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Amendement 8
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging K

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat op de NAVO-top in 
Newport is bevestigd dat de NAVO 
Oekraïne steunt tegen de destabiliserende 
Russische invloed, hulp is aangeboden met 
het oog op de versterking van de 
Oekraïense strijdkrachten en een oproep is 
gedaan aan Rusland om zijn troepen uit 
Oekraïne terug te trekken en een einde te 
maken aan de illegale annexering van de 
Krim;

K. overwegende dat op de NAVO-top in 
Newport is bevestigd dat de NAVO 
Oekraïne steunt tegen de destabiliserende 
Russische invloed, hulp is aangeboden met 
het oog op de versterking van de 
Oekraïense strijdkrachten en een oproep is 
gedaan aan Rusland om zijn troepen uit 
Oekraïne terug te trekken en een einde te 
maken aan de illegale annexering van de 
Krim; overwegende dat de NAVO heeft 
verklaard te blijven streven naar 
coöperatieve en constructieve 
betrekkingen met Rusland, met inbegrip 
van versterking van het wederzijdse 
vertrouwen, en dat de 
communicatiekanalen met Rusland open 
blijven;

Or. en
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Amendement 9
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

2. roept alle partijen op het staakt-het-
vuren te eerbiedigen en zich te onthouden 
van acties die deze overeenkomst in gevaar 
zouden kunnen brengen; spreekt er echter 
zijn grote bezorgdheid over uit dat het 
staakt-het-vuren voor de Russische 
troepen een voorwendsel is om zich te 
hergroeperen met het oog op voortzetting 
van hun offensief gericht op de 
totstandbrenging van een "landcorridor" 
naar de Krim en verder naar Transnistrië;

2. roept alle partijen op het staakt-het-
vuren te eerbiedigen en zich te onthouden 
van acties die deze overeenkomst in gevaar 
zouden kunnen brengen; 

Or. en
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Amendement 10
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt de omkeerbaarheid en 
de gradeerbaarheid van de beperkende 
maatregelen van de EU, al naar gelang de 
situatie ter plaatse;

Or. en
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Amendement 11
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de hernieuwde 
toezegging van de NAVO om prioriteit toe 
te kennen aan de collectieve veiligheid, en 
over het feit dat men zich heeft 
gecommitteerd aan artikel 5 van het 
Verdrag van Washington; is verheugd over 
de besluiten op de NAVO-top in Newport 
om het veiligheidsniveau van de oostelijke 
bondgenoten te verhogen, o.a. door de 
oprichting van de Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF)", een permanente 
roulerende militaire aanwezigheid van de 
NAVO en de aanleg van logistieke 
infrastructuur, alsmede de steun die is 
aangeboden met het oog op de versterking 
van het Oekraïense vermogen om voor zijn 
eigen veiligheid te zorgen; neemt er nota 
van dat de lidstaten bilateraal de nodige 
wapens, technologie en knowhow voor 
veiligheid en defensie aan Oekraïne 
kunnen leveren;

18. is verheugd over de hernieuwde 
toezegging van de NAVO om prioriteit toe 
te kennen aan de collectieve veiligheid, en 
over het feit dat men zich heeft 
gecommitteerd aan artikel 5 van het 
Verdrag van Washington; is verheugd over 
de besluiten op de NAVO-top in Newport 
om het veiligheidsniveau van de oostelijke 
bondgenoten te verhogen, o.a. door de 
oprichting van de Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF)", een permanente 
roulerende militaire aanwezigheid van de 
NAVO en de aanleg van logistieke 
infrastructuur, alsmede de steun die is 
aangeboden met het oog op de versterking 
van het Oekraïense vermogen om voor zijn 
eigen veiligheid te zorgen; neemt er nota 
van dat de NAVO-bondgenoten bilateraal 
de nodige wapens, technologie en 
knowhow voor veiligheid en defensie aan 
Oekraïne kunnen leveren; benadrukt 
echter nadrukkelijk dat er geen militaire 
oplossing is voor de crisis in Oekraïne;

Or. en



AM\1034908NL.doc PE537.020v01-00 } 
PE537.024v01-00 } 
PE537.025v01-00 } 
PE537.029v01-00 } 
PE537.030v01-00 } RC1

NL In verscheidenheid verenigd NL

17.9.2014 B8-0118/2014 } 
B8-0122/2014 } 
B8-0123/2014 } 
B8-0127/2014 } 
B8-0128/2014 } RC1/Am. 12

Amendement 12
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

21. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over 
de catastrofale humanitaire situatie in de 
oostelijke Oekraïne, vooral met het oog op 
de naderende winter; wijst erop dat er 
dringend behoefte is aan humanitaire hulp 
voor de bevolking in de omstreden 
gebieden en voor vluchtelingen en 
ontheemden; is ingenomen met het onlangs 
door de Commissie genomen besluit om 22 
miljoen euro uit te trekken voor 
humanitaire en ontwikkelingshulp aan 
Oekraïne; dringt aan op verdere 
inspanningen, volledig onder EU-
verantwoordelijkheid en -toezicht, met 
inbegrip van een humanitair hulpkonvooi, 
om de meest behoeftigen hulp te bieden; 
wijst erop dat de verlening van humanitaire 
hulp aan het oosten van Oekraïne plaats 
moet vinden met volledige inachtneming 
van het internationaal humanitair recht en 
de beginselen menselijkheid, neutraliteit, 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid en in 
nauwe samenwerking met de Oekraïense 
regering, de VN en het Internationale Rode 
Kruis;

21. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over 
de catastrofale humanitaire situatie in de 
oostelijke Oekraïne, vooral met het oog op 
de naderende winter; wijst erop dat er 
dringend behoefte is aan humanitaire hulp 
voor de bevolking in de omstreden 
gebieden en voor vluchtelingen en 
ontheemden; herhaalt de onlangs door de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
gelanceerde noodkreet dat het oosten van 
Oekraïne met een medische noodsituatie 
te kampen heeft doordat ziekenhuizen niet 
optimaal functioneren en er een tekort 
aan geneesmiddelen en vaccins heerst; is 
ingenomen met het onlangs door de 
Commissie genomen besluit om 22 miljoen 
euro uit te trekken voor humanitaire en 
ontwikkelingshulp aan Oekraïne; dringt 
aan op verdere inspanningen, volledig 
onder EU-verantwoordelijkheid en -
toezicht, met inbegrip van een humanitair 
hulpkonvooi, om de meest behoeftigen 
hulp te bieden; wijst erop dat de verlening 
van humanitaire hulp aan het oosten van 
Oekraïne plaats moet vinden met volledige 
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inachtneming van het internationaal 
humanitair recht en de beginselen 
menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid 
en onafhankelijkheid en in nauwe 
samenwerking met de Oekraïense regering, 
de VN en het Internationale Rode Kruis;

Or. en



AM\1034908NL.doc PE537.020v01-00 } 
PE537.024v01-00 } 
PE537.025v01-00 } 
PE537.029v01-00 } 
PE537.030v01-00 } RC1

NL In verscheidenheid verenigd NL

17.9.2014 B8-0118/2014 } 
B8-0122/2014 } 
B8-0123/2014 } 
B8-0127/2014 } 
B8-0128/2014 } RC1/Am. 13

Amendement 13
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

31. is verheugd over het besluit om op 26 
oktober 2014 in Oekraïne vervroegde 
parlementsverkiezingen te houden en 
verwacht van de regering dat zij vrije en 
eerlijke verkiezingen garandeert; verzoekt 
de Oekraïense autoriteiten volledige 
openheid te betrachten over de financiering 
van politieke partijen en hun politieke 
campagnes en alle opmerkingen in de 
bevindingen en conclusies van de 
OVSE/ODIHR-waarnemingsmissie voor 
de recente presidentsverkiezingen volledig 
te behandelen; hoopt op een sterke 
meerderheid gezien de belangrijke 
uitdagingen en noodzakelijke 
hervormingen in de toekomst; hecht aan 
het sturen van verkiezingswaarnemers om 
deze verkiezingen te volgen, en dringt aan 
op een substantiële internationale 
waarnemingsmissie bij deze cruciale 
verkiezingen, die onder nog steeds 
moeilijke omstandigheden zullen 
plaatsvinden;

31. is verheugd over het besluit om op 26 
oktober 2014 in Oekraïne vervroegde 
parlementsverkiezingen te houden en 
verwacht van de regering dat zij vrije en 
eerlijke verkiezingen garandeert; verzoekt 
de Oekraïense autoriteiten volledige 
openheid te betrachten over de financiering 
van politieke partijen en hun politieke 
campagnes en alle opmerkingen in de 
bevindingen en conclusies van de 
OVSE/ODIHR-waarnemingsmissie voor 
de recente presidentsverkiezingen volledig 
te behandelen; dringt erop aan dat alle 
partijen die thans in het Oekraïense 
parlement vertegenwoordigd zijn aan de 
verkiezingen deelnemen en dat alle 
partijen de uitslag volledig eerbiedigen; 
hoopt op een sterke meerderheid gezien de 
belangrijke uitdagingen en noodzakelijke 
hervormingen in de toekomst; dringt er 
daarom bij de opstandelingen in het 
oosten van de Oekraïne op aan dat zij het 
verkiezingsproces niet blokkeren en de 
inwoners van het Don-bekken het 
grondrecht garanderen om in vrijheid 
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hun vertegenwoordigers te kiezen; hecht 
aan het sturen van verkiezingswaarnemers 
om deze verkiezingen te volgen, en dringt 
aan op een substantiële internationale 
waarnemingsmissie bij deze cruciale 
verkiezingen, die onder nog steeds 
moeilijke omstandigheden zullen 
plaatsvinden;

Or. en
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Amendement 14
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

34 bis. beklemtoont dat de relatie van 
partnerschap en samenwerking met 
Rusland hersteld moet worden zodra 
Rusland er blijk van geeft het 
internationaal recht te eerbiedigen, actief 
en ondubbelzinnig bijdraagt tot een 
vreedzame oplossing van de crisis in 
Oekraïne en de territoriale integriteit, 
onafhankelijkheid en soevereiniteit van 
Oekraïne, de andere landen van het 
oostelijk partnerschap en zijn buurlanden 
ten volle eerbiedigt; verzoekt de nieuwe 
hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter 
vooruitlopend daarop het pad te effenen 
voor de dialoog tussen Oekraïne en 
Rusland en die tussen de EU en Rusland, 
en vreedzame oplossingen voor conflicten 
te bevorderen; is daarnaast van oordeel 
dat de Commissie na moet gaan hoe 
samenwerking tussen de EU en de 
Euraziatische Economische Unie gestalte 
kan krijgen;

Or. en



AM\1034908NL.doc PE537.020v01-00 } 
PE537.024v01-00 } 
PE537.025v01-00 } 
PE537.029v01-00 } 
PE537.030v01-00 } RC1

NL In verscheidenheid verenigd NL


