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Ändringsförslag 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg som gjorts i samarbetet mellan 
EU och Nato sedan den gemensamma 
förklaringen i Warszawa 2016. Parlamentet 
lovordar de framsteg som gjorts i 
genomförandet av den gemensamma 
uppsättningen förslag från december 2017, 
särskilt intensifieringen av den politiska 
dialogen mellan EU och Nato på alla 
nivåer, liksom den strukturerade dialogen 
om militär rörlighet, insatserna för att 
säkerställa större konsekvens i de olika 
försvarsplaneringsprocesserna samt det 
närmare samarbetet för att motverka 
hybridhot och desinformationskampanjer. 
Parlamentet uppmanar EU och Nato att 
ytterligare intensifiera det ömsesidigt 
stärkande samarbetet och fördjupa sitt 
strategiska partnerskap.

24. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg som gjorts i samarbetet mellan 
EU och Nato sedan den gemensamma 
förklaringen i Warszawa 2016. Parlamentet 
lovordar de framsteg som gjorts i 
genomförandet av den gemensamma 
uppsättningen förslag från december 2017, 
särskilt intensifieringen av den politiska 
dialogen mellan EU och Nato på alla 
nivåer, liksom den strukturerade dialogen 
om militär rörlighet, insatserna för att 
säkerställa större konsekvens i de olika 
försvarsplaneringsprocesserna samt det 
närmare samarbetet på it-säkerhets- och 
försvarsområdet och för att motverka 
hybridhot och desinformationskampanjer. 
Parlamentet uppmanar EU och Nato att 
ytterligare intensifiera det ömsesidigt 
stärkande samarbetet och fördjupa sitt 
strategiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg som gjorts i samarbetet mellan 
EU och Nato sedan den gemensamma 
förklaringen i Warszawa 2016. Parlamentet 
lovordar de framsteg som gjorts i 

24. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg som gjorts i samarbetet mellan 
EU och Nato sedan den gemensamma 
förklaringen i Warszawa 2016. Parlamentet 
lovordar de framsteg som gjorts i 
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genomförandet av den gemensamma 
uppsättningen förslag från december 2017, 
särskilt intensifieringen av den politiska 
dialogen mellan EU och Nato på alla 
nivåer, liksom den strukturerade dialogen 
om militär rörlighet, insatserna för att 
säkerställa större konsekvens i de olika 
försvarsplaneringsprocesserna samt det 
närmare samarbetet för att motverka 
hybridhot och desinformationskampanjer. 
Parlamentet uppmanar EU och Nato att 
ytterligare intensifiera det ömsesidigt 
stärkande samarbetet och fördjupa sitt 
strategiska partnerskap.

genomförandet av den gemensamma 
uppsättningen förslag från december 2017, 
särskilt intensifieringen av den politiska 
dialogen mellan EU och Nato på alla 
nivåer, liksom den strukturerade dialogen 
om militär rörlighet, insatserna för att 
säkerställa större konsekvens i de olika 
försvarsplaneringsprocesserna samt det 
närmare samarbetet för att motverka 
hybridhot och desinformationskampanjer. 
Parlamentet uppmanar EU och Nato att 
ytterligare intensifiera det ömsesidigt 
stärkande samarbetet, inbegripet mellan 
uppdrag och insatser, och fördjupa sitt 
strategiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 287
Traian Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att ytterligare stärka partnerskapet 
mellan EU och Nato när det gäller militär 
rörlighet. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang EU och Nato att identifiera 
och åtgärda alla luckor och skillnader i 
sina förbindelser på området militär 
mobilitet, exempelvis de som rör 
infrastruktur, terminologi, rättsliga 
aspekter och målen med att genomföra 
militär rörlighet. Parlamentet framhåller 
särskilt behovet att harmonisera villkoren 
och reglerna för transitering av 
Natostyrkor genom medlemsstater och av 
att avskaffa tullhinder och 
lagstiftningsförfaranden som kan leda till 
att de försenas vid gränsövergångar när 
de ingriper på en EU-medlemsstats 
territorium.

Or. ro
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Ändringsförslag 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet understryker 
vikten av militär rörlighet. Parlamentet 
upprepar vikten av att projekt för militär 
rörlighet får en lämplig budget i nästa 
fleråriga budgetram. Parlamentet 
framhåller komplementariteten i 
samarbetet mellan EU och Nato för att 
förbättra den militära rörligheten i hela 
EU. Parlamentet välkomnar att projektet 
för militär rörlighet är en del av Pesco.

Or. en

Ändringsförslag 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet välkomnar i 
detta avseende operation Atlantic Resolve 
och Natos initiativ Enhanced Forward 
Presence på den europeiska kontinenten 
och erkänner vikten av Natotrupper för 
att avskräcka från ytterligare rysk 
aggression och ge avgörande stöd i 
händelse av konflikt.

Or. en

Ändringsförslag 290
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Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet medger att ett 
nära samarbete även bör föras med 
tredjeländer och genom Natos lednings- 
och planeringsstrukturer. Parlamentet 
anser att ett sådant samarbete kommer att 
medföra vital kapacitet, till exempel en 
strategisk uppgradering, som är 
nödvändig för insatser i den europeiska 
periferin.

Or. en

Ändringsförslag 291
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att 
utvecklingen av EU:s försvarskapacitet 
också kommer att gynna alliansen, i 
enlighet med principen om en enda 
uppsättning av styrkor.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 25
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att 
utvecklingen av EU:s försvarskapacitet 
också kommer att gynna alliansen, i 
enlighet med principen om en enda 
uppsättning av styrkor.

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato bär ansvaret för en stor del av 
instabiliteten i Europas grannländer, 
framför allt sidoeffekterna av det olagliga 
aggressionskriget mot Libyen som har lett 
en kollaps av den libyska staten, slaveriets 
återkomst för första gången på 100 år och 
utbredningen av väpnade miliser, varav 
många fick vapen och stöd från Nato 
under bomb- och regimskifteskriget, som 
har förflyttat sig till många länder vid de 
libyska gränserna och som har genomfört 
aktioner som kan likställas med 
krigsbrott, till exempel i staden Sirte. 
Parlamentet konstaterar att Nato 
upprepade gånger har brutit mot 
internationell rätt och inte är någon kraft 
för fred eller stabilitet i världen.

Or. en

Ändringsförslag 293
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av EU:s försvarskapacitet också kommer 
att gynna alliansen, i enlighet med 
principen om en enda uppsättning av 
styrkor.

25. Europaparlamentet påminner om 
att Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato såsom 
uttryckligen erkänns i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). Parlamentet anser att 
samarbetet mellan EU och Nato bör vara 
komplementärt och respekterar båda 
institutionernas särdrag och roller. 
Parlamentet noterar med oro att vissa 
motsättningar tydligt har undergrävt 
solidariteten inom alliansen efter Turkiets 
agerande i östra Medelhavet. Parlamentet 
påminner om att utvecklingen av EU:s 
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försvarskapacitet också kommer att gynna 
alliansen, i enlighet med principen om en 
enda uppsättning av styrkor.

Or. en

Ändringsförslag 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av EU:s försvarskapacitet också kommer 
att gynna alliansen, i enlighet med 
principen om en enda uppsättning av 
styrkor.

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet medger att 
GSFP-verksamheten utgörs av 
småskaliga insatser inom den europeiska 
periferin och har begränsade 
personalstyrkor och mål och erkänner 
därför att EU inte kan kopiera eller 
ersätta Natos lednings- och 
försvarsplaneringsstrukturer. Parlamentet 
påminner om att utvecklingen av EU:s 
försvarskapacitet också kommer att gynna 
alliansen, i enlighet med principen om en 
enda uppsättning av styrkor.

Or. en

Ändringsförslag 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
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som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av EU:s försvarskapacitet också kommer 
att gynna alliansen, i enlighet med 
principen om en enda uppsättning av 
styrkor.

som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av EU:s försvarskapacitet inte utgör något 
konkurrenshot mot alliansen och också 
kommer att gynna den totala kapaciteten i 
EU och inom alliansen, i enlighet med 
principen om en enda uppsättning av 
styrkor.

Or. en

Ändringsförslag 296
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av EU:s försvarskapacitet också kommer 
att gynna alliansen, i enlighet med 
principen om en enda uppsättning av 
styrkor.

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av försvarskapacitet för den militära 
GSFP också kommer att gynna alliansen, i 
enlighet med principen om en enda 
uppsättning av styrkor, i fråga om de 
länder som är medlemmar i båda 
organisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 297
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet framhåller att 
Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 

25. Europaparlamentet påminner om 
att Nato kvarstår som hörnstenen i det 
kollektiva försvaret för de medlemsstater 
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som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av EU:s försvarskapacitet också kommer 
att gynna alliansen, i enlighet med 
principen om en enda uppsättning av 
styrkor.

som också är medlemmar i Nato. 
Parlamentet påminner om att utvecklingen 
av EU:s försvarskapacitet också kommer 
att gynna alliansen, i enlighet med 
principen om en enda uppsättning av 
styrkor.

Or. en

Ändringsförslag 298
Traian Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar att det 
behövs samarbete mellan EU och Nato 
för att, gemensamt och effektivt, ta itu 
med hot mot säkerheten till havs, såsom 
gränsöverskridande och organiserad 
brottslighet, inbegripet organiserade 
brottsliga nätverk som underlättar olaglig 
migration, olaglig vapen- och 
narkotikahandel, smuggling och piratdåd.

Or. ro

Ändringsförslag 299
Kinga Gál

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet konstaterar att 
EU i högre grad skulle kunna garantera 
den egna säkerheten och anta utmaningar 
som terrorismbekämpningen, med ett mer 
effektivt säkerhets- och 
försvarssamarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att anordna och genomföra 
gemensamma utbildningar och övningar 
för europeiska väpnade styrkor samt 
parallella och samordnade övningar 
mellan EU och Nato.

Or. en

Ändringsförslag 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet stöder 
helhjärtat det strategiska partnerskapet 
mellan EU och FN när det gäller 
krishantering och civila, polisiära och 
militära fredsbevarande insatser. 
Parlamentet välkomnar de framsteg som 
gjorts i genomförandet av EU:s och FN:s 
åtta gemensamt fastställda och 
överenskomna prioriteringar 2019–2021 
för fredsfrämjande insatser och 
krishantering. Parlamentet konstaterar att 
vissa framsteg har gjorts när det gäller att 
förbättra samarbetet mellan uppdrag och 
insatser på fältet, i fråga om agendan för 
kvinnor, fred och säkerhet som en grund 
för genomförandet av EU:s 
handlingsplan för kvinnor, fred och 
säkerhet samt med avseende på 
konfliktförebyggande och på politisk och 
strategisk nivå. Parlamentet uppmanar EU 

26. Europaparlamentet noterar det 
strategiska partnerskapet mellan EU och 
FN när det gäller krishantering och civila, 
polisiära och militära fredsbevarande 
insatser. Parlamentet uppmanar EU och FN 
att ytterligare undersöka möjligheterna till 
närmare samarbete, särskilt när det gäller 
att säkerställa efterlevnaden av 
internationell rätt och FN-stadgan.
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och FN att ytterligare undersöka 
möjligheterna till närmare samarbete, 
särskilt när det gäller gemensamma 
insatsområden, på områden såsom 
planering för övergångar i samband med 
uppdrag, stödarrangemang på fältet, 
informationsutbyte utanför 
uppdragsområden och 
beredskapsplanering med tanke på covid-
19 samt på klimat- och försvarsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 302
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet stöder 
helhjärtat det strategiska partnerskapet 
mellan EU och FN när det gäller 
krishantering och civila, polisiära och 
militära fredsbevarande insatser. 
Parlamentet välkomnar de framsteg som 
gjorts i genomförandet av EU:s och FN:s 
åtta gemensamt fastställda och 
överenskomna prioriteringar 2019–2021 
för fredsfrämjande insatser och 
krishantering. Parlamentet konstaterar att 
vissa framsteg har gjorts när det gäller att 
förbättra samarbetet mellan uppdrag och 
insatser på fältet, i fråga om agendan för 
kvinnor, fred och säkerhet som en grund 
för genomförandet av EU:s handlingsplan 
för kvinnor, fred och säkerhet samt med 
avseende på konfliktförebyggande och på 
politisk och strategisk nivå. Parlamentet 
uppmanar EU och FN att ytterligare 
undersöka möjligheterna till närmare 
samarbete, särskilt när det gäller 
gemensamma insatsområden, på områden 
såsom planering för övergångar i 
samband med uppdrag, stödarrangemang 
på fältet, informationsutbyte utanför 

26. Europaparlamentet noterar det 
strategiska partnerskapet mellan EU och 
FN när det gäller krishantering och civila, 
polisiära och militära fredsbevarande 
insatser. Parlamentet noterar de framsteg 
som gjorts i genomförandet av EU:s och 
FN:s åtta gemensamt fastställda och 
överenskomna prioriteringar 2019–2021 
för fredsfrämjande insatser och 
krishantering. Parlamentet konstaterar att 
vissa framsteg har gjorts när det gäller att 
förbättra samarbetet mellan uppdrag och 
insatser på fältet, i fråga om agendan för 
kvinnor, fred och säkerhet som en grund 
för genomförandet av EU:s handlingsplan 
för kvinnor, fred och säkerhet samt med 
avseende på konfliktförebyggande och på 
politisk och strategisk nivå.
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uppdragsområden och 
beredskapsplanering med tanke på covid-
19 samt på klimat- och försvarsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 303
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
det strategiska partnerskapet mellan EU 
och FN när det gäller krishantering och 
civila, polisiära och militära 
fredsbevarande insatser. Parlamentet 
välkomnar de framsteg som gjorts i 
genomförandet av EU:s och FN:s åtta 
gemensamt fastställda och överenskomna 
prioriteringar 2019–2021 för 
fredsfrämjande insatser och krishantering. 
Parlamentet konstaterar att vissa framsteg 
har gjorts när det gäller att förbättra 
samarbetet mellan uppdrag och insatser på 
fältet, i fråga om agendan för kvinnor, fred 
och säkerhet som en grund för 
genomförandet av EU:s handlingsplan för 
kvinnor, fred och säkerhet samt med 
avseende på konfliktförebyggande och på 
politisk och strategisk nivå. Parlamentet 
uppmanar EU och FN att ytterligare 
undersöka möjligheterna till närmare 
samarbete, särskilt när det gäller 
gemensamma insatsområden, på områden 
såsom planering för övergångar i samband 
med uppdrag, stödarrangemang på fältet, 
informationsutbyte utanför 
uppdragsområden och beredskapsplanering 
med tanke på covid-19 samt på klimat- och 
försvarsområdet.

26. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
det strategiska partnerskapet mellan EU 
och FN när det gäller krishantering och 
civila, polisiära och militära 
fredsbevarande insatser. Parlamentet 
välkomnar de framsteg som gjorts i 
genomförandet av EU:s och FN:s åtta 
gemensamt fastställda och överenskomna 
prioriteringar 2019–2021 för 
fredsfrämjande insatser och krishantering. 
Parlamentet uppmanar kraftfullt 
medlemsstaterna att i högre grad bidra till 
FN:s fredsbevarande arbete och 
uppmanar EU-institutionerna att hjälpa 
till med detta. Parlamentet konstaterar att 
vissa framsteg har gjorts när det gäller att 
förbättra samarbetet mellan uppdrag och 
insatser på fältet, i fråga om agendan för 
kvinnor, fred och säkerhet som en grund 
för genomförandet av EU:s handlingsplan 
för kvinnor, fred och säkerhet samt med 
avseende på konfliktförebyggande och på 
politisk och strategisk nivå. Parlamentet 
uppmanar EU och FN att ytterligare 
undersöka möjligheterna till närmare 
samarbete, särskilt när det gäller 
gemensamma insatsområden, på områden 
såsom planering för övergångar i samband 
med uppdrag, stödarrangemang på fältet, 
informationsutbyte utanför 
uppdragsområden och beredskapsplanering 
med tanke på covid-19 samt på klimat- och 
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försvarsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet noterar att 
Förenade kungariket kommer att lämna 
EU:s GSFP-uppdrag och GSFP-insatser 
vid övergångsperiodens slut den 31 
december 2020. Parlamentet betonar att 
ett eventuellt deltagande av Förenade 
kungariket i GSFP-uppdrag och 
GSFP-insatser skulle kräva ett ramavtal 
mellan EU och Förenade kungariket. 
Parlamentet uppmuntrar Förenade 
kungariket att delta i EU:s 
krishanteringsinsatser, i utvecklingen av 
försvarskapaciteten, i relevanta 
unionsbyråer och i projekt inom Pesco. 
Parlamentet betonar mer generellt att ett 
sådant deltagande bör underkastas 
stränga villkor, genom undertecknande av 
ett ramavtal som respekterar 
självständigheten i EU:s beslutsfattande 
och Förenade kungarikets suveränitet, 
samt principen om balanserade 
rättigheter och skyldigheter, och 
genomföras på grundval av faktisk 
ömsesidighet. Parlamentet understryker 
att ett sådant deltagande av Förenade 
kungariket som ett tredjeland bör 
inbegripa ett rättvist och lämpligt 
ekonomiskt bidrag. Parlamentet påminner 
om att Förenade kungariket har fattat det 
suveräna valet att bli ett tredjeland, vilket 
påverkar arten av och intensiteten i ett 
sådant partnerskap.

Or. en
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Ändringsförslag 305
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet anser att det 
är nödvändigt att upprätthålla ett starkt, 
nära och specifikt försvars- och 
säkerhetssamarbete mellan EU och 
Förenade kungariket, eftersom både EU 
och Förenade kungariket har samma 
strategiska miljö och upplever samma hot 
mot sin fred och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet efterlyser ett 
mer systematiskt genomförande av FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om 
kvinnor, fred och säkerhet tjugo år efter 
dess antagande samt åtgärder för att 
stärka EU:s agenda för kvinnor, fred och 
säkerhet. Parlamentet efterlyser en 
meningsfull integrering av 
jämställdhetsperspektivet i utformningen 
av EU:s GSFP, särskilt genom jämnare 
könsfördelning i personalen och 
ledningen för GSFP-uppdrag och 
GSFP-insatser och genom särskild 
utbildning för den utstationerade 
personalen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 307
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet efterlyser ett 
mer systematiskt genomförande av FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om 
kvinnor, fred och säkerhet tjugo år efter 
dess antagande samt åtgärder för att 
stärka EU:s agenda för kvinnor, fred och 
säkerhet. Parlamentet efterlyser en 
meningsfull integrering av 
jämställdhetsperspektivet i utformningen 
av EU:s GSFP, särskilt genom jämnare 
könsfördelning i personalen och 
ledningen för GSFP-uppdrag och 
GSFP-insatser och genom särskild 
utbildning för den utstationerade 
personalen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 308
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet efterlyser ett 
mer systematiskt genomförande av FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet tjugo år efter dess 
antagande samt åtgärder för att stärka EU:s 
agenda för kvinnor, fred och säkerhet. 
Parlamentet efterlyser en meningsfull 
integrering av jämställdhetsperspektivet i 
utformningen av EU:s GSFP, särskilt 
genom jämnare könsfördelning i 

27. Europaparlamentet efterlyser ett 
mer systematiskt genomförande av FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet tjugo år efter dess 
antagande samt åtgärder för att stärka EU:s 
agenda för kvinnor, fred och säkerhet.
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personalen och ledningen för 
GSFP-uppdrag och GSFP-insatser och 
genom särskild utbildning för den 
utstationerade personalen.

Or. en

Ändringsförslag 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet efterlyser ett 
mer systematiskt genomförande av FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet tjugo år efter dess 
antagande samt åtgärder för att stärka EU:s 
agenda för kvinnor, fred och säkerhet. 
Parlamentet efterlyser en meningsfull 
integrering av jämställdhetsperspektivet i 
utformningen av EU:s GSFP, särskilt 
genom jämnare könsfördelning i 
personalen och ledningen för GSFP-
uppdrag och GSFP-insatser och genom 
särskild utbildning för den utstationerade 
personalen.

27. Europaparlamentet efterlyser ett 
mer systematiskt genomförande av FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet tjugo år efter dess 
antagande samt åtgärder för att stärka EU:s 
agenda för kvinnor, fred och säkerhet. 
Parlamentet efterlyser en meningsfull 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i 
utformningen av EU:s GSFP där företrädet 
för kompetens och kvalifikationer 
säkerställs, särskilt genom jämnare 
könsfördelning i personalen och ledningen 
för GSFP-uppdrag och GSFP-insatser och 
genom särskild utbildning för den 
utstationerade personalen.

Or. en

Ändringsförslag 310
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet 
rekommenderar att man fortsätter att 
upprätthålla förbindelser med Afrikanska 
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unionen (AU) på alla de fyra områden 
som fastställdes vid det femte toppmötet 
mellan AU och EU i november 2017, 
däribland stärkt motståndskraft, fred, 
säkerhet och samhällsstyrning. 
Parlamentet föreslår att man fortsätter att 
ge lämpligt stöd till AU:s ansträngningar 
för att ta den afrikanska freds- och 
säkerhetsstrukturen i bruk, med 
fullständig respekt för AU:s vilja att 
tillhandahålla ”afrikanska lösningar på 
afrikanska problem”. Parlamentet 
lovordar de positiva resultat som hittills 
har åstadkommits genom AU-ledda 
fredsfrämjande insatser samt 
GSFP-uppdrag och GSFP-insatser på 
kontinenten. Parlamentet uppmanar 
kraftfullt medlemsstaterna att samordna 
sin nationella verksamhet på områden där 
GSFP-uppdrag finns på unionsnivå för 
att garantera konsekventa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 311
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom EU att infria sina åtaganden vid 
det fjärde toppmötet mellan EU och 
Afrika om att stödja ekonomisk och 
politisk stabilitet och ge ytterligare stöd till 
den afrikanska beredskapsstyrkans 
kapacitet. Parlamentet erkänner att ett 
närmare samarbete med befintliga 
regionala aktörer, såsom Afrikanska 
unionen, G5 Sahel och Västafrikanska 
staters ekonomiska gemenskap (Ecowas), 
liksom USA, är av avgörande betydelse 
för framgångsrika insatser i Afrika.
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Or. en

Ändringsförslag 312
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uppmanar till 
ett genomförande av FN:s säkerhetsråds 
resolution 2250 om unga, fred och 
säkerhet samt till att unga och deras 
perspektiv tas med på ett meningsfullt sätt 
i de konfliktanalyser som ligger till grund 
för det stöd som ges genom 
GSFP-uppdragen och GSFP-insatserna. 
Parlamentet efterlyser EU-åtgärder för att 
ge unga bättre möjligheter att delta på ett 
meningsfullt sätt i upprätthållandet och 
främjandet av fred och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 313
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet påminner om 
att försvarssamarbetet är en av 
hörnstenarna i det transatlantiska 
samarbetet och fortfarande är av yttersta 
vikt för EU:s och USA:s gemensamma 
säkerhets- och handelsintressen samt för 
allierade och partnerländer, och upprepar 
därför behovet av starkare förbindelser.

Or. en
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Ändringsförslag 314
Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet bekräftar att 
Förenade kungariket fortsätter att vara en 
nära strategisk partner till EU och dess 
medlemsstater trots brexit och upprepar 
därför sin begäran om att eftersträva ett 
så nära säkerhetspartnerskap som möjligt 
med Förenade kungariket.

Or. en

Ändringsförslag 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet framhåller 
den ständigt försämrade säkerhetsmiljön i 
unionen där multipla hot påverkar eller 
kan påverka säkerheten i Europeiska 
unionen och dess medlemsstater samt för 
medborgarna. Parlamentet konstaterar att 
dessa hot tar sig olika former, till exempel 
väpnade konflikter och sårbara stater på 
den europeiska kontinenten samt i dess 
omedelbara och utökade grannskap, 
terrorism, hybridhot och hybridkrigföring 
(cyberattacker, CBRN-hot, utländsk 
inblandning och desinformation som 
riktas mot EU och dess medlemsstater 
osv.) samt försvagade insatser för 
nedrustning och internationella 
vapenkontrollsystem, men även hot mot 
kritiska naturresurser, energifattigdom 
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och klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 316
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 27b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27b. Europaparlamentet noterar det 
växande samarbetet inom den så kallade 
Quad-gruppen och betonar att EU och 
dess medlemsstater måste vidareutveckla 
sina strategiska partnerskap med 
likasinnade partner utanför Nato, till 
exempel Australien, Indien och Japan.

Or. en

Ändringsförslag 317
Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 27b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27b. Europaparlamentet betonar att EU 
och dess medlemsstater måste 
vidareutveckla sina strategiska 
partnerskap med likasinnade länder 
utanför Nato, till exempel Australien, 
Bosnien och Hercegovina, Israel, Japan, 
Korea, Kosovo och Serbien.

Or. en

Ändringsförslag 318
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers
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Förslag till resolution
Punkt 27b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna till fortsatt samarbete 
med Aseanländerna i alla de avseenden 
som man tidigare kommit överens om och 
betonar dessutom att man måste 
samarbeta i ekonomiska frågor och i 
fråga om terrorismbekämpning.

Or. en

Ändringsförslag 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 27c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27c. Europaparlamentet erkänner 
norra polcirkelns växande politiska, 
ekonomiska, miljömässiga, 
säkerhetsrelaterade och strategiska värde. 
Parlamentet uppmanar kraftfullt 
medlemsstaterna att fortsätta samarbetet 
med Arktiska rådet i alla frågor av 
intresse för EU och att ta fram en 
omfattande strategi för regionen.

Or. en

Ändringsförslag 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 27d (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27d. Europaparlamentet uppmanar EU 
att ta itu med de ihållande och ökande 
hoten mot skyddet och bevarandet av 
kulturarvet och att bekämpa smuggling av 
kulturföremål, särskilt i konfliktområden. 
Parlamentet konstaterar att om samhällen 
berövas sitt kulturarv och sina historiska 
rötter blir de mer sårbara för 
radikalisering och mer mottagliga för 
globala jihadistideologier. Parlamentet 
uppmanar EU att utarbeta en bred 
strategi för att motverka sådana hot.

Or. en

Ändringsförslag 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare 
roll för Europeiska unionen och ökad 
europeisk enighet, solidaritet och 
resiliens. Parlamentet välkomnar rådets 
slutsatser från juni 2020, där rådet 
förespråkar ett starkt EU som främjar 
fred och säkerhet och skyddar sina 
medborgare.

28. Europaparlamentet är oroat över att 
internationell rätt och värdena hållbar 
fred, välstånd och frihet – som ligger till 
grund för Europeiska unionen – utmanas 
av många beslutsfattare i Europa som är 
fixerade vid en militarisering av unionen 
och underblåser gamla konflikter i stället 
för att försöka säkerställa en intern 
sammanhållning inom EU. Parlamentet 
noterar med oro att vissa aktörer utnyttjar 
covid-19-pandemin för att förvärra 
globala sårbarheter och spänningar och 
framför allt att vissa intar en alltför 
aggressiv hållning mot våra grannar i öst, 
till exempel Ryssland och Kina. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att samarbeta för att på nytt utvärdera vår 
gemensamma utrikespolitiska riktning 
mot bakgrund av de mest brådskande 
angelägenheter som vi står inför på global 
nivå, särskilt globala hälsokriser, global 
ojämlikhet och klimatsystemens 
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sammanbrott. Parlamentet betonar att 
omfattningen och bredden av de 
utmaningar som vi står inför som 
människosläkte innebär att vi måste inlåta 
oss i internationellt samarbete, stöd och 
solidaritet i mycket högre grad och 
omfördela resurserna från militarism till 
människor.

Or. en

Ändringsförslag 322
Dragoş Tudorache

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare.

