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Ændringsforslag 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Sammenlægningen af de eksisterende eksterne instrumenter vil ikke føre til større effektivitet 
og virkning, og den vil heller ikke øge gennemsigtigheden eller den parlamentariske kontrol. 
Tværtimod betyder sammenlægningen i et enkelt instrument, at alle instrumenter og EU-
politikker, herunder udviklingsbistand, er underlagt EU's sikkerhedsmæssige, geopolitiske og 
økonomiske interesser. Omdirigeringen af civile midler til militærudgifter fortsætter. Øget 
parlamentarisk kontrol, demokratisk kontrol og gennemsigtighed vil ikke være muligt med det 
nuværende forslag.

Ændringsforslag 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Forslag til forordning
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
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Punkt 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis
Kommissionen erstatter, i væsentlig grad 
ændrer eller agter i væsentlig grad at 
ændre sit forslag;

2. opfordrer Kommissionen til at trække
sit forslag tilbage;

Or. en

Ændringsforslag 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2 a (nyt)
–

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2a. anmoder Kommissionen om hurtigst 
muligt at forelægge et nyt forslag til 
forordning, der imødekommer de 
anmodninger, som Parlamentet gav 
udtryk for i sin beslutning af 14. marts 
20181a.

_________________

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075

Or. en

Ændringsforslag 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 2 b (nyt)
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2b. godkender Europa-Parlamentets 
erklæring, der er vedføjet som bilag til 
denne beslutning;

Til orientering har erklæringen følgende
ordlyd:

Europa-Parlamentet beklager, at 
Kommissionen ikke tog hensyn til 
Parlamentets beslutning af 14. marts 
20181a om oprettelse af særskilte 
instrumenter til førtiltrædelsesbistand, til 
naboskab, til udvikling og til humanitær 
bistand.

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Ændringsforslag 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De politiske rammer for Unionens 
optræden udadtil, som der henvises til i 
denne forordning, bør bl.a. omfatte: EU's 
strategiske ramme og handlingsplanen for 
menneskerettigheder og demokrati; Den 
europæiske konsensus om udvikling; 
Addis Abeba-handlingsplanen; 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling; 
Parisaftalen om klimaændringer; Den 
nye dagsorden for byerne; Principper for 
udviklingseffektivitet, som blev vedtaget i 
det globale partnerskab for effektivt 
udviklingssamarbejde (GPEDC) under 
forummet på højt niveau i Busan om 
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bistandseffektivitet i 2011 og igen på 
mødet på højt plan i Nairobi i 2016; FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder; OECD's vejledende 
principper for multinationale 
virksomheder; De Forenede Nationers 
konvention om handicappedes 
rettigheder; Den samlede strategi for EU's 
gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds 
resolution 1325 og 1820 om kvinder, fred 
og sikkerhed; Den Europæiske Unions 
kønshandlingsplan 2016-2020: ligestilling 
og styrkelse af kvinders position i eksterne 
forbindelser; Konventionen om 
afskaffelse af alle former for 
forskelsbehandling af kvinder; EU's 
samlede tilgang til eksterne konflikter og 
kriser; EU's program til forebyggelse af 
voldelige konflikter; EU's koncept for 
styrkelse af EU's mæglings- og 
dialogkapaciteter; Den EU-dækkende 
strategiske ramme til støtte for en reform 
af sikkerhedssektoren (SSR); EU-
strategien til bekæmpelse af ulovlige 
skydevåben, håndvåben og lette våben 
(SALW) samt ammunition hertil; EU's 
koncept for støtte til afvæbning, 
demobilisering og reintegration (DDR); 
Maastrichtprincipperne om staters 
ekstraterritoriale forpligtelser inden for 
økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder; flygtningekonventionen; den 
globale aftale om sikker, velordnet og 
regulær migration, vedtaget i Marrakesh 
den 10. december 2018; Den globale 
aftale om flygtninge; resultaterne af 
Beijinghandlingsprogrammet og 
handlingsprogrammet fra den 
internationale konference om befolkning 
og udvikling (ICPD); UNCTAD's 
køreplan hen imod bæredygtige ordninger 
for omlægning af statsgæld (april 2015); 
og de vejledende principper for statsgæld 
og menneskerettigheder udarbejdet af 
FN's Højkommissariat for 
menneskerettigheder.

Or. en
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