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13.1.2021 A9-0265/1

Amendement 1
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt kennis van de doelstelling 
van de Europese Unie om Europese 
strategische autonomie te ontwikkelen – 
een ambitie die gebaseerd is op het 
vermogen van de Unie om een 
crisissituatie onafhankelijk te beoordelen 
en autonome besluiten te nemen, en op de 
mogelijkheid autonoom te handelen waar 
de omstandigheden dit vereisen, teneinde 
haar belangen en waarden te verdedigen, 
met volledige eerbiediging van 
bondgenootschappen en strategische 
partners, waarbij het beginsel van 
complementariteit aan de NAVO in acht 
wordt genomen;

4. neemt kennis van de doelstelling 
van de Europese Unie om een effectieve en 
betrouwbare veiligheidsverstrekker te 
worden – een ambitie die tevens gebaseerd 
is op het vermogen van de Unie om een 
crisissituatie onafhankelijk te beoordelen 
en autonome besluiten te nemen, en op de 
mogelijkheid autonoom te handelen waar 
de omstandigheden dit vereisen, teneinde 
universele en Europese belangen, 
beginselen en waarden te verdedigen, met 
volledige eerbiediging van 
bondgenootschappen en strategische 
partners, waarbij het beginsel van 
complementariteit aan de NAVO in acht 
wordt genomen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Amendement 2
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de VV/HV en de Raad in 
dit verband een gemeenschappelijke 
formele definitie vast te stellen van 
“strategische autonomie”, en de 
doelstellingen, financiële middelen en 
uitvoeringsmiddelen ervan zeer duidelijk te 
definiëren; is van mening dat het vermogen 
om zelfstandig op te treden belangrijk is 
voor de EU, zodat zij haar multilaterale 
handelen kan versterken, minder kwetsbaar 
wordt voor externe dreigingen en een 
betrouwbare partner kan zijn in een op 
regels gebaseerde multilaterale orde;

5. verzoekt de VV/HV en de Raad de 
vermogens van de EU als 
veiligheidsverstrekker op te voeren en de 
doelstellingen, financiële middelen en 
uitvoeringsmiddelen ervan zeer duidelijk te 
definiëren, met name in de context van het 
strategisch kompas; is van mening dat het 
vermogen om zelfstandig op te treden 
belangrijk is voor de EU, zodat zij haar 
multilaterale handelen kan versterken, 
minder kwetsbaar wordt voor externe 
dreigingen en een betrouwbare partner kan 
zijn in een op regels gebaseerde 
multilaterale orde;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Amendement 3
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar 
de EU is en hoe afhankelijk zij is van derde 
landen; onderstreept dan ook dat het in dit 
verband nog belangrijker is dat de EU haar 
inspanningen met het oog op strategische 
autonomie opvoert;

6. is van mening dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar 
de EU is en hoe afhankelijk zij is van derde 
landen; onderstreept dan ook dat het nog 
belangrijker is dat de EU haar 
inspanningen met het oog op de 
totstandbrenging van een effectief en 
betrouwbaar GBVB en GVDB opvoert;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Amendement 4
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. ondersteunt de inspanningen die 
zijn verricht met betrekking tot het 
regionaliseringsproces dat op gang 
gebracht is door de regionale advies- en 
coördinatiecel (RACC) en het besluit van 
de Raad van 12 februari 2019 om over te 
gaan op de tweede fase ervan en zodoende 
de regionale aanpak van de EU in de Sahel 
te versterken, met name in het kader van 
EUTM Mali door de reikwijdte ervan uit te 
breiden tot de landen van de Sahel G5, met 
het doel het optreden van de EU over de 
grenzen van de landen van de Sahel G5 
effectiever en operationeler te maken en 
om grensoverschrijdende samenwerking te 
ondersteunen en zodoende het werk van 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger 
en EUTM Mali effectiever te maken; 
verlangt dat de EUTM voortaan EUTM 
Sahel wordt genoemd; merkt op dat 
consistentie en veiligheidssamenwerking 
met Afrikaanse landen van cruciaal belang 
is om stabiliteit en 
langetermijnontwikkeling van het continent 
tot stand te brengen; is van mening dat de 
regionalisering van de GVDB-aanpak in de 
Sahel van belang is, maar dat een 
duidelijkere taakverdeling nodig is tussen 
de bestaande civiele en militaire GVDB-
missies, lokale actoren en andere 
internationale organisaties (de 
vredeshandhavingsmissie MINUSMA van 