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare. Parlamentet 
understryker att en mer 
sammanhängande utrikespolitik är en 
förutsättning för att EU ska få en starkare 
roll på internationell nivå och uppmanar 
medlemsstaterna att övergå till 
omröstning med kvalificerad majoritet, 
åtminstone i frågor som rör mänskliga 
rättigheter och genomförande av 
sanktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare.

28. 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. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en union som 
är mindre beroende av resten av världen, 
mer beskyddande och mer självständig 
och för en starkare roll för Europeiska 
unionen och ökad europeisk enighet, 
solidaritet och resiliens. Parlamentet 
välkomnar rådets slutsatser från juni 2020, 
där rådet förespråkar ett starkt EU som 
främjar fred och säkerhet och skyddar sina 
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 324
Nicolae Ştefănuță

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen, 
multilateralismen och värdena hållbar 
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som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare.

fred, välstånd och frihet – som ligger till 
grund för Europeiska unionen – står inför 
utmaningar. Parlamentet noterar att covid-
19-pandemin har visat på och förvärrat de 
globala sårbarheter och spänningar som 
redan förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare. Parlamentet 
understryker EU:s åtagande om effektiv 
multilateralism, med FN som kärna, som 
en central del av EU:s utrikespolitik.

Or. en

Ändringsförslag 325
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare 
roll för Europeiska unionen och ökad 
europeisk enighet, solidaritet och 
resiliens. Parlamentet välkomnar rådets 
slutsatser från juni 2020, där rådet 
förespråkar ett starkt EU som främjar fred 
och säkerhet och skyddar sina medborgare.

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet noterar rådets 
slutsatser från juni 2020, där rådet 
förespråkar ett starkt EU som främjar fred 
och säkerhet och skyddar sina medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare.

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen, 
multilateralism och värdena hållbar fred, 
välstånd och frihet – som ligger till grund 
för Europeiska unionen – står inför 
utmaningar. Parlamentet noterar att covid-
19-pandemin har visat på nya globala 
sårbarheter och spänningar och förvärrat 
befintliga sådana. Parlamentet betonar att 
pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 327
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 

28. Europaparlamentet är oroat över att 
den regelbaserade världsordningen och 
värdena hållbar fred, välstånd och frihet – 
som ligger till grund för Europeiska 
unionen – står inför utmaningar. 
Parlamentet noterar att covid-19-pandemin 
har visat på och förvärrat de globala 
sårbarheter och spänningar som redan 
förekommer. Parlamentet betonar att 
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pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt EU som främjar fred och säkerhet 
och skyddar sina medborgare.

pandemin har bidragit till ökat stöd från 
allmänheten till förmån för en starkare roll 
för Europeiska unionen och ökad europeisk 
enighet, solidaritet och resiliens. 
Parlamentet välkomnar rådets slutsatser 
från juni 2020, där rådet förespråkar ett 
starkt och självständigt EU som främjar 
fred och säkerhet och skyddar sina 
medborgare.

Or. fr

Ändringsförslag 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas 
militära resurser och kapacitet som stöd 
för unionens civilskyddsmekanism samt 
för ändamål som avser humanitärt 
bistånd. Parlamentet framhåller på nytt 
vikten av ömsesidigt bistånd och 
solidaritet, i enlighet med artikel 42.7 i 
EU-fördraget och artikel 222 i 
EUF-fördraget. Parlamentet uppmuntrar 
inrättande av europeiska mekanismer 
med syftet att underlätta 
gränsöverskridande användning av 
militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, 
samverkan, solidaritet och stöd. 
Parlamentet betonar behovet att öka EU:s 
beredskap på CBRN-området.

29. Europaparlamentet understryker 
offentliga myndigheters viktiga roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet betonar 
att ytterligare investeringar i civila 
transportsystem och offentliga hälso- och 
sjukvårdssystem är av största betydelse 
och måste vara av högsta prioritet för att 
unionen ska kunna fortsätta att 
säkerställa EU:s beredskap för framtida 
hälsokriser.
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Or. en

Ändringsförslag 329
Traian Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på CBRN-
området. Parlamentet framhåller behovet 
att öka EU:s militära styrkors kapacitet 
att förse medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem med mobila fältsjukhus 
som snabbt kan förflyttas och byggas upp 
varhelst de behövs i EU. Parlamentet 
anser även att man, för att på ett effektivt 
sätt kunna ta itu med hälsokriser, måste 
förbereda medlemsstaternas militära 
sjukvårdsstyrkor för att delta och snabbt 
integreras i offentliga hälso- och 
sjukvårdssystem.
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Or. ro

Ändringsförslag 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på CBRN-
området.

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet insisterar 
på att samma stöd och solidaritet vid 
pandemier och liknande kriser bör ges till 
partnerländerna i EU:s omedelbara 
grannskap bland andra. Parlamentet 
betonar behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 331
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart



AM\1218440SV.docx 31/110 PE660.087v04-00

SV

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på CBRN-
området.

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på CBRN-
området. Parlamentet framhåller att 
övervakningen och skyddet av nödvändig 
och kritisk infrastruktur måste stärkas, 
särskilt i fråga om fiberoptiska 
internetkablar till havs.

Or. en

Ändringsförslag 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 29. Europaparlamentet understryker de 
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väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på CBRN-
området.

väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet påpekar att en utveckling av 
den militära rörligheten gynnar 
hanteringen av civila kriser. Parlamentet 
uppmuntrar inrättande av europeiska 
mekanismer med syftet att underlätta 
gränsöverskridande användning av 
militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på CBRN-
området.

Or. en

Ändringsförslag 333
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
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resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism, som 
förblir det primära verktyg som unionen 
bör använda vid hantering av 
nödsituationer, samt för ändamål som 
avser humanitärt bistånd. Parlamentet 
framhåller på nytt vikten av ömsesidigt 
bistånd och solidaritet, i enlighet med 
artikel 42.7 i EU-fördraget och artikel 222 i 
EUF-fördraget. Parlamentet uppmuntrar 
inrättande av europeiska mekanismer med 
syftet att underlätta gränsöverskridande 
användning av militärens logistiska 
kapacitet för att hantera sådana 
nödsituationer, i syfte att möjliggöra större 
samordning, samverkan, solidaritet och 
stöd. Parlamentet betonar behovet att öka 
EU:s beredskap på CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet anser att man måste gå 
framåt och öka den militära rörligheten. 
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underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
främja full militär rörlighet i hela Europa 
för att möjliggöra större samordning, 
samverkan, solidaritet och stöd. 
Parlamentet betonar behovet att öka EU:s 
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beredskap på CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt behovet att 
utnyttja de lärdomar som dragits för att 
stärka det ömsesidiga biståndet och 
solidariteten, i enlighet med artikel 42.7 i 
EU-fördraget och artikel 222 i EUF-
fördraget. Parlamentet insisterar på 
behovet att inrätta europeiska mekanismer 
med syftet att underlätta 
gränsöverskridande användning av 
militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius
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Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området och dess nödvändiga 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 338
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
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särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet samt för ändamål 
som avser humanitärt bistånd. Parlamentet 
framhåller på nytt vikten av ömsesidigt 
bistånd och solidaritet, i enlighet med 
artikel 42.7 i EU-fördraget och artikel 222 i 
EUF-fördraget. Parlamentet uppmuntrar 
inrättande av europeiska mekanismer med 
syftet att underlätta gränsöverskridande 
användning av militärens logistiska 
kapacitet för att hantera sådana 
nödsituationer, i syfte att möjliggöra större 
samordning, samverkan, solidaritet och 
stöd. Parlamentet betonar behovet att öka 
EU:s beredskap på CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 339
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll i vissa 
medlemsstater under covid-19-pandemin 
och välkomnar det militära stödet till civila 
stödinsatser, särskilt för utplacering av 
fältsjukhus, sjuktransporter och leverans 
och distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 



PE660.087v04-00 38/110 AM\1218440SV.docx

SV

enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila stödinsatser, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 

29. Europaparlamentet understryker de 
väpnade styrkornas viktiga roll under 
covid-19-pandemin och välkomnar det 
militära stödet till civila myndigheter, 
särskilt för utplacering av fältsjukhus, 
sjuktransporter och leverans och 
distribution av utrustning. Parlamentet 
anser att detta värdefulla bidrag har visat 
på betydelsen av medlemsstaternas militära 
resurser och kapacitet som stöd för 
unionens civilskyddsmekanism samt för 
ändamål som avser humanitärt bistånd. 
Parlamentet framhåller på nytt vikten av 
ömsesidigt bistånd och solidaritet, i 
enlighet med artikel 42.7 i EU-fördraget 
och artikel 222 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmuntrar inrättande av 
europeiska mekanismer med syftet att 
underlätta gränsöverskridande användning 
av militärens logistiska kapacitet för att 
hantera sådana nödsituationer, i syfte att 
möjliggöra större samordning, samverkan, 
solidaritet och stöd. Parlamentet betonar 
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behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

behovet att öka EU:s beredskap på 
CBRN-området.

Or. en

Ändringsförslag 341
Traian Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet betonar att 
EU:s ställning som en regional 
säkerhetsgarant till havs måste stärkas, 
och att EU:s och dess medlemsstaters 
motståndskraft i krissituationer i sina 
territorialvatten måste ökas. Parlamentet 
anser att reglerna om ingripanden och 
utrustningens standard måste 
harmoniseras och att man måste förbättra 
utbildningen av medlemsstaters personal 
för samordnade och gemensamma 
aktiviteter inom ramen för uppdrag på 
europeisk/internationell nivå och i 
händelse av kriser och händelser/tillbud 
till havs.

Or. ro

Ändringsförslag 342
Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet anser att 
covid-19-pandemin har visat på EU:s 
sårbarhet när EU ställs inför 
folkhälsokriser samt dess beroende av 
tredjeländer och framhåller därför 
behovet att intensifiera EU:s 
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ansträngningar för att uppnå strategiskt 
oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 343
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet anser att det 
är viktigt att säkerställa en bättre koppling 
mellan de interna och externa aspekterna 
av EU-politiken för att förvissa sig om att 
den strävar mot gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiska mål, inbegripet 
EU:s energipolitik.

Or. en

Ändringsförslag 344
Traian Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 29b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29b. Europaparlamentet anser att det 
är mycket viktigt att alla EU:s svaga 
punkter skyddas för att säkerställa ett 
effektivt gemensamt försvar av 
EU-medborgarna. Parlamentet noterar 
med oro den tilltagande militariseringen 
på Krimhalvön och Ryska federationens 
försök att destabilisera området kring 
Svarta havet, en situation som vid 
Natotoppmötet i Wales 2014 ledde till att 
sårbarheten i Atlantpaktens östra flank 
erkändes. Parlamentet uppmanar EU att 
erkänna de östeuropeiska 
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medlemsstaternas utsatthet som ett sätt att 
stärka det europeiska försvaret och att 
tillsammans med Nato utarbeta en 
heltäckande strategi för att säkra och 
försvara den östra flanken.

Or. ro

Ändringsförslag 345
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet berömmer 
utrikestjänsten och East 
StratCom-gruppen för deras 
ansträngningar för att identifiera och 
stävja desinformationskampanjer och 
efterlyser ytterligare budgetärt och 
politiskt stöd för att motverka 
desinformation på ett effektivt sätt och ge 
bättre information om EU:s åtgärder och 
politik.

Or. en

Ändringsförslag 346
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 29b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29b. Europaparlamentet understryker 
det akuta behovet att stärka GSFP-
uppdragen samt EU:s övergripande 
strategiska planering och 
kommunikationspolitik, i syfte att 
synliggöra EU:s åtgärder i högre grad. 
Parlamentet anser att detta är avgörande 
för att tygla och motverka 
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tredjelandspåverkan med motstridiga och 
skadliga intressen på lång sikt för 
regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet 
uppmanar EU att bli en föregångare i 
förespråkandet av en samarbetsram i 
fråga om kollektivt självförsvar och 
kollektiva motåtgärder mot hybridhot, 
eventuellt med en global koalition av 
liberala demokratier, i en situation där en 
motåtgärd som vidtas av en demokratisk 
stat inte är tillräckligt men där det skulle 
vara att gå för långt att åberopa ett 
kollektivt militärt självförsvar. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
utveckla och stärka säkerheten i sina 
informations- och kommunikationssystem, 
inbegripet säkra kommunikationskanaler. 
Parlamentet understryker hur viktigt och 
brådskande det är för EU att intensifiera 
finansieringen för sin strategiska 
kommunikation och sina 
StratCom-arbetsgrupper och ta itu med 
den tilltagande, fientliga utländska 
inblandning och de 
desinformationskampanjer som hotar dess 
demokratiska system. Parlamentet 
uppmanar EU att vända trenden i fråga 
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om att nästan alla vetenskapsmän arbetar 
med att utveckla ny deepfake-teknik och 
endast en handfull arbetar med att 
upptäcka fientliga 
desinformationskampanjer.

Or. en

Ändringsförslag 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş 
Tudorache, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system. 
Parlamentet betonar vikten av att 
samarbeta och att bistå partnerländerna, 
särskilt i EU:s omedelbara grannskap, i 
deras ansträngningar för att åtgärda och 
motverka den fientliga utländska 
inblandningen, framför allt 
desinformation och propaganda, eftersom 
syftet med sådana handlingar i många fall 
är att försöka få dessa länder att inte 
genomföra demokratiska reformer och gå 
till angrepp mot europeiska värden och 
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ideal.

Or. en

Ändringsförslag 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system 
genom att genomföra relevanta befintliga 
normer och, där så krävs, anta tillämpliga 
rättsliga bestämmelser. Parlamentet 
betonar behovet att ge tillräckligt med 
personal och finansiering till alla 
EU-avdelningar som arbetar med 
utländsk inblandning och desinformation 
för att bättre identifiera, utreda och 
motverka försök till inblandning i EU:s 
demokratiska processer eller EU-åtgärder 
utomlands.

