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13.1.2021 A9-0265/1

Ændringsforslag 1
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. noterer sig Den Europæiske Unions 
målsætning om at udvikle en europæisk 
strategisk autonomi, som er en ambition 
baseret på Unionens evne til uafhængigt at 
vurdere en krisesituation og træffe 
selvstændige beslutninger, og på dens evne 
til at handle selvstændigt, når 
omstændighederne kræver det, for at 
forsvare sine interesser og værdier, med 
fuld respekt for alliancer og strategiske 
partnere, samtidig med at princippet om 
komplementaritet med NATO respekteres;

4. noterer sig Den Europæiske Unions 
målsætning om at blive en effektiv og 
pålidelig garant for sikkerhed, hvilket er 
en ambition, der også er baseret på 
Unionens evne til uafhængigt at vurdere en 
krisesituation og træffe selvstændige 
beslutninger, og på dens evne til at handle 
selvstændigt, når omstændighederne 
kræver det, for at forsvare universelle og 
europæiske interesser, principper og 
værdier, med fuld respekt for alliancer og 
strategiske partnere, samtidig med at 
princippet om komplementaritet med 
NATO respekteres;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Ændringsforslag 2
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer NF/HR og Rådet til at 
fastlægge en fælles formel definition af 
strategisk autonomi og til meget klart at 
definere målene, midlerne og ressourcerne 
til gennemførelsen; anser evnen til at 
handle selvstændigt som et vigtigt middel 
for EU til at styrke sin multilaterale 
indsats, gøre det mindre sårbart over for 
eksterne trusler og være en mere pålidelig 
partner i en multilateral regelbaseret orden;

5. opfordrer NF/HR og Rådet til at 
øge EU's kapacitet som sikkerhedsgarant 
og til meget klart at definere målene, 
midlerne og ressourcerne til 
gennemførelsen, navnlig inden for 
rammerne af det strategiske kompas; 
anser evnen til at handle selvstændigt som 
et vigtigt middel for EU til at styrke sin 
multilaterale indsats, gøre det mindre 
sårbart over for eksterne trusler og være en 
mere pålidelig partner i en multilateral 
regelbaseret orden;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Ændringsforslag 3
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. mener, at covid-19-pandemien har 
vist EU's sårbarhed og afhængighed af 
tredjelande; understreger derfor, at det er 
endnu vigtigere at intensivere EU's 
bestræbelser på at opnå strategisk 
autonomi i denne sammenhæng;

6. mener, at covid-19-pandemien har 
vist EU's sårbarhed og afhængighed af 
tredjelande; understreger derfor, at det er 
endnu vigtigere at intensivere EU's 
bestræbelser på at skabe en effektiv og 
pålidelig FUSP og FSFP;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Ændringsforslag 4
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. tilskynder til den indsats, der er 
gjort med hensyn til 
regionaliseringsprocessen, som er blevet 
iværksat gennem den regionale 
rådgivnings- og koordineringscelle 
(RACC) og Rådets afgørelse af 12. februar 
2019, for at få den ind i anden fase og 
dermed styrke EU's regionale tilgang i 
Sahel, navnlig EUTM Mali, ved at udvide 
dens anvendelsesområde til G5 Sahel-lande 
med henblik på at gøre EU's indsats mere 
effektiv og operationel på tværs af G5 
Sahel-landegrænserne og på at støtte det 
grænseoverskridende samarbejde og 
dermed gøre arbejdet i EUCAP Sahel Mali, 
EUCAP Sahel Niger og EUTM Mali mere 
effektivt; opfordrer til, at EUTM Sahel 
omdøbes; bemærker, at sammenhæng og 
sikkerhedssamarbejde med afrikanske 
lande er afgørende for at opnå stabilitet og 
langsigtet udvikling på kontinentet; er af 
den opfattelse, at regionalisering af FSFP-
tilgangen i Sahel er relevant, men kræver 
en klarere organisation mellem de allerede 
eksisterende civile og militære FSFP-
missioner, lokale aktører og andre 
internationale organisationer (dvs. De 
Forenede Nationers MINUSMA-
fredsbevarende mission og Operation 
Barkhane under ledelse af det franske 
militær) for at sikre operationel synergi og 
en koordineret indsats på EU-plan;