26. neemt kennis van de inspanningen 
die zijn verricht met betrekking tot het 
regionaliseringsproces dat op gang 
gebracht is door de regionale advies- en 
coördinatiecel (RACC) en het besluit van 
de Raad van 12 februari 2019 om over te 
gaan op de tweede fase ervan en zodoende 
de regionale aanpak van de EU in de Sahel 
te versterken, met name in het kader van 
EUTM Mali door de reikwijdte ervan uit te 
breiden tot de landen van de Sahel G5, met 
het doel het optreden van de EU over de 
grenzen van de landen van de Sahel G5 
effectiever en operationeler te maken en 
om grensoverschrijdende samenwerking te 
ondersteunen en zodoende het werk van 
EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger 
en EUTM Mali effectiever te maken; merkt 
op dat consistentie, democratische en 
mensenrechtennormen en 
veiligheidssamenwerking met Afrikaanse 
landen van cruciaal belang is om stabiliteit 
en langetermijnontwikkeling van het 
continent tot stand te brengen; is van 
mening dat de regionalisering van de 
GVDB-aanpak in de Sahel van belang is, 
maar dat een duidelijkere taakverdeling 
nodig is tussen de bestaande civiele en 
militaire GVDB-missies, lokale actoren en 
andere internationale organisaties (de 
vredeshandhavingsmissie MINUSMA van 
de Verenigde Naties, de door de Franse 
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de Verenigde Naties, de door de Franse 
strijdkrachten geleide operatie Barkhane) 
met het oog op waarborging van 
operationele synergie en gecoördineerde 
inspanningen op Unieniveau;

strijdkrachten geleide operatie Barkhane) 
met het oog op waarborging van 
operationele synergie en gecoördineerde 
inspanningen op Unieniveau; betreurt ten 
zeerste dat de strijdkrachten van de Sahel 
G5 en met name het Malinese leger 
ettelijke oorlogsmisdaden en zeer ernstige 
schendingen van de mensenrechten 
hebben begaan, hetgeen MINUSMA 
gedurende een periode van meerdere 
jaren heeft gerapporteerd; dringt er bij de 
EU, haar lidstaten en de VV/HV op aan 
om de veiligheidssteun aan actoren die 
worden beschuldigd van dergelijke 
ernstige misdrijven op te schorten totdat 
effectieve preventiemaatregelen zijn 
genomen en geloofwaardige maatregelen 
worden doorgevoerd die een einde aan de 
straffeloosheid maken door de 
verantwoordelijken voor de rechter te 
dagen; onderstreept dat het noodzakelijk 
is strenge normen op het gebied van 
mensenrechten en humanitair recht te 
ontwikkelen en door te voeren waarmee 
dergelijk ernstig en systematisch 
wangedrag voorkomen wordt;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Amendement 5
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is uiterst bezorgd over de 
verslechtering van de veiligheids- en 
humanitaire situatie in de Sahel, waar 
terrorisme een steeds zwaardere druk 
uitoefent op de landen van de Sahel G5 en 
de plaatselijke politieke, etnische en 
religieuze spanningen op scherp zet; 
onderstreept het belang van de steun die 
de missies en operaties van de EU in dit 
opzicht in de Sahel brengen; herinnert 
eraan dat het van cruciaal belang is de 
langetermijninvesteringen van de 
internationale gemeenschap voort te zetten 
om veiligheid en stabiliteit in Mali en de 
Sahel na te streven; verzoekt de VV/HV 
om snelle tenuitvoerlegging van het 
besluit om de activiteiten van EU-missies 
en -operaties in Mali weer op te starten na 
het besluit van de Economische 
Gemeenschap van West-Afrikaanse 
Staten (Ecowas) om de sancties tegen 
Mali op te heffen;

