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Amendement 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

De samenvoeging van de bestaande instrumenten voor extern optreden komt de algehele 
efficiëntie en doeltreffendheid niet ten goede. Evenmin leidt een dergelijke samenvoeging tot 
meer transparantie en verbeterde parlementaire controle. Daarentegen worden alle EU-
instrumenten en beleidslijnen, met inbegrip van ontwikkelingssamenwerking, ondergeschikt 
gemaakt aan de veiligheidsbelangen en de geopolitieke en economische belangen van de EU. 
Ook zullen civiele middelen onverminderd worden ingezet voor militaire doeleinden. Het is 
uitgesloten dat onderhavig voorstel meer transparantie en verbeterde parlementaire en 
democratische controle tot gevolg zal hebben.

Amendement 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 383
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde 
voorlegging aan het Parlement indien zij 
haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt 
of voornemens is het ingrijpend te
wijzigen;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in 
te trekken;

Or. en

Amendement 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
–

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie op zo spoedig 
mogelijk een nieuw voorstel voor een 
verordening in te dienen waarin gehoor 
wordt gegeven aan de verzoeken die het 
Parlement in zijn resolutie van 14 maart 
20181 bis naar voren heeft gebracht.

_________________

1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0075.

Or. en

Amendement 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)



AM\1172158NL.docx 5/7 PE632.089v01-00

NL

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2 ter. hecht zijn goedkeuring aan de bij 
deze resolutie gevoegde verklaring van het 
Parlement;

ter informatie wordt hieronder de tekst 
van de verklaring toegevoegd:

Het Europees Parlement betreurt dat de 
Commissie geen acht heeft geslagen op 
zijn resolutie van 14 maart 20181 bis, 
waarin wordt opgeroepen tot 
afzonderlijke, specifieke instrumenten 
voor pretoetredingssteun, het 
nabuurschap, ontwikkeling en 
humanitaire hulp.

1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0075.

Or. en

Amendement 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het beleidskader voor extern 
optreden van de Unie waarnaar in deze 
verordening wordt verwezen, dient onder 
meer het volgende te omvatten: het 
strategisch kader en actieplan van de EU 
voor mensenrechten en democratie, de 
Europese consensus inzake ontwikkeling, 
de actieagenda van Addis Abeba, de 
Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, de Klimaatovereenkomst 
van Parijs, de nieuwe stedelijke agenda, 
de beginselen inzake de doeltreffendheid 
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van ontwikkelingssamenwerking, zoals 
tijdens het forum op hoog niveau over de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in 
Busan in 2011 overeengekomen in het 
kader van het mondiaal partnerschap 
voor doeltreffende 
ontwikkelingssamenwerking (GPEDC) en 
nogmaals bevestigd tijdens de bijeenkomst 
op hoog niveau in Nairobi in 2016, de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten, de 
OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, de 
alomvattende aanpak voor de uitvoering
door de EU van de resoluties 1325 en 
1820 van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties over vrouwen, vrede en 
veiligheid, het actieplan 2016-2020 van de 
Europese Unie inzake gendergelijkheid: 
gendergelijkheid en de empowerment van 
vrouwen: het leven van meisjes en 
vrouwen via de externe betrekkingen van 
de EU veranderen, het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen, de 
geïntegreerde EU-aanpak van externe 
conflicten en crises, het EU-programma 
voor de preventie van gewelddadige 
conflicten, het Concept inzake versterking 
van de bemiddelings- en dialoogcapaciteit 
van de EU, het EU-brede strategische 
kader voor steun aan de hervorming van 
de veiligheidssector (SSR), de EU-
strategie tegen illegale vuurwapens, 
handvuurwapens en lichte wapens 
(SALW), en munitie daarvoor, het EU-
concept voor steun voor ontwapening, 
demobilisatie en re-integratie (DDR), de 
beginselen van Maastricht inzake 
extraterritoriale verplichtingen van 
lidstaten op het gebied van economische, 
sociale en culturele rechten, het 
Vluchtelingenverdrag, het mondiale pact 
voor veilige, ordelijke en reguliere 
migratie, dat op 10 december 2018 in 
Marrakesh is goedgekeurd, het mondiale 
pact inzake vluchtelingen, de resultaten 
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van het actieprogramma van Peking en 
het actieprogramma van de internationale 
conferentie over bevolking en 
ontwikkeling (ICPD), het stappenplan van 
de UNCTAD over de duurzame 
herschikking van staatsschulden 
(april 2015), de richtsnoeren inzake 
buitenlandse schulden en mensenrechten 
van het Bureau van de Hoge Commissaris 
voor de rechten van de mens.

Or. en
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