Or. en
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Ändringsförslag 350
Nicolae Ştefănuță

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, samt propaganda såväl 
inom som utanför unionens gränser, och 
inrättandet av ett system för tidig varning 
för att underlätta samarbetet med 
internationella partner såsom G7 och Nato. 
Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att utveckla och stärka 
säkerheten i sina informations- och 
kommunikationssystem, inbegripet säkra 
kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system, 
framför allt från Ryssland och Kina. 
Parlamentet betonar att medlemsstaterna 
måste upprätta kraftfulla nationella 
handlingsplaner för att bekämpa 
desinformation och propaganda, 
tillsammans med faktagranskare, 
forskare, nystartade företag och 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag
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30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. 
Parlamentet efterlyser ökad finansiering 
till East StratCom-gruppen. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation, avslöja desinformation 
och ta itu med samt hindra den tilltagande, 
fientliga utländska inblandning som hotar 
dess demokratiska system. Parlamentet 
framhåller betydelsen av 
Europaparlamentets särskilda utskott för 
frågor om utländsk inblandning i alla 
demokratiska processer i Europeiska 
unionen, inbegripet desinformation.

Or. en

Ändringsförslag 352
Lukas Mandl

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
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och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system. 
Parlamentet framhåller den viktiga roll 
som East StratCom-gruppen spelar och 
efterlyser ytterligare budgetärt och 
politiskt stöd för att ytterligare stärka dess 
förmåga att motverka desinformation och 
informera om EU:s åtgärder och politik.

Or. en

Ändringsförslag 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning, 
till exempel från Turkiets sida, som hotar 
vår suveränitet, vårt demokratiska system 
och våra medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 354
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
utveckla och stärka säkerheten i sina 
informations- och kommunikationssystem, 
inbegripet säkra kommunikationskanaler. 
Parlamentet understryker hur viktigt och 
brådskande det är för EU att intensifiera sin 
strategiska kommunikation och ta itu med 
den tilltagande, fientliga utländska 
inblandning som hotar dess demokratiska 
system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att utveckla och stärka 
säkerheten i sina informations- och 
kommunikationssystem, inbegripet säkra 
kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med all utländsk 
inblandning.

Or. fr

Ändringsförslag 355
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
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samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att ta itu med den tilltagande, 
fientliga utländska inblandning som hotar 
dess demokratiska system.

Or. en

Ändringsförslag 356
David McAllister

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att intensifiera sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

30. Europaparlamentet välkomnar de 
prioriteringar och riktlinjer som antagits för 
EU:s samarbete när det gäller att motverka 
hybridhot och öka motståndskraften mot 
dessa hot, inbegripet kampen mot 
desinformation, och inrättandet av ett 
system för tidig varning för att underlätta 
samarbetet med internationella partner 
såsom G7 och Nato. Parlamentet uppmanar 
EU och dess medlemsstater att utveckla 
och stärka säkerheten i sina informations- 
och kommunikationssystem, inbegripet 
säkra kommunikationskanaler. Parlamentet 
understryker hur viktigt och brådskande det 
är för EU att satsa på sin strategiska 
kommunikation och ta itu med den 
tilltagande, fientliga utländska inblandning 
som hotar dess demokratiska system.

Or. en

Ändringsförslag 357
David Lega
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Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet uppmanar i 
detta avseende kraftfullt utrikestjänsten 
att ytterligare stärka sin förmåga att 
bekämpa desinformation, 
hybridkrigföring, propaganda och 
spionage, däribland genom inrättandet av 
särskilda StratCom-grupper som ska 
fokusera på desinformation från a) Kina 
och b) Mellanöstern, i synnerhet Iran, 
och påföra kostnader för de länder och 
icke-statliga aktörer som avsiktligt sprider 
desinformation för att splittra och skada 
EU och dess medlemsstater, samt partner- 
och grannländer som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken. 
Parlamentet påpekar att inte bara 
Ryssland och Kina utan även Iran har en 
omfattande underrättelseverksamhet i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet anser att EU 
måste införa en mer kraftfull strategi för 
att motverka aggressiva desinformations- 
och inblandningskampanjer samt påföra 
kostnader för de länder som försöker 
splittra EU och skada dess intressen. 
Parlamentet betonar att mandatet för 
utrikestjänstens StratCom-grupper måste 
ses över så att de kan ta itu med utländsk 
inblandning av nya aktörer som Kina.
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Or. en

Ändringsförslag 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och 
omfattande samordning med Natos 
kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet understryker behovet att 
förbättra systemet med 
viseringsrestriktioner inom ramen för 
EU:s sanktionsmekanism, genom 
användning av biometriska 
viseringsförfaranden för att stoppa 
enheter som deltar i hybridkrigföring från 
att resa till EU under falsk identitet. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden och 
uppmanar därför eftertryckligen alla 
underrättelseorgan i EU att kraftfullt öka 
samordningen och samarbetet 
sinsemellan, liksom man har gjort inom 
det befintliga 
terrorismbekämpningssamarbetet, som 
har utökats till cyberområden och den 
tekniska utvecklingen hos utländska 
fiender. Parlamentet efterlyser stöd från 
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå 
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(Enisa) och omfattande samordning med 
Natos kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och 
omfattande samordning med Natos 
kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet välkomnar de goda framsteg 
som har gjorts inom projektet med Pescos 
snabbinsatsteam i detta avseende. 
Parlamentet efterlyser stöd från Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och 
omfattande samordning med Natos 
kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 



AM\1218440SV.docx 53/110 PE660.087v04-00

SV

cyberincidenter. avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 361
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och 
omfattande samordning med Natos 
kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och 
omfattande samordning med Natos 
kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter samt ett närmare 
samarbete med likasinnade 
internationella organisationer och länder.
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Or. en

Ändringsförslag 362
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och 
omfattande samordning med Natos 
kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från Europeiska 
unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

Or. fr

Ändringsförslag 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet
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Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från 
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå 
(Enisa) och omfattande samordning med 
Natos kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

31. Europaparlamentet välkomnar 
rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller det trängande 
behovet att ytterligare integrera 
cyberaspekter i EU:s krishanteringssystem. 
Parlamentet understryker att närmare 
samarbete för att förebygga och motverka 
cyberattacker är avgörande i dessa tider av 
särskild sårbarhet för att främja 
internationell säkerhet och stabilitet i 
cyberrymden. Parlamentet efterlyser ett 
ökat stöd till Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och omfattande 
samordning med Natos kunskapscentrum 
för samordnat cyberförsvar (NATO 
Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence) i detta avseende. Parlamentet 
efterlyser ökad EU-samordning när det 
gäller att fastställa kollektivt ansvar för 
skadliga cyberincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 31. Europaparlamentet välkomnar 
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rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser stöd från 
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå 
(Enisa) och omfattande samordning med 
Natos kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser ökad 
EU-samordning när det gäller att fastställa 
kollektivt ansvar för skadliga 
cyberincidenter.

rådets antagande av ett beslut som för 
första gången gör det möjligt för EU att 
införa riktade restriktiva åtgärder för att 
avskräcka från och reagera på 
cyberattacker som utgör ett externt hot mot 
EU eller dess medlemsstater, inklusive 
cyberattacker mot tredjeländer eller 
internationella organisationer, och att 
införa sanktioner mot personer eller 
enheter som är ansvariga för cyberattacker. 
Parlamentet framhåller behovet att 
ytterligare integrera cyberaspekter i EU:s 
krishanteringssystem. Parlamentet 
understryker att närmare samarbete för att 
förebygga och motverka cyberattacker är 
avgörande i dessa tider av särskild 
sårbarhet för att främja internationell 
säkerhet och stabilitet i cyberrymden. 
Parlamentet efterlyser en beslutsam 
uppgradering av Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och omfattande 
samordning med Natos kunskapscentrum 
för samordnat cyberförsvar (NATO 
Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence) i detta avseende. Parlamentet 
efterlyser ökad EU-samordning när det 
gäller att fastställa kollektivt ansvar för 
skadliga cyberincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet är särskilt 
oroat över den fortsatta upptäckten av 
småskaliga cyberattacker eller intrång i 
kritiska infrastruktursystem vilka är 
passiva men kan få stora effekter. 
Parlamentet uppmanar kraftfullt 
medlemsstaterna att införliva 
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redundanser i sina kritiska 
infrastruktursystem, till exempel 
elproduktionssystem och strategiska 
kommunikationssystem, på samtliga 
nivåer. Parlamentet efterlyser ett ökat stöd 
från Europeiska unionens 
cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och en 
omfattande samordning med Natos 
kunskapscentrum för samordnat 
cyberförsvar (NATO Cooperative Cyber 
Defence Centre of Excellence) i detta 
avseende. Parlamentet efterlyser en ökad 
samordning i EU när det gäller 
fastställande av det kollektiva ansvaret för 
skadliga cyberincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 366
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet framhåller 
vikten av globala maritima flöden och 
upprepar behovet att fullfölja en 
sammanhängande strategi, som omfattar 
EU:s globala partner, för att bekämpa 
illegala icke-statliga sjöfartsaktörer, till 
exempel pirater, människo- och 
vapensmugglare, terrorister och 
kriminella organisationer. Parlamentet 
uttrycker dessutom oro över det ökade 
antalet havstvister om havsgränser och 
regleringen av exklusiva ekonomiska 
zoner (EEZ) och uppmanar alla parter 
som är involverade i havskonflikter att 
begära medling av FN och följa 
eventuella medlingsbeslut.

Or. en
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Ändringsförslag 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Kati Piri, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet betonar att EU 
måste bli mer motståndskraftigt mot 
utländsk inblandning. Parlamentet 
erkänner det viktiga arbete som gjorts 
inom ramen för projektet EUvsDisinfo. 
Parlamentet framhåller det trängande 
behovet att EU förser sig självt med 
robusta verktyg för att aktivt motverka 
propaganda, falska nyheter och 
desinformationskampanjer mot EU från 
tredjeländer och icke-statliga aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet inser att det 
blir allt viktigare med cyberkapacitet och 
automatiserad underrättelsekapacitet. 
Parlamentet betonar att dessa utgör hot 
mot alla medlemsstater och 
EU-institutioner. Parlamentet uppmanar 
kraftfullt samtliga EU-institutioner och 
medlemsstater att fortsätta att förbättra 
sin cyber- och automatiseringsteknik. 
Parlamentet uppmuntrar vidare 
samarbete kring sådana tekniska 
framsteg.

Or. en
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Ändringsförslag 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 31b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31b. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att uppnå kvantdatorkapacitet, 
och betonar att samarbetet mellan EU och 
USA måste stärkas på detta område för att 
kvantdatortekniken först ska förverkligas 
bland partner med vilka man har goda 
förbindelser och gemensamma mål.

Or. en

Ändringsförslag 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
Punkt 31c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31c. Europaparlamentet konstaterar att 
det blir allt viktigare med rymdsäkerhet 
och satelliter. Parlamentet betonar vikten 
av Europeiska unionens satellitcentrum 
och uppdrar åt byrån att göra en analys 
av och lägga fram en rapport om EU:s 
och medlemsstaternas satelliters säkerhet 
mot och/eller sårbarheter för rymdskrot, 
cyberattacker och direkta robotangrepp.

Or. en

Ändringsförslag 371
Charlie Weimers
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Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet understryker 
att tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser samt tillgångar är nödvändiga 
för att säkerställa att unionen har den 
styrka och förmåga som krävs för att 
främja fred och säkerhet inom sina 
gränser och i världen i övrigt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet understryker 
att tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser samt tillgångar är nödvändiga 
för att säkerställa att unionen har den 
styrka och förmåga som krävs för att 
främja fred och säkerhet inom sina 
gränser och i världen i övrigt.

32. Europaparlamentet understryker 
att fred främjas bäst genom dialog, 
samarbete, stöd och diplomati. 
Parlamentet betonar att EU:s förflutna 
tydligt visar att militära ingripanden inte 
främjar fred. Parlamentet betonar vikten 
av självreflektion från EU:s sida och 
erkännandet av att tanken om ett Europa 
som håller ordning i världen kommer från 
dem som tror på vitas överhöghet och 
strider mot internationell rätt och 
principen om icke-ingripande.

Or. en

Ändringsförslag 373
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 32
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Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet understryker att 
tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser samt tillgångar är nödvändiga för 
att säkerställa att unionen har den styrka 
och förmåga som krävs för att främja fred 
och säkerhet inom sina gränser och i 
världen i övrigt.

32. Europaparlamentet understryker att 
tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser samt tillgångar är nödvändiga för 
att säkerställa att unionen har den styrka 
och förmåga som krävs för att främja fred 
och säkerhet inom sina gränser och i 
världen i övrigt. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att visa på den politiska 
vilja som överensstämmer med de 
europeiska ambitionerna på 
försvarsområdet och fullgöra sina 
åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet understryker att 
tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser samt tillgångar är nödvändiga för 
att säkerställa att unionen har den styrka 
och förmåga som krävs för att främja fred 
och säkerhet inom sina gränser och i 
världen i övrigt.

32. Europaparlamentet understryker att 
tillräckliga ekonomiska och personella 
resurser samt tillgångar är nödvändiga för 
att säkerställa att unionen har den styrka 
och förmåga som krävs för att främja fred 
och säkerhet inom sina gränser och i sitt 
omedelbara och utvidgade grannskap.

Or. en

Ändringsförslag 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet beklagar den utgår
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brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att upprätthålla en 
ambitiös budget för Europeiska 
försvarsfonden och för militär rörlighet 
på den nivå som ursprungligen föreslogs 
av kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och 
konsekvent har krävt att unionen ska 
stärka sin roll när det gäller att skapa 
hållbar stabilitet och säkerhet, och 
framhåller att detta kan uppnås endast 
med de ekonomiska medel som krävs och 
en ambitiös flerårig budgetram på 
området yttre åtgärder och försvar.