26. noterer sig den indsats, der er gjort 
med hensyn til regionaliseringsprocessen, 
som er blevet iværksat gennem den 
regionale rådgivnings- og 
koordineringscelle (RACC) og Rådets 
afgørelse af 12. februar 2019, for at få den 
ind i anden fase og dermed styrke EU's 
regionale tilgang i Sahel, navnlig EUTM 
Mali, ved at udvide dens 
anvendelsesområde til G5 Sahel-lande med 
henblik på at gøre EU's indsats mere 
effektiv og operationel på tværs af G5 
Sahel-landegrænserne og på at støtte det 
grænseoverskridende samarbejde og 
dermed gøre arbejdet i EUCAP Sahel Mali, 
EUCAP Sahel Niger og EUTM Mali mere 
effektivt; bemærker, at sammenhæng, 
demokratiske standarder, 
menneskerettighedsstandarder og 
sikkerhedssamarbejde med afrikanske 
lande er afgørende for at opnå stabilitet og 
langsigtet udvikling på kontinentet; er af 
den opfattelse, at regionalisering af FSFP-
tilgangen i Sahel er relevant, men kræver 
en klarere organisation mellem de allerede 
eksisterende civile og militære FSFP-
missioner, lokale aktører og andre 
internationale organisationer (dvs. De 
Forenede Nationers MINUSMA-
fredsbevarende mission og Operation 
Barkhane under ledelse af det franske 
militær) for at sikre operationel synergi og 
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en koordineret indsats på EU-plan; 
beklager dybt de mange krigsforbrydelser 
og meget alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser begået af 
G5 Sahels væbnede styrker, navnlig den 
maliske hær, som MINUSMA har 
rapporteret om over en periode på flere 
år; opfordrer indtrængende EU, dets 
medlemsstater og NF/HR til at suspendere 
sikkerhedsstøtten til aktører, der anklages 
for sådanne alvorlige forbrydelser, indtil 
der er truffet effektive forebyggende 
foranstaltninger, og der er iværksat 
troværdige foranstaltninger for at bringe 
straffriheden til ophør ved at retsforfølge 
de ansvarlige; fremhæver behovet for at 
udforme og gennemføre strenge 
menneskerettighedsstandarder og 
humanitærretlige standarder, som 
forhindrer sådanne alvorlige og 
systematiske forseelser;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Ændringsforslag 5
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. er dybt bekymret over forværringen 
af den sikkerhedsmæssige og humanitære 
situation i Sahelregionen, hvor terrorisme 
lægger et øget pres på G5 Sahel-landene og 
deres nabolande, hvilket forværrer de 
lokale politiske, etniske og religiøse 
spændinger; understreger betydningen af 
den støtte, som EU's missioner og 
operationer i Sahel yder i denne 
henseende; minder om, at det er afgørende 
at fastholde de langsigtede investeringer, 
som det internationale samfund har 
foretaget for at arbejde hen imod sikkerhed 
og stabilitet i Mali og Sahel; opfordrer 
NF/HR til hurtigt at gennemføre 
beslutningen om at genoptage 
aktiviteterne i EU's missioner og 
operationer i Mali efter Det Økonomiske 
Fællesskab af Vestafrikanske Staters 
(ECOWAS) beslutning om at ophæve 
sanktionerne mod Mali;

