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Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin opfordring til en 
revision af EU's globale strategi med 
henblik på at tage ved lære af den nye 
geopolitiske dynamik, aktuelle trusler, 
herunder covid-19-pandemien, og 
forventede kommende udfordringer og 
revurdere den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitiks mål og midler; 
fremhæver, at EU, samtidig med at det 
videreudvikler sit samarbejde med 
internationale partnere og allierede, er nødt 
til at fremskynde beslutningstagningen på 
det udenrigspolitiske område og sin evne 
til at samarbejde med ligesindede partnere 
og samtidig styrke multilateralismen og 
styrke sin strategiske kapacitet til at handle 
– også selvstændigt, hvis det er 
nødvendigt; understreger, at EU har et 
ansvar for at skabe sin strategiske 
autonomi inden for fælles diplomati, 
sikkerhed og forsvarsspørgsmål samt 
økonomiske, sundhedsmæssige og 
handelsmæssige spørgsmål for at tackle de 
mange fælles udfordringer med hensyn til 
at forsvare sine interesser, normer og 
værdier i verden efter pandemien; 
fremhæver derfor behovet for, at de 
europæiske lande bevarer evnen til at 
træffe beslutninger og handle på egen 
hånd; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre 
og anvende den nye forordning til at 
indføre mekanismer til screening af 

9. gentager sin opfordring til en 
revision af EU's globale strategi med 
henblik på at tage ved lære af den nye 
geopolitiske dynamik, aktuelle trusler, 
herunder covid-19-pandemien, og 
forventede kommende udfordringer og 
revurdere den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitiks mål og midler; 
fremhæver, at EU, samtidig med at det 
videreudvikler sit samarbejde med 
internationale partnere og allierede, er nødt 
til at fremskynde beslutningstagningen på 
det udenrigspolitiske område og sin evne 
til at samarbejde med ligesindede partnere 
og samtidig styrke multilateralismen og 
styrke sin strategiske kapacitet til at handle 
– også selvstændigt, hvis det er 
nødvendigt; understreger, at EU og dets 
medlemsstater bør fokusere på fælles 
diplomati, sikkerhed og forsvarsspørgsmål 
samt økonomiske, sundhedsmæssige og 
handelsmæssige spørgsmål for at tackle de 
mange fælles udfordringer med hensyn til 
at forsvare sine interesser, normer og 
værdier i verden efter pandemien; 
fremhæver derfor behovet for, at de 
europæiske lande bevarer evnen til at 
træffe beslutninger og handle på egen 
hånd; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre 
og anvende den nye forordning til at 
indføre mekanismer til screening af 
udenlandske investeringer i kritiske 
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udenlandske investeringer i kritiske 
sektorer; opfordrer EU's medlemsstater til 
at skabe et nyt forum for multilateralt 
samarbejde, der trækker på resultaterne fra 
the Coordinating Committee for 
Multilateral Strategic Export Controls, til 
at overvåge og kontrollere eksporten af 
teknologier, handelsstrømme og følsomme 
investeringer til lande, der giver anledning 
til bekymring;

sektorer; opfordrer EU's medlemsstater til 
at skabe et nyt forum for multilateralt 
samarbejde, der trækker på resultaterne fra 
the Coordinating Committee for 
Multilateral Strategic Export Controls, til 
at overvåge og kontrollere eksporten af 
teknologier, handelsstrømme og følsomme 
investeringer til lande, der giver anledning 
til bekymring;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. beklager manglen på fremskridt 
med hensyn til at forbedre 
beslutningsprocessen vedrørende FUSP-
anliggender, som har konsekvenser for 
effektiviteten, hurtigheden og 
troværdigheden af EU's optræden og 
beslutningstagning på den internationale 
scene; opfordrer medlemsstaterne til 
hurtigst muligt at indlede en debat om 
muligheden for at gå fra enstemmighed til 
afstemning med kvalificeret flertal, i det 
mindste på udvalgte FUSP-områder, 
såsom beslutninger om 
menneskerettighedsspørgsmål og 
sanktioner, som et konkret middel til at 
styrke EU's indflydelse på den globale 
scene;