28. is uiterst bezorgd over de 
verslechtering van de veiligheids- en 
humanitaire situatie in de Sahel, waar het 
ontbreken van goed bestuur en 
democratisch toezicht op de 
strijdkrachten, alsmede straffeloosheid, 
corruptie en terrorisme een steeds 
zwaardere druk uitoefenen op de 
bevolking van de landen van de Sahel G5 
en de plaatselijke politieke, etnische en 
religieuze spanningen op scherp zet; 
herinnert eraan dat het van cruciaal belang 
is de langetermijninvesteringen van de 
internationale gemeenschap voort te zetten 
om veiligheid en stabiliteit in een 
democratischMali en de Sahel na te 
streven; verzoekt de VV/HV om snel een 
nieuwe aanpak van de veiligheidssector te 
gaan hanteren waarbij de behoeften van 
de plaatselijke bevolking centraal staan en 
om de activiteiten van EU-missies en -
operaties in Mali op te schorten totdat een 
democratisch verkozen regering is 
aangetreden; wijst erop dat EUTM Mali 
al bijna acht jaar actief is en niet in staat 
is geweest om een militaire coup door 
haar militaire partner te voorkomen of 
tegen te gaan; verzoekt de VV/HV en de 
lidstaten om het concept achter de 
operatie kritisch te evalueren, alsook de 
uitvoering en de toekomst ervan;
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Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Amendement 6
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de start van de 
operatie EUNAVFOR MED Irini, die tot 
doel heeft bij te dragen tot duurzame vrede, 
veiligheid en stabiliteit door de handhaving 
van het wapenembargo tegen Libië te 
ondersteunen overeenkomstig Resolutie 
2526 (2020) van de VN-Veiligheidsraad, 
tot opleiding van de Libische kustwacht en 
het aanpakken van mensenhandel; verzoekt 
de lidstaten in het bijzonder met spoed de 
middelen voor inlichtingen, bewaking, 
verkenning, ordehandhaving en marine toe 
te wijzen die nodig zijn om de vermogens 
van operatie Irini te versterken en pleit 
voor nauwere samenwerking met de 
lopende maritieme operatie Sea Guardian 
van de NAVO en samenwerking met 
regionale partners; herinnert aan de 
internationale verplichtingen inzake het 
opsporen en redden van mensen in nood op 
zee; verzoekt de VV/HV ten volle gebruik 
te maken van de middelen van de EU op 
dit gebied, met name het satellietcentrum 
en het inlichtingencentrum van de EU; is 
ingenomen met de huidige voortgang die is 
geboekt bij de stabilisering van de situatie 
in Libië en verzoekt de EU een actieve rol 
op zich te nemen in het 
bemiddelingsproces en zo bij te dragen tot 
de noodzakelijke grondvesten voor een 
vreedzaam, stabiel en democratisch Libië;

