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Förslag till resolution

Punkterna 12 och 58 ska utgå.

I punkt 51 ska sista meningen lyda som följer: 

Parlamentet noterar med oro att vissa motsättningar har undergrävt solidariteten inom 
alliansen efter åtgärder från Turkiets sida i östra Medelhavet.

I punkt 54 ska näst sista meningen lyda som följer:

Parlamentet noterar Förenade kungarikets utträde ur GSFP den 31 december 2020.

I punkt 60 ska första meningen lyda som följer: 

Europaparlamentet är oroat över att vissa globala aktörer och ett växande antal regionala 
aktörer avsiktligen kringgår eller försöker att rasera den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – som ligger till grund för Europeiska unionen.

Punkt 78 ska lyda som följer: 

Europaparlamentet är oroat över de rådande hoten mot internationella värden och mot 
rättsstatsprincipen och den möjliga framtida urholkningen av den globala strukturen för icke-
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spridning och nedrustning. Parlamentet befarar att bristande efterlevnad av, frånträde från 
eller utebliven förlängning av viktiga fördrag för vapenkontroll allvarligt skulle skada de 
internationella vapenkontrollsystem som har medfört årtionden av stabilitet, skulle undergräva 
förbindelserna mellan kärnvapenstater och kan direkt hota den europeiska säkerheten, särskilt 
när det gäller avsaknaden av bestämmelser som reglerar och minskar förekomsten av taktiska 
kärnvapen och kort- och medeldistanskärnvapen, och skulle kunna leda till nya 
kärnvapenkapprustningar. Parlamentet understryker det akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.

Punkt 79 ska lyda som följer: 

Europaparlamentet noterar med oro normaliseringen av en farlig retorik beträffande nyttan 
med kärnvapen. Parlamentet slår återigen fast att internationell fred och säkerhet stärks i en 
värld där kärnvapen inte finns eller sprids och att nedrustning inte bara innebär att minska 
antalet aktiva stridsspetsar utan även att minska den militära och politiska funktionen för 
denna typ av vapen.

(Berör samtliga språkversioner.)