28. er dybt bekymret over forværringen 
af den sikkerhedsmæssige og humanitære 
situation i Sahelregionen, hvor manglen på 
god forvaltningsskik og demokratisk 
kontrol med de væbnede styrker såvel som 
straffrihed, korruption og terrorisme 
lægger et øget pres på befolkningerne i G5 
Sahel-landene og deres nabolande, hvilket 
forværrer de lokale politiske, etniske og 
religiøse spændinger; minder om, at det er 
afgørende at fastholde de langsigtede 
investeringer, som det internationale 
samfund har foretaget for at arbejde hen 
imod sikkerhed og stabilitet i et 
demokratisk Mali og Sahel; opfordrer 
NF/HR til hurtigt at gennemføre en ny 
tilgang til sikkerhedssektoren, som sætter 
lokalbefolkningens behov i centrum, og til 
at suspendere aktiviteterne i forbindelse 
med EU's missioner og operationer i Mali, 
indtil der er indsat en demokratisk valgt 
regering; bemærker, at EUTM Mali har 
eksisteret i næsten otte år og ikke har 
været i stand til at forhindre eller afværge 
et militærkup fra sin militære partners 
side; opfordrer indtrængende NF/HR og 
medlemsstaterne til kritisk at evaluere 
konceptet bag operationen såvel som dens 
adfærd og fremtid;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Ændringsforslag 6
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. glæder sig over iværksættelsen af 
Operation EUNAVFOR MED Irini, som 
har til formål at bidrage til bæredygtig fred, 
sikkerhed og stabilitet ved at understøtte 
gennemførelsen af våbenembargoen mod 
Libyen i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 2526 (2020), til 
uddannelse af Libyens kystvagt og til at 
gribe ind over for menneskehandel; 
opfordrer navnlig indtrængende 
medlemsstaterne til hurtigst muligt at 
tildele de efterretnings-, overvågnings-, 
rekognoscerings-, politi- og flådeaktiver, 
der er nødvendige for at styrke Operation 
Irinis hidtil begrænsede kapacitet, og 
opfordrer til et stærkere samarbejde med 
NATO's igangværende maritime operation 
Sea Guardian samt samarbejde med 
regionale partnere; minder om 
internationale forpligtelser vedrørende 
eftersøgning og redning til søs; opfordrer 
NF/HR til at gøre fuld brug af EU-aktiver i 
denne sammenhæng, især EU's satellit- og 
efterretningscentre; glæder sig over de 
igangværende fremskridt i retning af 
stabilisering af situationen i Libyen og 
opfordrer EU til at påtage sig en aktiv rolle 
i mæglingsprocessen med henblik på at 
bidrage til at skabe det nødvendige 
grundlag for et fredeligt, stabilt og 
demokratisk Libyen;