31. neemt kennis van de start van de 
operatie EUNAVFOR MED Irini, die tot 
doel heeft bij te dragen tot duurzame vrede, 
veiligheid en stabiliteit door de handhaving 
van het wapenembargo tegen Libië te 
ondersteunen overeenkomstig Resolutie 
2526 (2020) van de VN-Veiligheidsraad, 
tot opleiding van de Libische kustwacht en 
het aanpakken van mensenhandel; verzoekt 
de lidstaten in het bijzonder met spoed de 
middelen voor inlichtingen, bewaking, 
verkenning, ordehandhaving en marine toe 
te wijzen die nodig zijn om de vermogens 
van operatie Irini te versterken en pleit 
voor nauwere samenwerking met de 
lopende maritieme operatie Sea Guardian 
van de NAVO en samenwerking met 
regionale partners; herinnert aan de 
internationale verplichtingen inzake het 
opsporen en redden van mensen in nood op 
zee; verzoekt de VV/HV ten volle gebruik 
te maken van de middelen van de EU op 
dit gebied, met name het satellietcentrum 
en het inlichtingencentrum van de EU; is 
ingenomen met de huidige voortgang die is 
geboekt bij de stabilisering van de situatie 
in Libië en verzoekt de EU een actieve rol 
op zich te nemen in het 
bemiddelingsproces en zo bij te dragen tot 
de noodzakelijke grondvesten voor een 
vreedzaam, stabiel en democratisch Libië; 
is gekant tegen plannen om het evenwicht 
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in het maritieme operatiegebied te 
verstoren, onder meer door operaties te 
beperken tot het oostelijke deel van Libië 
en/of tot 100 kilometer van de Libische 
kust in een poging om weg te blijven van 
migratieroutes; herinnert eraan dat uit 
het eindverslag van de VN-
deskundigengroep over Libië blijkt dat de 
illegale wapentransporten zich niet 
beperken tot een specifiek deel van het 
land of tot vervoer over zee; merkt op dat 
veel illegale olie-uitvoerroutes vanaf de 
westkust van Libië lopen; pleit voor een 
uitbreiding van het maritieme 
operatiegebied tot de gehele Libische kust 
en voor een langere 
luchtverkenningsmissie om het embargo 
effectief te handhaven;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Amendement 7
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 31 bis. is van mening dat de nieuwe 
benadering van de hervorming van de 
veiligheidssector, veiligheidssteun en 
opbouw van militaire capaciteit als 
hoofddoel moet hebben een aanpak van 
menselijke veiligheid in de praktijk te 
brengen en direct te reageren op de 
legitieme veiligheidsbelangen van de 
gehele plaatselijke bevolking; betreurt 
incidenten waarbij GVDB-missies van de 
EU die gericht waren op opleiding en/of 
hervorming van de veiligheidssector, er 
niet in zijn geslaagd op adequate wijze te 
reageren op massale 
mensenrechtenschendingen door de 
veiligheidsdiensten van landen waar zij 
actief zijn, zoals recentelijk in Irak, waar 
veiligheidsdiensten en milities 
verantwoordelijk waren voor de wrede 
onderdrukking van de grootschalige 
protesten die in oktober 2019 begonnen, 
waarbij honderden burgers zijn 
omgekomen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Amendement 8
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is ingenomen met het besluit van 
de Raad van 20 juni 2020 om de mandaten 
van drie civiele GVDB-missies te 
verlengen: de missie van de EU voor 
bijstandsverlening inzake grensbeheer in 
Libië (EUBAM Libya), de missie van de 
EU voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer aan de grensovergang bij 
Rafah (EU BAM Rafah), en de 
politiemissie van de EU voor de Palestijnse 
Gebieden (EUPOL COPPS);

32. neemt kennis van het besluit van 
de Raad van 20 juni 2020 om de mandaten 
van drie civiele GVDB-missies te 
verlengen: de missie van de EU voor 
bijstandsverlening inzake grensbeheer in 
Libië (EUBAM Libya), de missie van de 
EU voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer aan de grensovergang bij 
Rafah (EU BAM Rafah), en de 
politiemissie van de EU voor de Palestijnse 
Gebieden (EUPOL COPPS);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/9

Amendement 9
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. pleit voor verdere ontwikkeling en 
versterking van de civiel-militaire 
besluitvorming van de EU en de bevels- en 
controlestructuren;

33. pleit voor verdere ontwikkeling en 
versterking van de civiel-militaire 
besluitvorming van de EU en de bevels- en 
controlestructuren, waarbij aparte 
militaire en civiele bevelsstructuren 
worden gewaarborgd;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2021 A9-0265/10

Amendement 10
Hannah Neumann
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0265/2020
Sven Mikser
Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020
(2020/2207(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is ingenomen met initiatieven voor 
de opbouw van de vermogens van de EU, 
zoals CARD, permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO) en het 
toekomstige Europees Defensiefonds 
(EDF) en zijn voorbereidende 
programma’s PADR en EDIDP, 
aangezien deze kunnen bijdragen tot meer 
samenhang, coördinatie en 
interoperabiliteit bij de uitvoering van het 
GVDB en de weg vrij kunnen maken voor 
de uitvoering van de taken van Petersberg, 
en tevens de solidariteit, cohesie, 
veerkracht en de strategische autonomie 
binnen de Unie kunnen consolideren;

41. is ingenomen met initiatieven voor 
de opbouw van de vermogens van de EU, 
zoals CARD en de permanente 
gestructureerde samenwerking (PESCO), 
aangezien deze kunnen bijdragen tot meer 
samenhang, coördinatie en 
interoperabiliteit bij de uitvoering van het 
GVDB en de weg vrij kunnen maken voor 
de uitvoering van de taken van Petersberg, 
en tevens de solidariteit, cohesie en de 
veerkracht binnen de Unie kunnen 
consolideren, en is tevens ingenomen met 
de doelstelling van de Unie om haar 
vermogens als veiligheidsverstrekker op te 
voeren; 

Or. en


