-0392/28 

Amendement  28 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 – streepje 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – verdediging van onze grenzen en 

van het diverse en unieke karakter van de 

Europese nationale identiteiten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Amendement  29 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 – streepje 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – eerbiediging van het 

zelfbeschikkingsrecht van landen en 

bevordering van vrijheid, democratie, de 

mensenrechten en de rechtsstaat door 

middel van vreedzame handel in plaats 

van militaire agressie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Amendement  30 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2018 

David McAllister 

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

(2018/2097(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. is verheugd over de toegenomen 

defensiesamenwerking tussen lidstaten van 

de EU en over de stappen die, in de vorm 

van de oprichting van een 

commandocentrum onder één bevel in 

Brussel voor Europese militaire 

opleidingsmissies en het wegnemen van 

belemmeringen voor de inzet van EU-

gevechtsgroepen, zijn genomen om de 

militaire autonomie van de EU te 

verhogen; is van mening dat de invoering 

van permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO) bij 

defensieprojecten en de gecoördineerde 

jaarlijkse evaluatie inzake defensie 

(CARD) de lidstaten zullen helpen hun 

samenwerking op defensiegebied te 

verdiepen en hun defensiebegrotingen 

doeltreffender te besteden; is ingenomen 

met het voorstel van de VV/HV voor een 

Europese vredesfaciliteit en het nieuwe 

kader voor civiele GVDB-missies en met 

het streven om de Europese strategische 

autonomie te bevorderen door de 

ontwikkeling van militaire mobiliteit voort 

te zetten, onder meer door middel van het 

Europees interventie-initiatief; is van 

mening dat de ontwikkeling van een 

krachtige defensie-industrie bijdraagt tot 

de bevordering van de technologische 

onafhankelijkheid van de EU, onder meer 

25. neemt kennis van de toegenomen 

defensiesamenwerking tussen lidstaten van 

de EU; verwerpt de stappen die, in de vorm 

van de oprichting van een 

commandocentrum onder één bevel in 

Brussel voor Europese militaire 

opleidingsmissies en het wegnemen van 

belemmeringen voor de inzet van EU-

gevechtsgroepen, zijn genomen om de 

militaire autonomie van de EU te 

verhogen; betreurt dat de oprichting van 

een EU-leger hiermee een stap dichterbij 

komt; 
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door een interne markt voor 

cyberveiligheidsproducten te promoten, 

waarvoor de EU over meer capaciteit 

moet beschikken;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Amendement  31 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-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. keurt de ontwikkeling van nieuwe 

formaten af, zoals een EU-Veiligheidsraad, 

waarvoor bondskanselier Merkel en 

president Macron pleiten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Amendement  32 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-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 

28. keurt het Europese debat over 

nieuwe formaten af, 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; waarschuwt dat 

besluitvorming met gekwalificeerde 

meerderheid de EU in staat zou stellen op 

te treden zonder dat daarvoor de volledige 

steun van alle lidstaten nodig is; erkent dat 

moet worden gezocht naar creatieve 

oplossingen voor de toekomstige 

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; 
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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 


