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Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A9-0054/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de uitvoering van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid

Het Europees Parlement,

– gezien het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid,

– gezien titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties en de Slotakte van Helsinki van de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) uit 1975,

– gezien het Noord-Atlantisch Verdrag van 1949 en de gezamenlijke verklaring van 
10 juli 2018 over de samenwerking tussen de EU en de NAVO,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) over politieke 
verantwoordingsplicht1,

– gezien de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese 
Unie van 2016,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 7 juni 2017 getiteld “Een 
strategische aanpak van weerbaarheid in het externe optreden van de EU” 
(JOIN(2017)0021),

– gezien de verklaring van Sofia van 17 mei 2018 en de conclusies van de Raad over de 
uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces van 26 juni 2018 en 18 juni 2019,

– gezien resolutie 70/1 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 
25 september 2015, getiteld “Transforming Our World: The 2030 Agenda for 

1 PB C 210 van 3.8.2010, blz. 1.
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Sustainable Development”,

– gezien resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad waarbij in 2000 de agenda voor 
vrouwen, vrede en veiligheid werd vastgesteld,

– gezien zijn aanbeveling van 15 november 2017 aan de Raad, de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) over het Oostelijk Partnerschap, in 
aanloop naar de top in november 20172,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0054/2019),

A. overwegende dat het de plicht en verantwoordelijkheid van het Parlement is om de 
doeltreffendheid van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 
en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) na te gaan;

B. overwegende dat traditionele partners zich momenteel terugtrekken van het 
wereldtoneel, dat de druk op de samenwerking en instellingen toeneemt en dat regionale 
mogendheden steeds assertiever worden;

C. is van oordeel dat islamisme momenteel een van de grootste bedreigingen vormt voor 
de veiligheid in Europa, en dat het zowel binnen de EU als daarbuiten een snel, krachtig 
en gecoördineerd optreden vereist;

D. overwegende dat de prerogatieven van de nationale parlementen met betrekking tot hun 
eigen buitenlands en veiligheidsbeleid voorop moeten worden gesteld en moeten 
worden geëerbiedigd; overwegende dat een te ambitieus gemeenschappelijk buitenlands 
beleid mogelijk van de veiligheid in Europa in de weg staat;

E. overwegende dat de wereld, nu geopolitieke concurrentie een steeds grotere rol speelt in 
het buitenlands beleid, voor een mondiale machtsverschuiving staat en snelle, passende 
reactiemechanismen en -capaciteiten nodig zijn die het best via bestaande structuren tot 
stand kunnen worden gebracht;

F. overwegende dat onderdrukking en massale en ongecontroleerde migratie onder de 
belangrijkste oorzaken van mondiale conflicten vallen;

G. overwegende dat het uitbreidingsbeleid van de EU bijdraagt aan instabiliteit;

H. overwegende dat wapencontrole en het niet verspreiden van wapens met het oog op de 
ineenstorting van belangrijke overeenkomsten inzake wapencontrole en ontwapening, 
alsook op opkomende technologieën zoals cybertechnologie en de ontwapening van 
autonome wapens, een belangrijk aandachtspunt moeten worden binnen het buitenlands 
en veiligheidsbeleid van de lidstaten van de EU;

1. is van mening dat de lidstaten van de EU doeltreffender gebruik moet maken van 
handels- en ontwikkelingsinstrumenten;

2 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 130.
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2. benadrukt dat de EU niet reactief maar proactief te werk moet gaan en onderstreept hoe 
belangrijk is samen te werken met gelijkgestemde strategische partners om de westerse 
waarden te verdedigen;

3. wijst erop dat de civiele missies onder leiding van de EU niet doeltreffend verlopen en 
verzoekt de Commissie een onafhankelijke, transparante controle in te stellen van alle 
reeds uitgevoerde en lopende internationale civiele en politieoperaties/-missies;

4. is van oordeel dat de lidstaten de komende jaren prioriteit moeten toekennen aan 
conflictpreventie, vredesopbouw en de vreedzame oplossing van aanhoudende 
conflicten, in het bijzonder in de onmiddellijke nabijheid van de EU;

5. wijst erop dat moderne democratieën een goed werkende wetgevende macht vereisen en 
onderstreept dat het werk van parlementen in zowel de Westelijke Balkan als het 
nabuurschap moet worden ondersteund;

6. brengt in herinnering dat de lidstaten soeverein zijn en benadrukt dat er behoefte is aan 
coöperatief, niet-dwingend buitenlands en veiligheidsbeleid;

7. pleit voor een geloofwaardige strategie voor de Westelijke Balkan, waarbij verdere 
uitbreiding naar landen zoals Albanië, Bosnië en Herzegovina, en Kosovo wordt 
uitgesloten;

8. verzoekt de lidstaten hun vermogen te versterken en samenwerking en informatie-
uitwisseling aan te sporen om te voorkomen dat overheids- en niet-overheidsactoren uit 
derde landen een vijandige invloed uitoefenen op de besluitvorming van de lidstaten;

9. beaamt dat massale en ongecontroleerde migratie een van de grootste bedreigingen is 
voor de veiligheid in Europa en meent dat deze kwestie centraal moet staan in het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de lidstaten;

10. onderstreept dat islamisme een gevaar vormt voor Europa en pleit voor een 
gezamenlijke inspanning om in samenwerking met partners zoals de Verenigde Staten 
en Rusland het hoofd te kunnen bieden aan dit gevaar;

11. beklemtoont dat de partnerschaps- en uitbreidingsprocedures met Turkije moeten 
worden stopgezet, vooral met het oog op de aanhoudende illegale handelingen van het 
land, waaronder de invallen in Syrië en Libië en de illegale boorwerkzaamheden op 
eilanden die behoren tot de soevereine staten Cyprus en Griekenland;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsook 
aan de lidstaten.

Or. en
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