13. beklager manglen på fremskridt 
med hensyn til at forbedre 
beslutningsprocessen vedrørende FUSP-
anliggender, som har konsekvenser for 
effektiviteten, hurtigheden og 
troværdigheden af EU's optræden og 
beslutningstagning på den internationale 
scene; understreger, at enstemmighed i 
FUSP-spørgsmål styrker solidariteten 
inden for EU og giver EU et stærkere 
mandat til sine globale tiltag;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger vigtigheden af EU's 
tilsagn om at støtte sine partneres 
suverænitet, uafhængighed og territoriale 
integritet inden for deres internationalt 
anerkendte grænser; er bekymret over 
udbredelsen af sprængfarlige konfliktzoner 
i EU's nærmeste nabolande såvel som 
fastlåste konflikter og Den Russiske 
Føderations fortsatte de facto-besættelse af 
territorier, der tilhører suveræne stater; 
gentager sin fordømmelse af Ruslands 
aggressive politikker over for Ukraine, dets 
negative rolle i en række fastlåste 
konflikter og dets pres mod nogle af dets 
umiddelbare EU-naboer samt dets 
krænkelser af krimtatarernes rettigheder, 
dets blokade af Det Asovske Hav, dets 
fortsatte beslaglæggelse af Ukraines 
gasfelter i Sortehavet og dets krænkelse af 
Georgiens og Moldovas territoriale 
integritet; bakker fortsat fuldt og helt op 
om politikken om ikkeanerkendelse af den 
ulovlige annektering af Krim; opfordrer 
Rusland til at påtage sig sit ansvar, til at 
gøre brug af sin indflydelse på de 
russiskstøttede separatister og til fuldt ud at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
Minskaftalerne; understreger, at der er 
behov for, at EU intensiverer sin indsats 
for en fredelig bilæggelse af såkaldte 
fastlåste konflikter, også i dialog med de 

23. understreger vigtigheden af EU's 
tilsagn om at støtte sine partneres 
suverænitet, uafhængighed og territoriale 
integritet inden for deres internationalt 
anerkendte grænser; er bekymret over 
udbredelsen af sprængfarlige konfliktzoner 
i EU's nærmeste nabolande såvel som 
fastlåste konflikter og Den Russiske 
Føderations fortsatte de facto-besættelse af 
territorier, der tilhører suveræne stater; 
gentager sin fordømmelse af Ruslands 
aggressive politikker over for Ukraine, dets 
negative rolle i en række fastlåste 
konflikter og dets pres mod nogle af dets 
umiddelbare EU-naboer samt dets 
krænkelser af krimtatarernes rettigheder, 
dets blokade af Det Asovske Hav, dets 
fortsatte beslaglæggelse af Ukraines 
gasfelter i Sortehavet og dets krænkelse af 
Georgiens og Moldovas territoriale 
integritet; bakker fortsat fuldt og helt op 
om politikken om ikkeanerkendelse af den 
ulovlige annektering af Krim; opfordrer 
Rusland til at påtage sig sit ansvar, til at 
gøre brug af sin indflydelse på de 
russiskstøttede separatister og til fuldt ud at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
Minskaftalerne; understreger, at der er 
behov for, at EU intensiverer sin indsats 
for en fredelig bilæggelse af såkaldte 
fastlåste konflikter, også i dialog med de 
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involverede tredjelande, for aktivt at 
fremme løsninger baseret på folkerettens 
normer og principper, FN-pagten og 
OSCE's Helsingforsslutakt fra 1975 og for 
at øge støtten til konfliktramte civile, 
internt fordrevne og flygtninge; 

involverede tredjelande, for aktivt at 
fremme løsninger baseret på folkerettens 
normer og principper, FN-pagten og 
OSCE's Helsingforsslutakt fra 1975 og for 
at øge støtten til konfliktramte civile, 
internt fordrevne og flygtninge; kræver 
ligeledes, at Den Russiske Føderation 
ophæver sin besættelse af de georgiske 
områder Abkhasien og Sydossetien og 
standser de facto-integreringen af begge 
georgiske områder i den russiske 
administration;

Or. en
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Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 25a. understreger behovet for, at EU 
retter mere opmærksom mod den 
igangværende konflikt i Syrien og 
bestræber sig på at retsforfølge de 
medlemmer af det syriske regime og dets 
allierede, navnlig fra Rusland og Iran, 
som er ansvarlige for de talrige 
krigsforbrydelser, der er begået siden 
2011; 