Or. en

Ändringsförslag 376
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att upprätthålla en 
ambitiös budget för Europeiska 
försvarsfonden och för militär rörlighet 
på den nivå som ursprungligen föreslogs 
av kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och 
konsekvent har krävt att unionen ska 
stärka sin roll när det gäller att skapa 
hållbar stabilitet och säkerhet, och 
framhåller att detta kan uppnås endast 

utgår
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med de ekonomiska medel som krävs och 
en ambitiös flerårig budgetram på 
området yttre åtgärder och försvar.

Or. en

Ändringsförslag 377
Nicolae Ştefănuță

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att upprätthålla en 
ambitiös budget för Europeiska 
försvarsfonden och för militär rörlighet på 
den nivå som ursprungligen föreslogs av 
kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt att unionen ska stärka sin roll när 
det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar.

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
säkerhets- och försvarsinitiativ inom den 
fleråriga budgetramen. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen rådet att 
upprätthålla en ambitiös budget för 
Europeiska försvarsfonden (för såväl 
forskning som icke-forskning), som syftar 
till stärkta samarbetsåtgärder och 
gränsöverskridande samarbete i hela 
unionen, och för militär rörlighet för att 
hjälpa medlemsstaterna att agera 
snabbare och mer effektivt vid en 
eventuell framtida konflikt, bland annat 
genom att finansiera 
transportinfrastruktur med dubbla 
användningsområden och förenkla 
diplomatiska godkännanden och 
tullbestämmelser, på den nivå som 
ursprungligen föreslogs av kommissionen 
och som antogs av parlamentet vid första 
behandlingen. Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt att unionen ska stärka sin roll när 
det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar.

Or. en
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Ändringsförslag 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att upprätthålla en 
ambitiös budget för Europeiska 
försvarsfonden och för militär rörlighet på 
den nivå som ursprungligen föreslogs av 
kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt att unionen ska stärka sin roll när 
det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar.

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att återupprätta en 
ambitiös budget för Europeiska 
försvarsfonden och för militär rörlighet på 
den nivå som ursprungligen föreslogs av 
kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt att unionen ska stärka sin roll när 
det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar. Parlamentet uppmanar rådet att 
anta Europaparlamentets ståndpunkt om 
artikel 5 i den framtida förordningen om 
Europeiska försvarsfonden. Parlamentet 
betonar att Europeiska försvarsfonden 
måste slutföras utan dröjsmål. 
Parlamentet understryker vikten av att stå 
fast vid parlamentets ståndpunkt om 
beloppet för Europeiska försvarsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 33
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Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att upprätthålla en 
ambitiös budget för Europeiska 
försvarsfonden och för militär rörlighet på 
den nivå som ursprungligen föreslogs av 
kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt att unionen ska stärka sin roll när 
det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar.

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar EU 
att bygga sitt eget robotförsvarssystem 
samt ett integrerat och mångskiktat 
strategiskt luftvärnssystem, som även 
utformas för att avvärja hypersoniska 
missiler. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att upprätthålla en 
ambitiös budget för Europeiska 
försvarsfonden och för militär rörlighet på 
den nivå som ursprungligen föreslogs av 
kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt att unionen ska stärka sin roll när 
det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar.

Or. en

Ändringsförslag 380
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
försvarsinitiativ inom den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen rådet att upprätthålla en 
ambitiös budget för Europeiska 

33. Europaparlamentet beklagar den 
brist på ambition som Europeiska rådet i 
nuläget uppvisar med avseende på 
utrikespolitiska och säkerhetsmässiga 
initiativ inom den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen rådet 
att upprätthålla en ambitiös budget för den 
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försvarsfonden och för militär rörlighet på 
den nivå som ursprungligen föreslogs av 
kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt att unionen ska stärka sin roll 
när det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder och 
försvar.

gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 
och internationellt samarbete på den nivå 
som ursprungligen föreslogs av 
kommissionen och som antogs av 
parlamentet vid första behandlingen. 
Parlamentet påminner om att 
unionsmedborgarna tydligt och konsekvent 
har krävt ett mer omfattande 
säkerhetssamarbete och en stärkt roll när 
det gäller att skapa hållbar stabilitet och 
säkerhet, och framhåller att detta kan 
uppnås endast med de ekonomiska medel 
som krävs och en ambitiös flerårig 
budgetram på området yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 381
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet varnar för 
faran med brist på ambition när det gäller 
att finansiera det europeiska försvaret i 
den fleråriga budgetramen, i kombination 
med betydande och icke samordnade 
nedskärningar i de nationella 
försvarsbudgetarna till följd av covid-19-
krisen. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen 
möjlighet att verka som en global aktör 
för fred. Parlamentet delar Europeiska 
revisionsrättens bedömning att EU:s 
medlemsstater har ”långt ifrån den 
militära förmåga som skulle behövas för 
att leva upp till EU:s militära 
ambitionsnivå”.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet varnar för 
faran med brist på ambition när det gäller 
att finansiera det europeiska försvaret i 
den fleråriga budgetramen, i kombination 
med betydande och icke samordnade 
nedskärningar i de nationella 
försvarsbudgetarna till följd av 
covid-19-krisen. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen 
möjlighet att verka som en global aktör 
för fred. Parlamentet delar Europeiska 
revisionsrättens bedömning att EU:s 
medlemsstater har ”långt ifrån den 
militära förmåga som skulle behövas för 
att leva upp till EU:s militära 
ambitionsnivå”.

34. Europaparlamentet välkomnar alla 
nedskärningar i de nationella 
försvarsbudgetarna till följd av 
covid-19-krisen.

Or. en

Ändringsförslag 383
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet varnar för 
faran med brist på ambition när det gäller 
att finansiera det europeiska försvaret i 
den fleråriga budgetramen, i kombination 
med betydande och icke samordnade 
nedskärningar i de nationella 
försvarsbudgetarna till följd av 

34. Europaparlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen möjlighet 
att verka som en global aktör för fred. 
Parlamentet delar Europeiska 
revisionsrättens bedömning att EU:s 
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covid-19-krisen. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen möjlighet 
att verka som en global aktör för fred. 
Parlamentet delar Europeiska 
revisionsrättens bedömning att EU:s 
medlemsstater har ”långt ifrån den militära 
förmåga som skulle behövas för att leva 
upp till EU:s militära ambitionsnivå”.

medlemsstater har ”långt ifrån den militära 
förmåga som skulle behövas för att leva 
upp till EU:s militära ambitionsnivå”.

Or. en

Ändringsförslag 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet varnar för faran 
med brist på ambition när det gäller att 
finansiera det europeiska försvaret i den 
fleråriga budgetramen, i kombination med 
betydande och icke samordnade 
nedskärningar i de nationella 
försvarsbudgetarna till följd av 
covid-19-krisen. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen möjlighet 
att verka som en global aktör för fred. 
Parlamentet delar Europeiska 
revisionsrättens bedömning att EU:s 
medlemsstater har ”långt ifrån den militära 
förmåga som skulle behövas för att leva 
upp till EU:s militära ambitionsnivå”.

34. Europaparlamentet varnar för faran 
med brist på ambition när det gäller att 
finansiera europeiska försvarsinitiativ i 
den fleråriga budgetramen, i kombination 
med betydande och icke samordnade 
nedskärningar i de nationella 
försvarsbudgetarna till följd av 
covid-19-krisen. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste avsätta de 
ekonomiska resurser som krävs på 
nationell nivå för att ge unionen möjlighet 
att verka som en global aktör för fred. 
Parlamentet delar i detta avseende 
Europeiska revisionsrättens bedömning att 
EU:s medlemsstater har ”långt ifrån den 
militära förmåga som skulle behövas för att 
leva upp till EU:s militära ambitionsnivå”.

Or. en

Ändringsförslag 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
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Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
att de gemensamma europeiska 
försvarsprojekten och försvarsinitiativen 
visserligen är avgörande för att åtgärda 
bristerna inom försvarsrelaterad 
forskning och utveckling, sammanföra 
resurser och samordna insatser, men att 
merparten av de försvarsresurser som 
används för GSFP-uppdrag fortfarande 
tillhandahålls av medlemsstaterna och 
betalas av nationella försvarsbudgetar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om att 
de gemensamma europeiska 
försvarsprojekten och försvarsinitiativen 
visserligen är avgörande för att åtgärda 
bristerna inom försvarsrelaterad forskning 
och utveckling, sammanföra resurser och 
samordna insatser, men att merparten av de 
försvarsresurser som används för 
GSFP-uppdrag fortfarande tillhandahålls 
av medlemsstaterna och betalas av 
nationella försvarsbudgetar.

35. Europaparlamentet påminner om att 
de europeiska försvarsinitiativen och 
gemensamma projekten visserligen är 
avgörande för att åtgärda bristerna inom 
försvarsrelaterad forskning och utveckling, 
sammanföra resurser och samordna 
insatser, men att merparten av de 
försvarsresurser som används för 
GSFP-uppdrag fortfarande tillhandahålls 
av medlemsstaterna och betalas av 
nationella försvarsbudgetar.

Or. en

Ändringsförslag 387
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
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Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om att 
de gemensamma europeiska 
försvarsprojekten och försvarsinitiativen 
visserligen är avgörande för att åtgärda 
bristerna inom försvarsrelaterad forskning 
och utveckling, sammanföra resurser och 
samordna insatser, men att merparten av 
de försvarsresurser som används för 
GSFP-uppdrag fortfarande tillhandahålls 
av medlemsstaterna och betalas av 
nationella försvarsbudgetar.

35. Europaparlamentet påminner om att 
de gemensamma europeiska 
försvarsprojekten och försvarsinitiativen 
visserligen är avgörande för att åtgärda 
vissa brister inom försvarsrelaterad 
forskning och utveckling, sammanföra 
resurser och samordna insatser, men att de 
försvarsresurser som används för 
GSFP-uppdrag fortfarande genereras av 
medlemsstaterna och betalas av nationella 
försvarsbudgetar.

Or. en

Ändringsförslag 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta ansvar för sina 
beslut att genomföra civila och militära 
uppdrag genom att förse unionen med 
den personal och de resurser som krävs 
för att uppnå de mål som de enhälligt har 
enats om och på så vis förverkliga våra 
gemensamma strävanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 389
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag
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36. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta ansvar för sina 
beslut att genomföra civila och militära 
uppdrag genom att förse unionen med 
den personal och de resurser som krävs 
för att uppnå de mål som de enhälligt har 
enats om och på så vis förverkliga våra 
gemensamma strävanden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta ansvar för sina 
beslut att genomföra civila och militära 
uppdrag genom att förse unionen med den 
personal och de resurser som krävs för att 
uppnå de mål som de enhälligt har enats 
om och på så vis förverkliga våra 
gemensamma strävanden.

36. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att 
respektera sitt formella åtagande på 
rådsnivå och ta sitt ansvar för sina beslut 
att genomföra civila och militära uppdrag 
genom att förse unionen med den personal 
och de resurser som krävs för att uppnå de 
mål som de enhälligt har enats om och på 
så vis fullgöra sitt åtagande om ett säkrare 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet framhåller 
värdet av internationellt deltagande i 
GSFP-uppdrag och GSFP-insatser som 
en förstärkning av den europeiska 
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kapaciteten och efterlyser ett stärkt 
genomförande av befintliga ramavtal om 
deltagande som främjar kollektiva bidrag 
till fred och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet noterar det 
viktiga arbete som SatCen har bedrivit 
och betonar att unionen måste ha 
lämpliga resurser inom området för 
satellitbilder och insamling av 
underrättelser. Parlamentet betonar att 
Satcen bör få strukturfinansiering från 
unionen för att kunna fortsätta att bidra 
till unionens åtgärder, särskilt för att 
tillhandahålla högupplösta satellitbilder 
till stöd för GSFP-uppdrag och 
GSFP-insatser.

Or. en

Ändringsförslag 393
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet är oroat över 
den potentiella urholkningen av de globala 
insatserna för icke-spridning och 
nedrustning. Parlamentet befarar att 

37. Europaparlamentet är oroat över 
den potentiella urholkningen av de globala 
insatserna för icke-spridning och 
nedrustning. Parlamentet befarar att 
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frånträde eller utebliven förlängning av 
viktiga fördrag för vapenkontroll allvarligt 
skulle skada de internationella 
vapenkontrollsystem som har medfört 
årtionden av stabilitet samt skulle 
undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater. Parlamentet understryker 
det akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.

frånträde eller utebliven förlängning av 
viktiga fördrag för vapenkontroll allvarligt 
skulle skada de internationella 
vapenkontrollsystem som har medfört 
årtionden av stabilitet samt skulle 
undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater och direkt hota den 
europeiska säkerheten, särskilt när det 
gäller avsaknaden av bestämmelser som 
reglerar och minskar förekomsten av 
taktiska kärnvapen och kort- och 
medeldistanskärnvapen. Parlamentet 
understryker det akuta behovet av att 
återupprätta det gränsöverskridande 
förtroendet.

Or. en

Ändringsförslag 394
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet är oroat över 
den potentiella urholkningen av de 
globala insatserna för icke-spridning och 
nedrustning. Parlamentet befarar att 
frånträde eller utebliven förlängning av 
viktiga fördrag för vapenkontroll allvarligt 
skulle skada de internationella 
vapenkontrollsystem som har medfört 
årtionden av stabilitet samt skulle 
undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater. Parlamentet understryker 
det akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.

37. Europaparlamentet är oroat över de 
befintliga hoten, över det globala systemet 
för icke-spridning och nedrustning och 
över den allt större uppbyggnaden och 
moderniseringen av kärnstridsspetsar och 
avfyrningssystem i flera länder. 
Parlamentet befarar att frånträde eller 
utebliven förlängning av viktiga fördrag för 
vapenkontroll allvarligt skulle skada de 
internationella vapenkontrollsystem som 
har medfört årtionden av stabilitet samt 
skulle undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater. Parlamentet understryker 
det akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.

Or. en

Ändringsförslag 395
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Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet är oroat över 
den potentiella urholkningen av de globala 
insatserna för icke-spridning och 
nedrustning. Parlamentet befarar att 
frånträde eller utebliven förlängning av 
viktiga fördrag för vapenkontroll allvarligt 
skulle skada de internationella 
vapenkontrollsystem som har medfört 
årtionden av stabilitet samt skulle 
undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater. Parlamentet understryker 
det akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.

