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13.1.2021 A9-0266/16

Amendement 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herhaalt zijn oproep tot een 
herziening van de integrale EU-strategie, 
zodat lering kan worden getrokken uit de 
nieuwe geopolitieke dynamiek, de huidige 
dreigingen, de COVID-19-pandemie en de 
verwachte toekomstige uitdagingen, en 
zodat de doelstellingen en middelen van 
het GBVB opnieuw kunnen worden 
beoordeeld; benadrukt dat de EU haar 
samenwerking met internationale partners 
en bondgenoten verder moet ontwikkelen, 
maar daarbij op het gebied van 
buitenlandse zaken sneller tot besluiten 
moet kunnen komen, meer moet kunnen 
samenwerken met gelijkgezinde partners, 
en daarbij het multilateralisme moet 
versterken en meer strategische capaciteit 
moet opbouwen om op te treden, ook 
autonoom als dat nodig is; benadrukt dat de 
EU de verantwoordelijkheid heeft haar 
strategische autonomie te ontwikkelen op 
basis van gemeenschappelijke 
diplomatieke, veiligheids- en 
defensiekwesties, evenals economische, 
gezondheids- en handelsaangelegenheden, 
teneinde het hoofd te bieden aan de vele 
gemeenschappelijke uitdagingen bij de 
verdediging van haar belangen, normen en 
waarden in de wereld na de pandemie; 
wijst er daarom op dat het van groot belang 
is dat de Europese landen het vermogen 
behouden om zelf te beslissen en te 
handelen; dringt er bij de lidstaten op aan 

9. herhaalt zijn oproep tot een 
herziening van de integrale EU-strategie, 
zodat lering kan worden getrokken uit de 
nieuwe geopolitieke dynamiek, de huidige 
dreigingen, de COVID-19-pandemie en de 
verwachte toekomstige uitdagingen, en 
zodat de doelstellingen en middelen van 
het GBVB opnieuw kunnen worden 
beoordeeld; benadrukt dat de EU haar 
samenwerking met internationale partners 
en bondgenoten verder moet ontwikkelen, 
maar daarbij op het gebied van 
buitenlandse zaken sneller tot besluiten 
moet kunnen komen, meer moet kunnen 
samenwerken met gelijkgezinde partners, 
en daarbij het multilateralisme moet 
versterken en meer strategische capaciteit 
moet opbouwen om op te treden, ook 
autonoom als dat nodig is; benadrukt dat de 
EU en haar lidstaten zich moeten richten 
op gemeenschappelijke diplomatieke, 
veiligheids- en defensiekwesties, evenals 
economische, gezondheids- en 
handelsaangelegenheden, teneinde het 
hoofd te bieden aan de vele 
gemeenschappelijke uitdagingen bij de 
verdediging van haar belangen, normen en 
waarden in de wereld na de pandemie; 
wijst er daarom op dat het van groot belang 
is dat de Europese landen het vermogen 
behouden om zelf te beslissen en te 
handelen; dringt er bij de lidstaten op aan 
de nieuwe verordening tot instelling van 
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de nieuwe verordening tot instelling van 
het screeningmechanisme voor 
buitenlandse investeringen in kritieke 
sectoren snel ten uitvoer te leggen en toe te 
passen; moedigt de EU-lidstaten aan een 
nieuw forum voor multilaterale 
samenwerking op te zetten, in navolging 
van het Coördinerend Comité voor 
multilaterale controle op de uitvoer van 
strategische technologieën, om de uitvoer 
van technologieën, handelsstromen en 
investeringen in gevoelige sectoren in 
landen van zorg te monitoren en te 
controleren;

het screeningmechanisme voor 
buitenlandse investeringen in kritieke 
sectoren snel ten uitvoer te leggen en toe te 
passen; moedigt de EU-lidstaten aan een 
nieuw forum voor multilaterale 
samenwerking op te zetten, in navolging 
van het Coördinerend Comité voor 
multilaterale controle op de uitvoer van 
strategische technologieën, om de uitvoer 
van technologieën, handelsstromen en 
investeringen in gevoelige sectoren in 
landen van zorg te monitoren en te 
controleren;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Amendement 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt het gebrek aan vooruitgang 
bij het verbeteren van het 
besluitvormingsproces inzake GBVB-
aangelegenheden, hetgeen van invloed is 
op de efficiëntie, de snelheid en de 
geloofwaardigheid van het optreden en de 
besluitvorming van de EU op het 
internationale toneel; vraagt de lidstaten zo 
snel mogelijk in debat te gaan over de 
mogelijkheid om in ieder geval op 
bepaalde gebieden van het GBVB, zoals 
besluiten inzake mensenrechtenkwesties 
en sancties, over te schakelen van 
eenparigheid van stemmen naar 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid, als een concreet middel om 
de invloed van de EU op het 
internationaal toneel te vergroten;

