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Ändringsförslag 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Sammanslagningen av de befintliga externa instrumenten kommer inte att leda till ökad 
effektivitet och ändamålsenlighet. Den kommer heller inte att öka insynen eller den 
parlamentariska kontrollen. Tvärtom innebär sammanslagningen till ett instrument att alla 
instrument och alla EU:s politiska åtgärder, inbegripet utvecklingsbistånd, kommer att 
underordnas EU:s säkerhetspolitiska, geopolitiska och ekonomiska intressen. Den fortsatta 
omdirigeringen av civila medel till militära utgifter fortsätter. Förstärkt parlamentarisk 
kontroll, demokratisk kontroll och insyn kommer inte att vara möjligt med det nuvarande 
förslaget.

Ändringsförslag 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 383
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på nytt lägga fram 
ärendet för parlamentet om den ersätter, 
väsentligt ändrar eller har för avsikt att 
väsentligt ändra sitt förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

Or. en

Ändringsförslag 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2a (ny)
–

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt 
lägga fram ett nytt förslag till förordning 
som uppfyller parlamentets krav i 
resolutionen av den 14 mars 20181a.

_________________

1a Antagna texter, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Ändringsförslag 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 2b (ny)
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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet godkänner 
parlamentets uttalande, som bifogas 
denna resolution.

För kännedom återges uttalandet här:

Europaparlamentet beklagar att dess 
resolution av den 14 mars 20181a, där 
parlamentet krävde separata instrument 
för föranslutningsstöd, grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och humanitärt 
bistånd, inte har beaktats av 
kommissionen.

1a Antagna texter, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Ändringsförslag 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den politiska ram för unionens yttre 
åtgärder som avses i denna förordning 
bör bland annat omfatta följande: EU:s 
strategiska ram och handlingsplanen för 
mänskliga rättigheter och demokrati, det 
europeiska samförståndet om utveckling, 
Addis Abeba-handlingsplanen, Agenda 
2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet 
om klimatförändringar, den nya agendan 
för städer, de principer för 
utvecklingseffektivitet som man kom 
överens om vid högnivåforumet i Busan 
om biståndseffektivitet 2011 inom ramen 
för det globala partnerskapet för effektivt 
utvecklingssamarbete och som förnyades 



PE632.089v01-00 6/7 AM\1172158SV.docx

SV

vid högnivåmötet i Nairobi 2016, FN:s 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag, FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, den 
övergripande strategin för EU:s 
genomförande av Förenta nationernas 
säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 
om kvinnor, fred och säkerhet, EU:s 
handlingsplan för jämställdhet 2016–
2020: om jämställdhet och kvinnors 
egenmakt i yttre förbindelser, 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, EU:s 
integrerade strategi för externa konflikter 
och kriser, unionens program för 
förebyggande av väpnade konflikter, 
konceptet om förstärkning av EU:s 
medlings- och dialogkapacitet, den EU-
omfattande strategiramen för stöd till 
reform av säkerhetssektorn, EU-strategin 
mot olagliga skjutvapen, handeldvapen 
och lätta vapen samt deras ammunition, 
EU:s koncept för stöd till avväpning, 
demobilisering och återanpassning, 
Maastrichtprinciperna om staters 
extraterritoriella skyldigheter avseende 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, flyktingkonventionen, den 
globala pakten för säker, ordnad och 
reguljär migration, som antogs i 
Marrakech den 10 december 2018, den 
globala flyktingpakten, resultaten av 
handlingsplanen från Peking och 
handlingsprogrammet från den 
internationella konferensen om 
befolkning och utveckling (ICPD), 
Unctads färdplan för hållbara metoder för 
omförhandling av statsskulden (april 
2015), och de vägledande principerna för 
utlandsskulden och de mänskliga 
rättigheterna, som utarbetats av kontoret 
för FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter.

Or. en
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