37. Europaparlamentet är oroat över 
den nuvarande och potentiellt ytterligare 
urholkningen av de globala insatserna för 
icke-spridning och nedrustning. 
Parlamentet befarar att frånträde eller 
utebliven förlängning av viktiga fördrag för 
vapenkontroll allvarligt skulle skada de 
internationella vapenkontrollsystem som 
har medfört årtionden av stabilitet samt 
skulle undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater, vilket skulle leda till nya 
kärnvapenkapprustningar på regional och 
global nivå. Parlamentet understryker det 
akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.

Or. en

Ändringsförslag 396
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet är oroat över 
den potentiella urholkningen av de globala 
insatserna för icke-spridning och 
nedrustning. Parlamentet befarar att 
frånträde eller utebliven förlängning av 
viktiga fördrag för vapenkontroll allvarligt 
skulle skada de internationella 
vapenkontrollsystem som har medfört 
årtionden av stabilitet samt skulle 
undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater. Parlamentet understryker 
det akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.

37. Europaparlamentet är oroat över 
den potentiella urholkningen av det globala 
systemet för icke-spridning och 
nedrustning. Parlamentet befarar att 
bristande respekt för eller utebliven 
förlängning av viktiga fördrag för 
vapenkontroll allvarligt skulle skada de 
internationella vapenkontrollsystem som 
har medfört årtionden av stabilitet samt 
skulle undergräva förbindelserna mellan 
kärnvapenstater. Parlamentet understryker 
det akuta behovet av att återupprätta det 
gränsöverskridande förtroendet.
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Or. en

Ändringsförslag 397
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. 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.

Or. en

Ändringsförslag 398
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ger på nytt 
uttryck för sitt fulla stöd för EU:s och dess 
medlemsstaters engagemang för icke-
spridningsfördraget som hörnstenen i 
systemet för icke-spridning och 
nedrustning av kärnvapen. Parlamentet 
upprepar sitt krav på antagande av 
konkreta och effektiva åtgärder vid icke-
spridningsfördragets 10:e 
granskningskonferens vilka skulle vara 
avgörande för att bevara den strategiska 
stabiliteten och begränsa en ny 

38. Europaparlamentet ger på nytt 
uttryck för sitt fulla stöd för EU:s och dess 
medlemsstaters engagemang för icke-
spridningsfördraget som hörnstenen i 
systemet för icke-spridning och 
nedrustning av kärnvapen. Parlamentet 
upprepar sitt krav på en kraftfull 
gemensam ståndpunkt inom EU inför 
konferensen där man kräver att konkreta 
och effektiva åtgärder vidtas vid icke-
spridningsfördragets 10:e 
granskningskonferens vilka skulle vara 
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kapprustning. avgörande för att bevara den strategiska 
stabiliteten och begränsa en ny 
kapprustning.

Or. en

Ändringsförslag 399
Dragoş Tudorache

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ger på nytt 
uttryck för sitt fulla stöd för EU:s och dess 
medlemsstaters engagemang för icke-
spridningsfördraget som hörnstenen i 
systemet för icke-spridning och 
nedrustning av kärnvapen. Parlamentet 
upprepar sitt krav på antagande av 
konkreta och effektiva åtgärder vid 
icke-spridningsfördragets 10:e 
granskningskonferens vilka skulle vara 
avgörande för att bevara den strategiska 
stabiliteten och begränsa en ny 
kapprustning.

38. Europaparlamentet ger på nytt 
uttryck för sitt fulla stöd för EU:s och dess 
medlemsstaters engagemang för icke-
spridningsfördraget som hörnstenen i 
systemet för icke-spridning och 
nedrustning av kärnvapen. Parlamentet 
upprepar sitt krav på antagande av 
konkreta och effektiva åtgärder vid 
icke-spridningsfördragets 10:e 
granskningskonferens vilka skulle vara 
avgörande för att bevara den strategiska 
stabiliteten och undvika en ny 
kapprustning.

Or. en

Ändringsförslag 400
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 
avtalets kollaps kan leda till ökade 

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 
avtalets kollaps kan leda till ökade 
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spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet 
och vice ordföranden/den höga 
representanten att inleda ett EU-lett 
initiativ i syfte att verka för att 
INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark.

Or. en

Ändringsförslag 401
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 
avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet och 
vice ordföranden/den höga representanten 
att inleda ett EU-lett initiativ i syfte att 
verka för att INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 
avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet och 
vice ordföranden/den höga representanten 
att inleda ett EU-lett initiativ i syfte att 
verka för att INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

Or. bg
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Ändringsförslag 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 
avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet och 
vice ordföranden/den höga representanten 
att inleda ett EU-lett initiativ i syfte att 
verka för att INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet, vilket parlamentet 
beklagar. Parlamentet befarar att avtalets 
kollaps, som Ryssland bär det största 
ansvaret för, kan leda till ökade spänningar 
och ökade nukleära och militära hot och 
risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet och 
vice ordföranden/den höga representanten 
att inleda ett EU-lett initiativ i syfte att 
verka för att INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

Or. en

Ändringsförslag 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 



AM\1218440SV.docx 79/110 PE660.087v04-00

SV

avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet och 
vice ordföranden/den höga representanten 
att inleda ett EU-lett initiativ i syfte att 
verka för att INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning mellan 
Förenta staterna och Ryska federationen 
och de eventuella konsekvenserna av detta 
för Europa. Parlamentet uppmanar med 
kraft rådet och vice ordföranden/den höga 
representanten att inleda ett EU-lett 
initiativ i syfte att verka för att INF-avtalet 
omvandlas till ett multilateralt avtal som 
omfattar alla kärnvapenstater.

Or. en

Ändringsförslag 404
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 
avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet och 
vice ordföranden/den höga representanten 
att inleda ett EU-lett initiativ i syfte att 
verka för att INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet). 
Parlamentet befarar att avtalets kollaps kan 
leda till ökade spänningar och ökade 
nukleära och militära hot och risker, 
samtidigt som vapenkontrollsystemens 
framtid äventyras. Parlamentet 
understryker sitt starka motstånd mot ny 
kapprustning och återmilitarisering på 
europeisk mark. Parlamentet uppmanar 
med kraft rådet och vice ordföranden/den 
höga representanten att inleda ett EU-lett 
initiativ i syfte att verka för att INF-avtalet 
omvandlas till ett multilateralt avtal som 
omfattar alla kärnvapenstater.

Or. fr
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Ändringsförslag 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att Förenta staterna och Ryska 
federationen frånträtt avtalet om 
medeldistanskärnvapen (INF-avtalet) till 
följd av Rysslands fortsatta underlåtenhet 
att följa avtalet. Parlamentet befarar att 
avtalets kollaps kan leda till ökade 
spänningar och ökade nukleära och militära 
hot och risker, samtidigt som 
vapenkontrollsystemens framtid äventyras. 
Parlamentet understryker sitt starka 
motstånd mot ny kapprustning och 
återmilitarisering på europeisk mark. 
Parlamentet uppmanar med kraft rådet och 
vice ordföranden/den höga representanten 
att inleda ett EU-lett initiativ i syfte att 
verka för att INF-avtalet omvandlas till ett 
multilateralt avtal som omfattar alla 
kärnvapenstater.

39. Europaparlamentet beklagar på nytt 
djupt att avtalet om medeldistanskärnvapen 
(INF-avtalet) har frånträtts av USA, som 
utnyttjat Rysslands överträdelser av 
avtalet som ursäkt för att döda detta i 
stället för att inleda en fredsdialog. 
Parlamentet befarar att avtalets kollaps kan 
leda till ökade spänningar och ökade 
nukleära och militära hot och risker, 
samtidigt som vapenkontrollsystemens 
framtid äventyras. Parlamentet 
understryker sitt starka motstånd mot ny 
kapprustning och återmilitarisering på 
europeisk mark. Parlamentet uppmanar 
med kraft rådet och vice ordföranden/den 
höga representanten att inleda ett EU-lett 
initiativ i syfte att verka för att INF-avtalet 
omvandlas till ett multilateralt avtal som 
omfattar alla kärnvapenstater.

Or. en

Ändringsförslag 406
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet påminner om 
att verkningsfulla internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och icke-
spridningssystem utgör en hörnsten för 
den globala och europeiska säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna att ta efter Österrike, 
Malta och Irland samt 81 andra länder 
och underteckna fördraget om 
kärnvapenförbud.

Or. en

Ändringsförslag 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 
göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 
om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll. Parlamentet 
vill att även andra stater ska involveras.

40. Europaparlamentet uppmanar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 
göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 
om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll. Parlamentet 
vill att även andra stater ska involveras 
omedelbart, framför allt Kina, i alla 
befintliga förhandlingar (t.ex. om Start-
avtalet, INF-avtalet och fördraget om 
observationsflygningar) eller i framtida 
förhandlingar om instrument för 
kärnvapenkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 408
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 

40. Europaparlamentet uppmanar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 
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göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 
om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll. Parlamentet 
vill att även andra stater ska involveras.

göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 
om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll. Parlamentet 
välkomnar att även andra stater involveras 
om och när så begärs för att bidra till en 
förlängning av avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 
göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 
om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll. Parlamentet 
vill att även andra stater ska involveras.

40. Europaparlamentet uppmanar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 
göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 
om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 410
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppmanar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 
göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 

40. Europaparlamentet uppmuntrar 
Förenta staterna och Ryska federationen att 
göra ytterligare framsteg i förhandlingarna 
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om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll. Parlamentet 
vill att även andra stater ska involveras.

om en förlängning av Start-avtalet, som 
löper ut i februari 2021. Parlamentet anser 
att en förlängning av avtalet skulle ge båda 
signatärstaterna ytterligare tid att förhandla 
i syfte att komma överens om ett nytt 
instrument för vapenkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 411
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet beklagar djupt 
Förenta staternas beslut att frånträda 
fördraget om observationsflygningar – ett 
viktigt instrument för vapenkontroll som 
har bidragit till att skapa förtroende och 
ge mindre länder en värdefull kapacitet 
att övervaka och kontrollera sina 
grannländers militära verksamhet. 
Parlamentet uppmanar de återstående 
signatärstaterna att fortsatt genomföra 
fördraget, samtidigt som man ser till att 
det förblir funktionellt och användbart.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 412
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet beklagar djupt 
Förenta staternas beslut att frånträda 
fördraget om observationsflygningar – ett 
viktigt instrument för vapenkontroll som 

41. Europaparlamentet beklagar 
Rysslands selektiva fullgörande av sina 
skyldigheter enligt fördraget om 
observationsflygningar. Parlamentet 
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har bidragit till att skapa förtroende och ge 
mindre länder en värdefull kapacitet att 
övervaka och kontrollera sina grannländers 
militära verksamhet. Parlamentet 
uppmanar de återstående signatärstaterna 
att fortsatt genomföra fördraget, samtidigt 
som man ser till att det förblir funktionellt 
och användbart.

beklagar djupt Förenta staternas beslut att 
frånträda fördraget – ett viktigt instrument 
för vapenkontroll som har bidragit till att 
skapa förtroende och ge mindre länder en 
värdefull kapacitet att övervaka och 
kontrollera sina grannländers militära 
verksamhet. Parlamentet uppmanar de 
återstående signatärstaterna att fortsatt 
genomföra fördraget, samtidigt som man 
ser till att det förblir funktionellt och 
användbart.

Or. en

Ändringsförslag 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet beklagar djupt 
Förenta staternas beslut att frånträda 
fördraget om observationsflygningar – ett 
viktigt instrument för vapenkontroll som 
har bidragit till att skapa förtroende och ge 
mindre länder en värdefull kapacitet att 
övervaka och kontrollera sina grannländers 
militära verksamhet. Parlamentet 
uppmanar de återstående signatärstaterna 
att fortsatt genomföra fördraget, samtidigt 
som man ser till att det förblir funktionellt 
och användbart.

41. Europaparlamentet beklagar djupt 
Förenta staternas beslut att frånträda 
fördraget om observationsflygningar – ett 
viktigt instrument för vapenkontroll som 
har bidragit till att skapa förtroende och ge 
mindre länder en värdefull kapacitet att 
övervaka och kontrollera sina grannländers 
militära verksamhet. Parlamentet 
uppmanar de återstående signatärstaterna 
att fortsatt genomföra fördraget, samtidigt 
som man ser till att det förblir funktionellt 
och användbart. Parlamentet uppmanar 
Förenta staterna att upphäva sitt beslut 
om att frånträda fördraget om 
observationsflygningar.

Or. en

Ändringsförslag 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
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Punkt 41

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet beklagar djupt 
Förenta staternas beslut att frånträda 
fördraget om observationsflygningar – ett 
viktigt instrument för vapenkontroll som 
har bidragit till att skapa förtroende och ge 
mindre länder en värdefull kapacitet att 
övervaka och kontrollera sina grannländers 
militära verksamhet. Parlamentet 
uppmanar de återstående signatärstaterna 
att fortsatt genomföra fördraget, samtidigt 
som man ser till att det förblir funktionellt 
och användbart.

41. Europaparlamentet beklagar djupt 
Förenta staternas beslut att frånträda 
fördraget om observationsflygningar på 
grund av Rysslands bristande efterlevnad 
och fortsatta provokationer, vilket 
undergräver ett viktigt instrument för 
vapenkontroll som har bidragit till att 
skapa förtroende och ge mindre länder en 
värdefull kapacitet att övervaka och 
kontrollera sina grannländers militära 
verksamhet. Parlamentet uppmanar de 
återstående signatärstaterna att fortsatt 
genomföra fördraget, samtidigt som man 
ser till att det förblir funktionellt och 
användbart.