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. er af den opfattelse, at EU snarest 
bør udarbejde en bedre geopolitisk og 
overordnet strategi for sine kort-, mellem- 
og langsigtede forbindelser med Tyrkiet, 
navnlig i lyset af den fortsatte tilbagegang 
for demokratiet og den tiltagende aktivisme 
i Tyrkiets udenrigspolitik, som bidrager til 
eskalering af spændinger og har en 
destabiliserende virkning, der truer den 
regionale fred og stabilitet i det østlige 
Middelhavsområde, Mellemøsten og 
Sydkaukasus, og i lyset af dets rolle i 
konflikterne i Syrien, Irak, Libyen og 
Nagorno-Karabakh;

32. er af den opfattelse, at EU snarest 
bør udarbejde en bedre geopolitisk og 
overordnet strategi for sine kort-, mellem- 
og langsigtede forbindelser med Tyrkiet, 
navnlig i lyset af den fortsatte tilbagegang 
for demokratiet og den tiltagende aktivisme 
i Tyrkiets udenrigspolitik, som sommetider 
bidrager til eskalering af spændinger og har 
en destabiliserende virkning, der truer den 
regionale fred og stabilitet i det østlige 
Middelhavsområde, Mellemøsten og 
Sydkaukasus, samt Tyrkiets rolle i 
konflikterne i Syrien, Irak, Libyen og 
Nagorno-Karabakh, under hensyntagen til 
dets rolle som en vigtig regional partner 
og NATO-allieret og den stigende 
rivalisering mellem Tyrkiet og Rusland i 
regionen;

Or. en
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Forslag til beslutning
Paragraph 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. opfordrer Frankrig, Tyskland og 
Det Forenede Kongerige, der har 
undertegnet den fælles omfattende 
handlingsplan, samt EU og dets 
medlemsstater til at opbygge deres enhed, 
afskrækkelse og modstandsdygtighed over 
for sekundære sanktioner fra tredjelande og 
til at gennemføre foranstaltninger til 
beskyttelse af EU's legitime interesser, 
herunder ved at gøre instrumentet til støtte 
for handelsudvekslinger (INSTEX) fuldt 
operationelt; afviser USA's ensidige 
ekstraterritoriale genindførelse af 
sanktioner efter dets udtræden af den fælles 
omfattende handlingsplan, da den 
undergraver EU's legitime økonomiske og 
udenrigspolitiske interesser, navnlig ved at 
hindre humanitær handel med Iran under 
covid-19-epidemien; opfordrer USA til 
betingelsesløst atter at tilslutte sig den 
fælles omfattende handlingsplan, hvilket 
bør gå hånd i hånd med en indtrængende 
opfordring til Iran om at vende tilbage til 
fuld overholdelse af dets forpligtelser i 
henhold til aftalen;

30. opfordrer Frankrig, Tyskland og 
Det Forenede Kongerige, der har 
undertegnet den fælles omfattende 
handlingsplan, samt EU og dets 
medlemsstater til at opbygge deres enhed, 
afskrækkelse og modstandsdygtighed over 
for sekundære sanktioner fra tredjelande og 
til at gennemføre foranstaltninger til 
beskyttelse af EU's legitime interesser, 
herunder ved at gøre instrumentet til støtte 
for handelsudvekslinger (INSTEX) fuldt 
operationelt; afviser USA's ensidige 
ekstraterritoriale genindførelse af 
sanktioner efter dets udtræden af den fælles 
omfattende handlingsplan, da den 
undergraver EU's legitime økonomiske og 
udenrigspolitiske interesser, navnlig ved at 
hindre humanitær handel med Iran under 
covid-19-epidemien; opfordrer USA til 
betingelsesløst atter at tilslutte sig den 
fælles omfattende handlingsplan, hvilket 
bør gå hånd i hånd med en indtrængende 
opfordring til Iran om at vende tilbage til 
fuld overholdelse af dets forpligtelser i 
henhold til aftalen; fordømmer i denne 
forbindelse Irans beslutning om at 
begynde at berige uran op til 20 %, hvilket 
er en direkte og alvorlig overtrædelse af 
atomaftalen;

Or. en
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