13. betreurt het gebrek aan vooruitgang 
bij het verbeteren van het 
besluitvormingsproces inzake GBVB-
aangelegenheden, hetgeen van invloed is 
op de efficiëntie, de snelheid en de 
geloofwaardigheid van het optreden en de 
besluitvorming van de EU op het 
internationale toneel; beklemtoont dat 
eenparigheid van stemmen in het GBVB 
de solidariteit binnen de EU versterkt en 
dat dit de EU een sterker mandaat geeft 
voor haar optreden wereldwijd;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Amendement 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. beklemtoont dat de EU zich moet 
blijven inzetten om de soevereiniteit, 
onafhankelijkheid en territoriale integriteit 
van haar partners binnen hun internationaal 
erkende grenzen te ondersteunen; maakt 
zich zorgen over de toename van het aantal 
oplaaiende conflictgebieden in de directe 
buurlanden van de EU, alsook over 
bevroren conflicten en de de-factobezetting 
door de Russische Federatie van 
grondgebied van soevereine staten; 
veroordeelt andermaal het agressieve 
beleid van Rusland ten aanzien van 
Oekraïne, de negatieve rol die Rusland 
speelt in meerdere bevroren conflicten en 
de druk die Rusland uitoefent op sommige 
van de directe buurlanden van de EU, 
alsook de schendingen van de rechten van 
de Krim-Tataren, de blokkade van de Zee 
van Azov, de aanhoudende beslaglegging 
op gasvelden van Oekraïne in de Zwarte 
Zee, en de schending van de territoriale 
integriteit van Georgië en Moldavië; staat 
nog altijd volledig achter het beleid om de 
illegale annexatie van de Krim niet te 
erkennen; roept Rusland op zijn 
verantwoordelijkheid te nemen, zijn 
invloed op door hem gesteunde 
separatisten aan te wenden en zijn 
verbintenissen in het kader van de 
overeenkomsten van Minsk volledig uit te 

23. beklemtoont dat de EU zich moet 
blijven inzetten om de soevereiniteit, 
onafhankelijkheid en territoriale integriteit 
van haar partners binnen hun internationaal 
erkende grenzen te ondersteunen; maakt 
zich zorgen over de toename van het aantal 
oplaaiende conflictgebieden in de directe 
buurlanden van de EU, alsook over 
bevroren conflicten en de de-factobezetting 
door de Russische Federatie van 
grondgebied van soevereine staten; 
veroordeelt andermaal het agressieve 
beleid van Rusland ten aanzien van 
Oekraïne, de negatieve rol die Rusland 
speelt in meerdere bevroren conflicten en 
de druk die Rusland uitoefent op sommige 
van de directe buurlanden van de EU, 
alsook de schendingen van de rechten van 
de Krim-Tataren, de blokkade van de Zee 
van Azov, de aanhoudende beslaglegging 
op gasvelden van Oekraïne in de Zwarte 
Zee, en de schending van de territoriale 
integriteit van Georgië en Moldavië; staat 
nog altijd volledig achter het beleid om de 
illegale annexatie van de Krim niet te 
erkennen; roept Rusland op zijn 
verantwoordelijkheid te nemen, zijn 
invloed op door hem gesteunde 
separatisten aan te wenden en zijn 
verbintenissen in het kader van de 
overeenkomsten van Minsk volledig uit te 
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voeren; onderstreept dat de EU meer 
inspanningen moet leveren met het oog op 
een vreedzame oplossing van de 
zogenaamde bevroren conflicten, ook in 
dialoog met de betrokken derde landen, om 
actief oplossingen te bevorderen op basis 
van de normen en beginselen van het 
internationaal recht, het VN-Handvest en 
de Slotakte van Helsinki van de OVSE van 
1975, en om meer steun te verlenen aan 
door conflict getroffen burgers, intern 
ontheemden en vluchtelingen; 

voeren; onderstreept dat de EU meer 
inspanningen moet leveren met het oog op 
een vreedzame oplossing van de 
zogenaamde bevroren conflicten, ook in 
dialoog met de betrokken derde landen, om 
actief oplossingen te bevorderen op basis 
van de normen en beginselen van het 
internationaal recht, het VN-Handvest en 
de Slotakte van Helsinki van de OVSE van 
1975, en om meer steun te verlenen aan 
door conflict getroffen burgers, intern 
ontheemden en vluchtelingen; eist 
eveneens dat de Russische Federatie de 
bezetting van de Georgische gebieden 
Abchazië en regio Tschinvali/Zuid-Ossetië 
beëindigt en de feitelijke inlijving van 
beide gebieden onder Russisch bestuur 
stopzet;

Or. en



AM\1222226NL.docx PE662.814v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2021 A9-0266/19