Or. en

Ändringsförslag 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
ekonomiska bidrag till projekt och 
aktiviteter som Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen (OPCW) genomför. 
Parlamentet välkomnar rådets antagande av 
ett övergripande sanktionssystem för att ta 
itu med den ökande användningen och 
spridningen av kemiska vapen. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsätta sina 
ansträngningar för att motverka spridning 
och användning av kemiska vapen och att 
stödja det globala förbudet mot kemiska 
vapen i enlighet med konventionen om 
kemiska vapen.

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
ekonomiska bidrag till projekt och 
aktiviteter som Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen (OPCW) genomför. 
Parlamentet välkomnar rådets antagande av 
ett övergripande sanktionssystem för att ta 
itu med den ökande användningen och 
spridningen av kemiska 
vapen. Parlamentet fördömer Syriens, 
Nordkoreas, Rysslands och 
terroristorganisationers användning av 
kemiska vapen på senare tid och står fast 
vid att bristen på ansvarighet för sådana 
incidenter undergräver den 
internationella normen mot kemiska 
vapen och kräver att medlemsstaterna 
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överväger hur man bäst kan svara på 
användningen av kemiska vapen, 
inbegripet hur man kan hindra framtida 
användning, och huruvida 
medlemsstaterna är tillräckligt skyddade 
och hur OPCW ska stärkas för att 
säkerställa ett skyndsamt och korrekt 
fastställande av ansvar och effektiva 
svarsmekanismer. Parlamentet uppmanar 
EU att fortsätta sina ansträngningar för att 
motverka spridning och användning av 
kemiska vapen och att stödja det globala 
förbudet mot kemiska vapen i enlighet med 
konventionen om kemiska vapen.

Or. en

Ändringsförslag 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
ekonomiska bidrag till projekt och 
aktiviteter som Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen (OPCW) genomför. 
Parlamentet välkomnar rådets antagande 
av ett övergripande sanktionssystem för 
att ta itu med den ökande användningen 
och spridningen av kemiska vapen. 
Parlamentet uppmanar EU att fortsätta sina 
ansträngningar för att motverka spridning 
och användning av kemiska vapen och att 
stödja det globala förbudet mot kemiska 
vapen i enlighet med konventionen om 
kemiska vapen.

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
ekonomiska bidrag till projekt och 
aktiviteter som Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen (OPCW) genomför. 
Parlamentet uttrycker djup oro över de 
senaste påståendena från erfarna 
OPCW-inspektörer om att deras 
undersökning av den kemiska attacken i 
Douma i april 2018 förbjöds och 
manipulerades som ett direkt resultat av 
påtryckningar från den amerikanska 
regeringen. Parlamentet uppmanar FN 
och OPCW att låta visselblåsare ge 
uttryck för sin oro och presentera den 
bevisning som hemlighölls. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsätta sina 
ansträngningar för att motverka spridning 
och användning av kemiska vapen och att 
stödja det globala förbudet mot kemiska 
vapen i enlighet med konventionen om 
kemiska vapen.
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Or. en

Ändringsförslag 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
ekonomiska bidrag till projekt och 
aktiviteter som Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen (OPCW) genomför. 
Parlamentet välkomnar rådets antagande av 
ett övergripande sanktionssystem för att ta 
itu med den ökande användningen och 
spridningen av kemiska vapen. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsätta sina 
ansträngningar för att motverka spridning 
och användning av kemiska vapen och att 
stödja det globala förbudet mot kemiska 
vapen i enlighet med konventionen om 
kemiska vapen.

42. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
ekonomiska bidrag till projekt och 
aktiviteter som Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen (OPCW) genomför. 
Parlamentet välkomnar rådets antagande av 
ett övergripande sanktionssystem för att ta 
itu med den ökande användningen och 
spridningen av kemiska vapen. Parlamentet 
uppmanar EU att fortsätta sina 
ansträngningar för att motverka spridning 
och användning av kemiska vapen och att 
stödja det globala förbudet mot kemiska 
vapen i enlighet med konventionen om 
kemiska vapen. Parlamentet uppmanar 
EU att ta initiativ till hanteringen av 
frågan om straffrihet för användning av 
kemiska vapen.

Or. en

Ändringsförslag 418
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 

utgår
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därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
uppmanar rådet att använda alla 
instrument – inklusive sanktioner – som 
står till EU:s förfogande för att ställa 
samtliga ansvariga för förgiftningen till 
svars.

Or. en

Ändringsförslag 419
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 
därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
uppmanar rådet att använda alla instrument 
– inklusive sanktioner – som står till EU:s 
förfogande för att ställa samtliga ansvariga 
för förgiftningen till svars.

43. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 
därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
efterlyser en oberoende internationell 
utredning av denna händelse. Parlamentet 
uppmanar rådet att använda alla instrument 
– inklusive sanktioner – som står till EU:s 
förfogande för att ställa samtliga ansvariga 
för förgiftningen till svars.

Or. bg

Ändringsförslag 420
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet uttrycker djup 43. Europaparlamentet uttrycker djup 
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oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 
därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
uppmanar rådet att använda alla 
instrument – inklusive sanktioner – som 
står till EU:s förfogande för att ställa 
samtliga ansvariga för förgiftningen till 
svars.

oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 
därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
välkomnar rådets beslut att tillgripa 
sanktioner för att ställa samtliga ansvariga 
för förgiftningen till svars.

Or. en

Ändringsförslag 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 
därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
uppmanar rådet att använda alla 
instrument – inklusive sanktioner – som 
står till EU:s förfogande för att ställa 
samtliga ansvariga för förgiftningen till 
svars.

43. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 
därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
välkomnar rådets beslut att genomföra 
sanktioner mot individer som anses vara 
ansvariga för förgiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 422
Charlie Weimers
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Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över det mordförsök som den 
framstående ryska oppositionsledaren 
Aleksej Navalnyj utsattes för med hjälp av 
en förbjuden nervgas och som enligt 
konventionen om kemiska vapen utgör ett 
fall av användning av kemiska vapen och 
därmed också en allvarlig överträdelse av 
internationella normer. Parlamentet 
uppmanar rådet att använda alla instrument 
– inklusive sanktioner – som står till EU:s 
förfogande för att ställa samtliga ansvariga 
för förgiftningen till svars.

43. Europaparlamentet beklagar det 
mordförsök som den framstående ryska 
oppositionsledaren Aleksej Navalnyj 
utsattes för med hjälp av en förbjuden 
nervgas och som enligt konventionen om 
kemiska vapen utgör ett fall av användning 
av kemiska vapen och därmed också en 
allvarlig överträdelse av internationella 
normer. Parlamentet uppmanar rådet att 
använda alla instrument – inklusive 
sanktioner – som står till EU:s förfogande 
för att ställa samtliga ansvariga för 
förgiftningen till svars.

Or. en

Ändringsförslag 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/unionens höga representant att 
lägga fram förslag om att stärka befintlig 
expertis om icke-spridning och 
vapenkontroll i EU och se till att EU spelar 
en kraftfull och konstruktiv roll i arbetet 
för att utveckla och stärka de globala 
regelbaserade insatserna för icke-spridning 
och strukturerna för vapenkontroll och 
nedrustning. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende utnämningen av ett nytt särskilt 
sändebud för nedrustning och 
icke-spridning.

44. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/unionens höga representant att 
lägga fram förslag om att stärka befintlig 
expertis om icke-spridning och 
vapenkontroll i EU och se till att EU spelar 
en kraftfull och konstruktiv roll i arbetet 
för att utveckla och stärka de globala 
regelbaserade insatserna för icke-spridning 
och strukturerna för vapenkontroll och 
nedrustning. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende utnämningen av ett nytt särskilt 
sändebud för nedrustning och 
icke-spridning. Parlamentet inser det 
omedelbara behovet av nya 
internationella avtal inom området för 
vapenkontroll. Parlamentet anger att när 
det gäller kärnvapenavskräckning kan 
utvecklingen av hypersoniska missiler 
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undergräva principerna om ömsesidiga 
löften om förstörelse och efterlyser därför 
ett att EU tar initiativ till ett 
världsomspännande vapenkontrollavtal 
om användningen, omfattningen, 
hastigheten, doktrinen, inspektioner 
beträffande kärnvapenlaster samt 
kustnära placering av hypersoniska 
vapensystem.

Or. en

Ändringsförslag 424
Jérôme Rivière

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten i 
den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota alla kärnvapenarsenaler 
och skapa en kärnvapenfri värld.

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten i 
den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota alla kärnvapenarsenaler 
och skapa en kärnvapenfri värld. 
Parlamentet påminner dock om att ett 
visst antal länder, särskilt Frankrike, är 
angelägna om att bevara sina 
avskräckande kärnvapen, som utgör 
grundbulten i deras försvarsstrategi.

Or. fr

Ändringsförslag 425
David McAllister

Förslag till resolution
Punkt 45
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Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten i 
den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota alla kärnvapenarsenaler 
och skapa en kärnvapenfri värld.

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar, i fall där 
internationella värden och rättsstaten har 
åsidosatts, som en hörnsten i den globala 
och europeiska säkerheten. Parlamentet 
betonar sitt fulla stöd för Unodas arbete 
och FN:s nedrustningsagenda. Parlamentet 
upprepar sitt stöd för strategier för att 
fortsätta att minska och skrota alla 
kärnvapenarsenaler och skapa en 
kärnvapenfri värld.

Or. en

Ändringsförslag 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten i 
den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota alla kärnvapenarsenaler 
och skapa en kärnvapenfri värld.

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten i 
den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska alla kärnvapenarsenaler.

Or. en

Ändringsförslag 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
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Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten 
i den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota alla kärnvapenarsenaler 
och skapa en kärnvapenfri värld.

45. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över urholkandet av ändamålsenliga 
internationella vapenkontroll-, 
nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar, som är 
hörnstenen i den globala och europeiska 
säkerheten. Parlamentet betonar sitt fulla 
stöd för Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet 
uppmanar kraftfullt den vice 
ordföranden/den höga representanten att 
vidta åtgärder för stärkta strategier för att 
fortsätta att minska och skrota alla 
kärnvapenarsenaler och skapa en 
kärnvapenfri värld.

Or. en

Ändringsförslag 428
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten i 
den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota alla kärnvapenarsenaler 
och skapa en kärnvapenfri värld.

45. Europaparlamentet upprepar sitt 
fulla engagemang för bevarandet av 
ändamålsenliga internationella 
vapenkontroll-, nedrustnings- och 
icke-spridningsordningar som en hörnsten i 
den globala och europeiska säkerheten. 
Parlamentet betonar sitt fulla stöd för 
Unodas arbete och FN:s 
nedrustningsagenda. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för strategier för att fortsätta att 
minska och skrota kärnvapenarsenaler 
genom aggressiva och konkurrerande 
system.
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Or. en

Ändringsförslag 429
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
är av den bestämda uppfattningen att det, 
i takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att fullt ut agera i överensstämmelse med 
den gemensamma ståndpunkten. 
Parlamentet efterlyser en mekanism för 
sanktioner mot medlemsstater som inte 
agerar i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
välkomnar de ansträngningar som gjorts 
för att öka öppenheten och stärka den 
offentliga och parlamentariska 
granskningen av vapenexport. 
Parlamentet efterlyser gemensamma 
insatser för att förbättra riskbedömningar, 
slutanvändarkontroller och kontroller 
efter leverans.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 430
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 46. Europaparlamentet noterar rådets 
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rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
är av den bestämda uppfattningen att det, 
i takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att fullt ut agera i överensstämmelse med 
den gemensamma ståndpunkten. 
Parlamentet efterlyser en mekanism för 
sanktioner mot medlemsstater som inte 
agerar i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
välkomnar de ansträngningar som gjorts 
för att öka öppenheten och stärka den 
offentliga och parlamentariska 
granskningen av vapenexport. 
Parlamentet efterlyser gemensamma 
insatser för att förbättra riskbedömningar, 
slutanvändarkontroller och kontroller 
efter leverans.

slutsatser om översynen den gemensamma 
ståndpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 431
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
är av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen av 
gemensam ståndpunkt 944 om 
vapenexport. Parlamentet är av den 
bestämda uppfattningen att det, i takt med 
att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens, öppenhet och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik samt 
en större offentlig tillsyn. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att fullt ut 
agera i överensstämmelse med de åtta 
kriterierna i den gemensamma 
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överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

ståndpunkten. Parlamentet efterlyser en 
mekanism för sanktioner och övervakning 
på EU-nivå mot medlemsstater som inte 
agerar i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten vilken måste 
bli genomförbar. Parlamentet välkomnar 
de ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans. Parlamentet 
anser att EU-nivåns allt större betydelse 
inom vapentillverkning, rådets nyliga 
slutsatser om samsyn när det gäller 
vapenexport och inrättandet av den 
europeiska fredsfaciliteten bör 
kompletteras med en mekanism för 
övervakning och kontroll på EU-nivå som 
bygger på fullständig efterlevnad av de 
åtta kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten och strikt 
genomföra kriterium fyra om regional 
stabilitet och stoppa all export av militär 
utrustning som skulle kunna användas 
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ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

mot andra EU-medlemsstater. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

Or. en

Ändringsförslag 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att lämna 
program om vapenexport till länder som 
hotar att använda militära medel mot 
EU:s medlemsstater. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
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gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

Or. en

Ändringsförslag 434
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
välkomnar de ansträngningar som gjorts 
för att öka öppenheten och stärka den 
offentliga och parlamentariska 
granskningen av vapenexport. Parlamentet 
efterlyser gemensamma insatser för att 
förbättra riskbedömningar, 
slutanvändarkontroller och kontroller efter 
leverans.

Or. fr

Ändringsförslag 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
Punkt 46
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Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att fullt ut agera i överensstämmelse med 
den gemensamma ståndpunkten. 
Parlamentet efterlyser en mekanism för 
sanktioner mot medlemsstater som inte 
agerar i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
välkomnar de ansträngningar som gjorts 
för att öka öppenheten och stärka den 
offentliga och parlamentariska 
granskningen av vapenexport. Parlamentet 
efterlyser gemensamma insatser för att 
förbättra riskbedömningar, 
slutanvändarkontroller och kontroller efter 
leverans.