31. noterer sig iværksættelsen af 
Operation EUNAVFOR MED Irini, som 
har til formål at bidrage til bæredygtig fred, 
sikkerhed og stabilitet ved at understøtte 
gennemførelsen af våbenembargoen mod 
Libyen i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 2526 (2020), til 
uddannelse af Libyens kystvagt og til at 
gribe ind over for menneskehandel; 
opfordrer navnlig indtrængende 
medlemsstaterne til hurtigst muligt at 
tildele de efterretnings-, overvågnings-, 
rekognoscerings-, politi- og flådeaktiver, 
der er nødvendige for at styrke Operation 
Irinis hidtil begrænsede kapacitet, og 
opfordrer til et stærkere samarbejde med 
NATO's igangværende maritime operation 
Sea Guardian samt samarbejde med 
regionale partnere; minder om 
internationale forpligtelser vedrørende 
eftersøgning og redning til søs; opfordrer 
NF/HR til at gøre fuld brug af EU-aktiver i 
denne sammenhæng, især EU's satellit- og 
efterretningscentre; glæder sig over de 
igangværende fremskridt i retning af 
stabilisering af situationen i Libyen og 
opfordrer EU til at påtage sig en aktiv rolle 
i mæglingsprocessen med henblik på at 
bidrage til at skabe det nødvendige 
grundlag for et fredeligt, stabilt og 
demokratisk Libyen; er imod enhver plan 
om at skabe ubalance i operationens 
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maritime område, herunder ved at 
begrænse operationerne til den østlige del 
af Libyen og/eller til 100 km fra Libyens 
kyst i et forsøg på at holde sig væk fra 
migrationsruterne; minder om, at ulovlige 
våbenoverførsler ifølge den endelige 
rapport fra FN's ekspertpanel om Libyen 
ikke er begrænset til en bestemt del af 
landet eller til søtransport; bemærker, at 
mange ulovlige olieeksportruter udgår fra 
Libyens vestkyst; opfordrer til, at det 
maritime operationsområde udvides til at 
omfatte til hele Libyens kystlinje, og til, at 
der indsættes en vedvarende luftmission 
for at håndhæve embargoen effektivt;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Ændringsforslag 7
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 31a. mener, at EU's nye tilgang til 
reform af sikkerhedssektoren og til 
sikkerhedsstøtte og militær 
kapacitetsopbygning bør have som 
hovedformål at gennemføre en 
menneskelig sikkerhedsstrategi og levere 
en direkte reaktion på de legitime 
bekymringer over sikkerheden, som hele 
lokalbefolkningen har; beklager dybt de 
hændelser, hvor EU's FSFP-missioner, 
der har til opgave at uddanne og/eller 
reformere sikkerhedssektoren, ikke har 
reageret behørigt på massive 
menneskerettighedskrænkelser begået af 
sikkerhedsstyrkerne tilhørende lande, 
hvor de er aktive, herunder for nylig i 
Irak, hvor sikkerhedsstyrker og militser 
var ansvarlige for en brutal operation, der 
forårsagede hundredvis af civile dødsfald 
efter masseprotester, der begyndte i 
oktober 2019;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Ændringsforslag 8
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. glæder sig over Rådets afgørelse af 
20. juni 2020 om at forlænge mandaterne 
for tre af dets civile FSFP-missioner: Den 
Europæiske Unions grænsebistandsmission 
i Libyen (EUBAM Libya), Den 
Europæiske Unions grænsebistandsmission 
ved grænseovergangen i Rafah (EUBAM 
Rafah) og Den Europæiske Unions 
politimission i de palæstinensiske områder 
(EUPOL COPPS).

32. noterer sig Rådets afgørelse af 20. 
juni 2020 om at forlænge mandaterne for 
tre af dets civile FSFP-missioner: Den 
Europæiske Unions grænsebistandsmission 
i Libyen (EUBAM Libya), Den 
Europæiske Unions grænsebistandsmission 
ved grænseovergangen i Rafah (EUBAM 
Rafah) og Den Europæiske Unions 
politimission i de palæstinensiske områder 
(EUPOL COPPS).

Or. en



AM\1222166DA.docx PE662.815v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

13.1.2021 A9-0265/9

Ændringsforslag 9
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. opfordrer til yderligere udvikling 
og styrkelse af EU's civil-militære 
beslutnings-, kommando- og 
kontrolstrukturer;

33. opfordrer til yderligere udvikling 
og styrkelse af EU's civil-militære 
beslutnings-, kommando- og 
kontrolstrukturer, idet man dog sikrer sig 
adskilte militære og civile kommandoveje;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Ændringsforslag 10
Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0265/2020
Sven Mikser
Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning 2020
(2020/2207(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 41

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. glæder sig over EU's initiativer til 
kapacitetsudvikling, f.eks. CARD, 
permanent struktureret samarbejde 
(PESCO) og den fremtidige Europæiske 
Forsvarsfond og de programmer, der gik 
forud herfor, PADR og EDIDP, da de kan 
bidrage til bedre sammenhæng, 
koordinering og interoperabilitet i 
gennemførelsen af FSFP og til at bane 
vejen for gennemførelsen af Petersberg-
opgaverne og konsolidere Unionens 
solidaritet, samhørighed, resiliens og 
strategiske autonomi;

41. glæder sig over EU's initiativer til 
kapacitetsudvikling, f.eks. CARD og 
permanent struktureret samarbejde 
(PESCO), da de kan bidrage til bedre 
sammenhæng, koordinering og 
interoperabilitet i gennemførelsen af FSFP 
og til at bane vejen for gennemførelsen af 
Petersberg-opgaverne og konsolidere 
Unionens solidaritet, samhørighed, 
resiliens og strategiske autonomi samt dens 
mål om at øge dens kapacitet som 
sikkerhedsgarant;

Or. en