Amendement 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 25 bis. onderstreept dat de EU meer 
aandacht moet besteden aan het 
aanhoudende conflict in Syrië en dat zij 
inspanningen moet leveren om de leden 
van het Syrische regime voor de rechter te 
brengen, alsook de bondgenoten van het 
regime, met name uit Rusland en Iran, die 
verantwoordelijk zijn voor talloze 
oorlogsmisdaden sinds 2011; 

Or. en



AM\1222226NL.docx PE662.814v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.1.2021 A9-0266/20

Amendement 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van oordeel dat de EU dringend 
een betere geopolitieke en algemene 
strategie moet vaststellen voor haar 
betrekkingen op korte, middellange en 
lange termijn met Turkije, met name 
gezien de rol van Turkije in conflicten in 
Syrië, Irak, Libië en Nagorno-Karabach en 
gezien de aanhoudende achteruitgang van 
de democratie en de toenemende 
assertiviteit van zijn buitenlands beleid, 
hetgeen mede tot een escalatie van de 
spanningen leidt en een destabilisatie 
veroorzaakt die de regionale vrede en 
stabiliteit in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied, het Midden-Oosten en de 
zuidelijke Kaukasus bedreigt;

32. is van oordeel dat de EU dringend 
een betere geopolitieke en algemene 
strategie moet vaststellen voor haar 
betrekkingen op korte, middellange en 
lange termijn met Turkije, met 
inachtneming van de rol van Turkije als 
een belangrijke regionale partner en 
NAVO-bondgenoot alsook de toenemende 
rivaliteit tussen Turkije en Rusland in de 
regio, met name gezien de rol van Turkije 
in conflicten in Syrië, Irak, Libië en 
Nagorno-Karabach en gezien de 
aanhoudende achteruitgang van de 
democratie en de toenemende assertiviteit 
van zijn buitenlands beleid, hetgeen soms 
tot een escalatie van de spanningen leidt en 
een destabilisatie veroorzaakt die de 
regionale vrede en stabiliteit in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied, het 
Midden-Oosten en de zuidelijke Kaukasus 
bedreigt;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Amendement 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0266/2020
David McAllister
Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2206(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk, als ondertekenaars 
van het gezamenlijk alomvattend actieplan, 
en de EU en haar lidstaten op hun eenheid, 
afschrikkingsmiddelen en weerbaarheid 
tegen secundaire sancties van derde landen 
op te bouwen en maatregelen in te voeren 
om de legitieme belangen van de EU te 
vrijwaren, onder meer door het instrument 
ter ondersteuning van het handelsverkeer 
(Instex) volledig operationeel te maken; 
verwerpt de unilaterale, extraterritoriale 
wederinvoering van sancties door de VS 
nadat zij zich uit het gezamenlijk 
alomvattend actieplan hebben 
teruggetrokken, aangezien dit de legitieme 
belangen van de EU op het gebied van 
economisch en buitenlands beleid 
ondermijnt, met name door humanitaire 
handel met Iran te belemmeren tijdens de 
COVID-19-uitbraak; verzoekt de VS zich 
onvoorwaardelijk opnieuw aan te sluiten 
bij het gezamenlijk alomvattend actieplan 
en meent dat Iran tegelijkertijd moet 
worden aangespoord om zijn toezeggingen 
in het kader van de overeenkomst opnieuw 
volledig moet naleven;

30. roept Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk, als ondertekenaars 
van het gezamenlijk alomvattend actieplan, 
en de EU en haar lidstaten op hun eenheid, 
afschrikkingsmiddelen en weerbaarheid 
tegen secundaire sancties van derde landen 
op te bouwen en maatregelen in te voeren 
om de legitieme belangen van de EU te 
vrijwaren, onder meer door het instrument 
ter ondersteuning van het handelsverkeer 
(Instex) volledig operationeel te maken; 
verwerpt de unilaterale, extraterritoriale 
wederinvoering van sancties door de VS 
nadat zij zich uit het gezamenlijk 
alomvattend actieplan hebben 
teruggetrokken, aangezien dit de legitieme 
belangen van de EU op het gebied van 
economisch en buitenlands beleid 
ondermijnt, met name door humanitaire 
handel met Iran te belemmeren tijdens de 
COVID-19-uitbraak; verzoekt de VS zich 
onvoorwaardelijk opnieuw aan te sluiten 
bij het gezamenlijk alomvattend actieplan 
en meent dat Iran tegelijkertijd moet 
worden aangespoord om zijn toezeggingen 
in het kader van de overeenkomst opnieuw 
volledig moet naleven; veroordeelt in dit 
verband het besluit van Iran om uranium 
te beginnen verrijken tot 20 %, hetgeen 
een rechtstreekse en ernstige schending 
van de nucleaire overeenkomst is;
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Or. en