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet välkomnar de ansträngningar 
som gjorts för att öka öppenheten i den 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport samtidigt som man 
respekterar nationella 
säkerhetsbegränsningar och immateriella 
rättigheter. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

Or. en

Ändringsförslag 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
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gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
välkomnar de ansträngningar som gjorts 
för att öka öppenheten och stärka den 
offentliga och parlamentariska 
granskningen av vapenexport. Parlamentet 
efterlyser gemensamma insatser för att 
förbättra riskbedömningar, 
slutanvändarkontroller och kontroller efter 
leverans.

Or. en

Ändringsförslag 437
Željana Zovko

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
välkomnar de ansträngningar som gjorts 
för att öka öppenheten och stärka den 
offentliga och parlamentariska 
granskningen av vapenexport. Parlamentet 
efterlyser gemensamma insatser för att 
förbättra riskbedömningar, 
slutanvändarkontroller och kontroller efter 
leverans.

Or. en
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Ändringsförslag 438
David McAllister

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik för 
att förbättra samarbetet och effektiviteten 
inom den europeiska försvarsindustrin. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

Or. en

Ändringsförslag 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 

46. Europaparlamentet välkomnar 
rådets slutsatser om översynen den 
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gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
fullt ut agera i överensstämmelse med den 
gemensamma ståndpunkten. Parlamentet 
efterlyser en mekanism för sanktioner mot 
medlemsstater som inte agerar i 
överensstämmelse med den gemensamma 
ståndpunkten. Parlamentet välkomnar de 
ansträngningar som gjorts för att öka 
öppenheten och stärka den offentliga och 
parlamentariska granskningen av 
vapenexport. Parlamentet efterlyser 
gemensamma insatser för att förbättra 
riskbedömningar, slutanvändarkontroller 
och kontroller efter leverans.

gemensamma ståndpunkten. Parlamentet är 
av den bestämda uppfattningen att det, i 
takt med att EU blir alltmer ambitiöst på 
försvarsområdet, finns ett behov av större 
konvergens och konsekvens i 
medlemsstaternas vapenexportpolitik. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
komma till rätta med sina olika tolkningar 
av den gemensamma ståndpunkten. 
Parlamentet välkomnar de ansträngningar 
som gjorts för att öka öppenheten och 
stärka den offentliga och parlamentariska 
granskningen av vapenexport. Parlamentet 
efterlyser gemensamma insatser för att 
förbättra riskbedömningar, 
slutanvändarkontroller och kontroller efter 
leverans.

Or. en

Ändringsförslag 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Förslag till resolution
Punkt 46a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

46a. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen medlemsstaterna att följa 
EU:s uppförandekod för vapenexport. 
Parlamentet erinrar om behovet att 
samtliga EU-medlemsstater strikt 
tillämpar de regler som fastställts i rådets 
gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp 
av den 8 december 2008 om vapenexport. 
Parlamentet påminner om att 
medlemsstaterna har slutit upp bakom 
starka nationella ställningstaganden i 
fråga om sin politik för vapenexport till 
Turkiet, på grundval av bestämmelserna i 
gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp, 
inbegripet en strikt tillämpning av 
kriterium fyra om regional stabilitet. 
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Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
vice ordföranden/den höga 
representanten att lägga fram ett initiativ i 
rådet så att alla EU-medlemsstater 
stoppar vapenexport av all slags militär 
utrustning, inbegripet vapen, vapen för 
varor med dubbla användningsområden 
och sakkunskap, till Turkiet i enlighet 
med den gemensamma ståndpunkten, så 
länge som Turkiet fortsätter med sin 
nuvarande olagliga och ensidiga 
verksamhet i östra Medelhavet som strider 
mot EU-medlemsstaters suveränitet 
(särskilt Greklands och Cyperns) och 
internationell rätt och inte inlåter sig i en 
dialog som grundas på internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
Punkt 47

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
åtgärder för att stödja universaliseringen av 
vapenhandelsfördraget och uppmanar alla 
stora vapenexporterande länder att 
underteckna och ratificera det snarast 
möjligt.

47. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
åtgärder för att stödja universaliseringen av 
vapenhandelsfördraget och uppmuntrar 
alla stora vapenexporterande länder att 
överväga att underteckna och ratificera det 
snarast möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 442
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Förslag till resolution
Punkt 48
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Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet uppmanar EU 
att gå i spetsen för de globala insatserna för 
att inrätta ett omfattande regelverk för 
utveckling och användning av AI-baserade 
vapen. Parlamentet uppmanar den höga 
representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att 
anta en gemensam ståndpunkt om 
autonoma vapensystem vilken säkerställer 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna i vapensystem. 
Parlamentet insisterar på att det på 
internationell nivå inleds förhandlingar 
om ett rättsligt bindande instrument med 
ett förbud mot helt autonoma vapen.

48. Europaparlamentet uppmanar EU 
att gå i spetsen för de globala insatserna för 
att inrätta ett omfattande regelverk för 
utveckling och användning av AI-baserade 
vapen. Parlamentet uppmanar den höga 
representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att 
anta en gemensam ståndpunkt om 
autonoma vapensystem vilken säkerställer 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna i vapensystem.

Or. en

Ändringsförslag 443
Hannah Neumann
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet uppmanar EU 
att gå i spetsen för de globala insatserna för 
att inrätta ett omfattande regelverk för 
utveckling och användning av AI-baserade 
vapen. Parlamentet uppmanar den höga 
representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att 
anta en gemensam ståndpunkt om 
autonoma vapensystem vilken säkerställer 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna i vapensystem. 
Parlamentet insisterar på att det på 
internationell nivå inleds förhandlingar om 
ett rättsligt bindande instrument med ett 
förbud mot helt autonoma vapen.

48. Europaparlamentet uppmanar EU 
att gå i spetsen för de globala insatserna för 
att inrätta ett omfattande regelverk för att 
säkerställa en meningsfull mänsklig 
kontroll över de kritiska funktionerna att 
välja ut och attackera mål vid utveckling 
och användning av allt mer autonoma 
vapen. Parlamentet uppmanar den höga 
representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och rådet att anta en 
gemensam ståndpunkt om dödliga 
autonoma vapensystem. Parlamentet 
insisterar på att det på internationell nivå 
inleds förhandlingar om ett rättsligt 
bindande instrument med ett förbud mot 
dödliga autonoma vapen utan meningsfull 
mänsklig kontroll.
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Or. en

Ändringsförslag 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet uppmanar EU 
att gå i spetsen för de globala insatserna för 
att inrätta ett omfattande regelverk för 
utveckling och användning av AI-baserade 
vapen. Parlamentet uppmanar den höga 
representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att 
anta en gemensam ståndpunkt om 
autonoma vapensystem vilken säkerställer 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna i vapensystem. 
Parlamentet insisterar på att det på 
internationell nivå inleds förhandlingar om 
ett rättsligt bindande instrument med ett 
förbud mot helt autonoma vapen.

48. Europaparlamentet uppmanar EU 
att gå i spetsen för de globala insatserna för 
att inrätta ett omfattande regelverk för 
utveckling och användning av AI-baserade 
vapen. Parlamentet uppmanar den höga 
representanten/vice ordföranden, 
medlemsstaterna och Europeiska rådet att 
anta en gemensam ståndpunkt om 
autonoma vapensystem vilken säkerställer 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna i vapensystem. 
Parlamentet insisterar på att det på 
internationell nivå inleds förhandlingar om 
gemensamma definitioner och en ram om 
användningen av autonoma vapen.

Or. en

Ändringsförslag 445
Traian Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 48a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

48a. Europaparlamentet noterar att 
artificiell intelligens är en av de nya 
tekniker som på ett djupgående sätt 
ändrar försvarskonceptet. Parlamentet 
uppmanar EU att utforska potentialen 
och interoperabiliteten hos försvarssystem 
och tillämpningsområden som bygger på 
artificiell intelligens, att vara redo att 
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reagera på utvecklingen och använda 
dessa tekniker i hela världen samt att, 
tillsammans med sina partner och särskilt 
Nato, föreslå etiska åtgärder och 
principer för gemensam användning av 
dem. Parlamentet anser också att man 
särskilt måste uppmärksamma de 
gemensamma regler och normer som bör 
åläggas den europeiska försvarsindustrin 
när det gäller utveckling av militär 
kapacitet som utnyttjar artificiell 
intelligens.

Or. ro

Ändringsförslag 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 48a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

48a. Europaparlamentet uppmanar EU 
att gå i spetsen för de globala insatserna 
för att inrätta ett omfattande och effektivt 
vapenkontrollsystem på global nivå för 
spridning av missilteknik och teknik för 
obemannade stridsflygplan.

Or. en

Ändringsförslag 447
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet understryker 
att det måste hantera alla försvarsfrågor 
på ett konsekvent sätt. Parlamentet vill att 
mandatet för underutskottet för säkerhet 
och försvar ska omprövas mot bakgrund 

utgår
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av det ökande antalet försvarsinitiativ på 
EU-nivå och inrättandet av 
kommissionens GD DEFIS.

Or. en

Ändringsförslag 448
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet understryker att 
det måste hantera alla försvarsfrågor på ett 
konsekvent sätt. Parlamentet vill att 
mandatet för underutskottet för säkerhet 
och försvar ska omprövas mot bakgrund av 
det ökande antalet försvarsinitiativ på 
EU-nivå och inrättandet av kommissionens 
GD DEFIS.

49. Europaparlamentet understryker att 
det måste hantera alla försvarsfrågor på ett 
konsekvent sätt. Parlamentet vill att 
mandatet för underutskottet för säkerhet 
och försvar ska omprövas och utökas mot 
bakgrund av det ökande antalet 
försvarsinitiativ på EU-nivå och inrättandet 
av kommissionens GD DEFIS.

Or. en

Ändringsförslag 449
Charlie Weimers

Förslag till resolution
Punkt 50

Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet välkomnar de 
regelbundna diskussionerna med vice 
ordföranden/den höga representanten om 
GSFP-frågor och uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
se till att vederbörlig hänsyn tas till 
Europaparlamentets synpunkter. 
Parlamentet betonar behovet av att 
säkerställa regelbundna briefingar från 
EU:s särskilda representanter, särskilda 
sändebud och uppdrags- och insatschefer. 
Parlamentet anser att det bör involveras i 

50. Europaparlamentet välkomnar de 
regelbundna diskussionerna med vice 
ordföranden/den höga representanten om 
GSFP-frågor. Parlamentet välkomnar 
regelbundna briefingar från EU:s särskilda 
representanter, särskilda sändebud och 
uppdrags- och insatschefer.
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förhandssamråd om strategisk planering 
för GSFP-uppdrag, ändringar av deras 
mandat och planer för att avsluta dem. 
Parlamentet efterlyser ett omfattande 
genomförande av artikel 36 i 
EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
Punkt 50

Förslag till resolution Ändringsförslag

50. Europaparlamentet välkomnar de 
regelbundna diskussionerna med vice 
ordföranden/den höga representanten om 
GSFP-frågor och uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att vederbörlig hänsyn tas till 
Europaparlamentets synpunkter. 
Parlamentet betonar behovet av att 
säkerställa regelbundna briefingar från 
EU:s särskilda representanter, särskilda 
sändebud och uppdrags- och insatschefer. 
Parlamentet anser att det bör involveras i 
förhandssamråd om strategisk planering 
för GSFP-uppdrag, ändringar av deras 
mandat och planer för att avsluta dem. 
Parlamentet efterlyser ett omfattande 
genomförande av artikel 36 i EU-fördraget.

50. Europaparlamentet välkomnar de 
regelbundna diskussionerna med vice 
ordföranden/den höga representanten om 
GSFP-frågor och uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att vederbörlig hänsyn tas till 
Europaparlamentets synpunkter. 
Parlamentet betonar behovet av att 
säkerställa regelbundna briefingar från 
EU:s särskilda representanter, särskilda 
sändebud och uppdrags- och insatschefer. 
Parlamentet ser helst att det formella 
fastställandet av strategiskt oberoende 
sker snarast möjligt, så att parlamentet 
kan involveras i samråd om hur man på 
bästa sätt kan bidra till strategisk 
planering för GSFP-uppdrag, ändringar av 
deras mandat och planer för att avsluta 
dem. Parlamentet efterlyser ett omfattande 
genomförande av artikel 36 i EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 451
Angel Dzhambazki

Förslag till resolution
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Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet upprepar 
vikten av att förbättra de verktyg som 
finns tillgängliga för det civila samhället 
för att säkerställa ett meningsfullt 
deltagande för det i utformningen av 
försvarsrelaterad politik och tillsynen över 
den i praktiken.

utgår

Or. bg

Ändringsförslag 452
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet upprepar 
vikten av att förbättra de verktyg som 
finns tillgängliga för det civila samhället 
för att säkerställa ett meningsfullt 
deltagande för det i utformningen av 
försvarsrelaterad politik och tillsynen över 
den i praktiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 453
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet upprepar vikten 
av att förbättra de verktyg som finns 
tillgängliga för det civila samhället för att 
säkerställa ett meningsfullt deltagande för 
det i utformningen av försvarsrelaterad 

52. Europaparlamentet upprepar vikten 
av att förbättra de verktyg som finns 
tillgängliga för det civila samhället för att 
säkerställa ett meningsfullt och betydande 
deltagande för det i utformningen av 
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politik och tillsynen över den i praktiken. försvarsrelaterad politik och tillsynen över 
den i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 454
Emmanuel Maurel

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till Europeiska rådet, rådet och 
kommissionen samt till vice ordföranden 
för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, 
Natos generalsekreterare, EU:s byråer på 
säkerhets- och försvarsområdena och 
medlemsstaternas nationella parlament.

53. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till Europeiska rådet, rådet och 
kommissionen samt till vice ordföranden 
för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, 
EU:s byråer på säkerhets- och 
försvarsområdena och medlemsstaternas 
nationella parlament.

Or. fr


