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Amendement 1
Jean-Lin Lacapelle
namens de ID-Fractie
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Urmas Paet
Werking van de EDEO en een pleidooi voor een sterkere EU in de wereld
(2021/2065(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de tijd rijp is om 
de besluitvorming van de EU te 
hervormen om zo ten volle en 
doeltreffender gebruik te maken van de 
“hard power”- en “soft power”-
instrumenten van de EU, onder meer door 
zonder verder uitstel besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
in te voeren op bepaalde terreinen van het 
buitenlands beleid van de EU, zoals 
sancties, mensenrechten en de bescherming 
van het internationaal recht, met 
uitzondering van besluiten tot instelling 
van militaire missies of operaties met een 
uitvoerend mandaat in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB), waarvoor 
eenparigheid van stemmen vereist moet 
blijven, en hierbij tegelijkertijd te zorgen 
voor een coherente koppeling tussen het 
externe en interne optreden van de EU;

C. overwegende dat besluitvorming 
met eenparigheid van stemmen moet 
worden gehandhaafd op alle terreinen van 
het buitenlands beleid van de EU, zo ook 
op terreinen als sancties, mensenrechten 
en de bescherming van het internationaal 
recht, en besluiten met betrekking tot het 
leger;

Or. en
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 – punt g

Ontwerpresolutie Amendement

g) de hefboomwerking en de 
doeltreffendheid van het buitenlands 
beleid van de EU te vergroten door te 
waarborgen dat ten volle gebruik wordt 
gemaakt van besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen voor bepaalde terreinen van het 
buitenlands beleid, zoals mensenrechten 
en bescherming van het internationaal 
recht, alsook met betrekking tot het 
opleggen van sancties, maar met 
uitzondering van besluiten om militaire 
missies of operaties met een uitvoerend 
mandaat in het kader van het GVDB in te 
stellen en te mobiliseren, waarvoor 
eenparigheid van stemmen vereist moet 
blijven, zoals bepaald in de Verdragen; in 
gedachten te houden dat zelfs bij 
besluitvorming met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen gestreefd moet 
worden naar een zo groot mogelijke 
consensus, en waar mogelijk naar 
eenparigheid van stemmen; te 
onderzoeken of er andere opties bestaan 
die in de tussentijd kunnen worden 
gebruikt, zoals de invoering van een 
“resultaatsverplichting” op basis waarvan 
de lidstaten worden verplicht een bepaald 
onderwerp te blijven bespreken totdat er 
een besluit wordt genomen;

g) eenparigheid van stemmen te 
handhaven in de Raad op het gebied van 
buitenlands beleid, en met name voor 
besluiten om sancties op te leggen of met 
betrekking tot het leger, omdat 
overschakelen op besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid op het 
gebied van buitenlands beleid een hellend 
vlak zou vormen dat de soevereiniteit van 
de lidstaten verder zou uithollen, 
aangezien het vermogen om het 
buitenlands beleid te bepalen een van de 
fundamentele kenmerken van een 
onafhankelijke staat is;

Or. en


