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10.12.2013 B7-0560/9 

Amendement  9 

Andrew Duff 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Europese Raad 

uitgebreidere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van bewapening, in het 

bijzonder door het Europees 

Defensieagentschap de bevoegdheid te 

verstrekken een volwaardige rol te spelen 

bij de bevordering van coördinatie, het 

houden van toezicht op het nakomen van 

toezeggingen, het voorrang geven aan 

investeringen in technologieën (waaronder 

strategische middelen zoals bijtanken in de 

lucht, satellietcommunicatie, strategisch 

luchttransport, op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen, cyberdefensie en het 

Gemeenschappelijk Europees Luchtruim), 

het bereiken van een overeenstemming 

over meer inzet van coalities van 

bereidwilligen / kerngroepen, en het 

zoeken naar een werkbare oplossing voor 

het gebruik van gevechtsgroepen; 

18. verzoekt de Europese Raad 

uitgebreidere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van bewapening, in het 

bijzonder door het Europees 

Defensieagentschap de bevoegdheid te 

verstrekken een volwaardige rol te spelen 

bij de bevordering van coördinatie, het 

houden van toezicht op het nakomen van 

toezeggingen, het voorrang geven aan 

investeringen in technologieën (waaronder 

strategische middelen zoals bijtanken in de 

lucht, satellietcommunicatie, strategisch 

luchttransport, op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen die geen dodelijke 

slachtoffers maken, cyberdefensie en het 

Gemeenschappelijk Europees Luchtruim), 

het bereiken van een overeenstemming 

over meer inzet van coalities van 

bereidwilligen / kerngroepen, en het 

zoeken naar een werkbare oplossing voor 

het gebruik van gevechtsgroepen; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/10 

Amendement  10 

Andrew Duff 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Europese Raad 

uitgebreidere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van bewapening, in het 

bijzonder door het Europees 

Defensieagentschap de bevoegdheid te 

verstrekken een volwaardige rol te spelen 

bij de bevordering van coördinatie, het 

houden van toezicht op het nakomen van 

toezeggingen, het voorrang geven aan 

investeringen in technologieën (waaronder 

strategische middelen zoals bijtanken in de 

lucht, satellietcommunicatie, strategisch 

luchttransport, op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen, cyberdefensie en het 

Gemeenschappelijk Europees Luchtruim), 

het bereiken van een overeenstemming 

over meer inzet van coalities van 

bereidwilligen / kerngroepen, en het 

zoeken naar een werkbare oplossing voor 

het gebruik van gevechtsgroepen; 

18. verzoekt de Europese Raad 

uitgebreidere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van bewapening, in het 

bijzonder door het Europees 

Defensieagentschap de bevoegdheid te 

verstrekken een volwaardige rol te spelen 

bij de bevordering van coördinatie, het 

houden van toezicht op het nakomen van 

toezeggingen, het voorrang geven aan 

investeringen in technologieën (waaronder 

strategische middelen zoals bijtanken in de 

lucht, satellietcommunicatie, strategisch 

luchttransport, op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen, cyberdefensie en het 

Gemeenschappelijk Europees Luchtruim), 

het bereiken van een overeenstemming 

over meer inzet van coalities van 

bereidwilligen / kerngroepen, en het 

zoeken naar een werkbare oplossing voor 

het gebruik van gevechtsgroepen, met 

name in de Centraal-Afrikaanse 

Republiek; 

Or. en 

 

 

 


