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Amendement 1
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de start van de activiteiten van de 
Parlementaire Vergadering van Euronest 
op 3 mei 2011 tijdens de zevende 
ambtstermijn van het Europees 
Parlement,

Or. pl

Amendement 2
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de oprichting van het Forum voor 
het maatschappelijk middenveld van het 
Oostelijk Partnerschap en zijn huidige 
acquis, waaronder aanbevelingen en 
andere documenten die zijn uitgewerkt in 
de vijf werkgroepen of in het kader van de 
jaarlijkse bijeenkomsten, namelijk in 
Brussel, België, 16-17 november 2009;
Berlijn, Duitsland, 18-19 november 2010;
Poznań, Polen, 28-30 november 2011;
Stockholm, Zweden, 28-30 november 
2012; Kiszyniów, Moldavië, 04-05 oktober 
2013;

Or. pl

Amendement 3
Andrzej Grzyb
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Ontwerpresolutie
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de oprichting van de Conferentie 
van lokale en regionale overheden van het 
Oostelijk Partnerschap (Corleap) door het 
Comité van de Regio's, waarvan de 
inaugurele vergadering plaatsvond op 8 
september 2011 te Poznań in Polen, 
alsmede de standpunten die tot nu toe 
door Corleap zijn uitgewerkt,

Or. pl

Amendement 4
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededelingen van de 
Commissie van 11 maart 2003 getiteld "De 
grotere Europese nabuurschap: een nieuw 
kader voor de betrekkingen met de 
oostelijke en zuidelijke buurlanden" 
(COM(2003)0104), van 12 mei 2004 met 
de titel "Europees Nabuurschapsbeleid –
Strategiedocument" (COM(2004)0373), 
van 4 december 2006 met de titel "De 
versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid" (COM(2006)0726), 
van 5 december 2007 met de titel "Een 
sterk Europees nabuurschapsbeleid" 
(COM(2007)0774), van 3 december 2008 
met de titel "Oostelijk Partnerschap" 
(COM(2008)0823), en van 12 mei 2010 
met de titel "Het Europees 
nabuurschapsbeleid: een balans" 
(COM(2010)0207),

– gezien de mededelingen van de 
Commissie van 11 maart 2003 getiteld "De 
grotere Europese nabuurschap: een nieuw 
kader voor de betrekkingen met de 
oostelijke en zuidelijke buurlanden" 
(COM(2003)0104), van 12 mei 2004 met 
de titel "Europees Nabuurschapsbeleid –
Strategiedocument" (COM(2004)0373), 
van 4 december 2006 met de titel "De 
versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid" (COM(2006)0726), 
van 11 april 2007 met de titel Synergie 
voor het Zwarte Zeegebied - Een nieuw 
regionaal samenwerkingsinitiatief 
(COM(2007)160), van 5 december 2007 
met de titel "Een sterk Europees 
nabuurschapsbeleid" (COM(2007)0774), 
van 3 december 2008 met de titel 
"Oostelijk Partnerschap" 
(COM(2008)0823), en van 12 mei 2010 
met de titel "Het Europees 
nabuurschapsbeleid: een balans" 
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(COM(2010)0207),

Or. en

Amendement 5
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad over het Oostelijk Partnerschap van 
19 en 20 december 2013,

Or. en

Amendement 6
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de gezamenlijke mededeling van 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en de Commissie van 12 
december 2011, getiteld "Een centrale 
plaats voor mensenrechten en democratie 
in het externe optreden van de EU - voor 
een meer doeltreffende aanpak" 
(COM(2011) 886),

Or. pl

Amendement 7
Eduard Kukan
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Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees 
nabuurschapsinstrument 2014-2020,

Or. en

Amendement 8
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van de Parlementaire 
Vergadering Euronest van 28 mei 2013 
over energiezekerheid in verband met de 
energiemarkt en de harmonisatie tussen 
de Oost-Europese partner en de EU-
landen (2013/C 338/03),

Or. pl

Amendement 9
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn wetgevingsresolutie van 11 
december 2013 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften en 
procedures voor de tenuitvoerlegging van 
de instrumenten voor extern optreden van 
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de Unie (COM(2011)0842 – C7-
0494/2011 – 2011/0415(COD)),

Or. pl

Amendement 10
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn wetgevingsresolutie van 11 
december 2013 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees parlement 
en de Raad tot vaststelling van een 
Europees nabuurschapsinstrument 
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 –
2011/0405(COD)),

Or. pl

Amendement 11
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn wetgevingsresolutie van 11 
december 2013 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot instelling van een 
financieringsinstrument voor de 
bevordering van democratie en 
mensenrechten in de wereld 
(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 –
2011/0412(COD)),

Or. pl
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Amendement 12
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over 
het externe beleid van de EU ter 
bevordering van democratie 
(2011/2032(INI)),

Or. pl

Amendement 13
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn jaarlijkse resoluties over het 
jaarverslag over de mensenrechten in de 
wereld en het mensenrechtenbeleid van de 
Europese Unie, waaronder de implicaties 
voor het strategische mensenrechtenbeleid 
van de EU, namelijk: Resolutie van het 
Europees Parlement van 18 april 2012 
over het jaarverslag over de 
mensenrechten in de wereld en het 
mensenrechtenbeleid van de Europese 
Unie, waaronder de implicaties voor het 
strategische mensenrechtenbeleid van de 
EU (2011/2185(INI)); Resolutie van het 
Europees Parlement van 13 december 
2012 over het jaarverslag over 
mensenrechten en democratie in de 
wereld in 2011 en het beleid van de 
Europese Unie ter zake (2012/2145(INI));
Resolutie van het Europees Parlement 
van 11 december 2013 over het 
jaarverslag over mensenrechten en 
democratie in de wereld in 2012 en het 
beleid van de Europese Unie ter zake 
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(2013/2152(INI));

Or. pl

Amendement 14
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 
29 maart 2012 over de modaliteiten voor 
de mogelijke oprichting van een Europees 
Fonds voor Democratie (EFD) 
(2011/2245(INI)), alsmede de oprichting 
in 2012 en de definitieve start van de 
activiteiten van het EFD in 2013,

Or. pl

Amendement 15
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 13 december 
2012 over de herziening van de 
mensenrechtenstrategie van de EU 
(2012/2062(INI)),

Or. pl

Amendement 16
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 11 december 
2012 over een strategie voor digitale 
vrijheid in het buitenlandbeleid van de 
EU (2012/2094 (INI)),

Or. pl

Amendement 17
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Visum 8 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 13 juni 2013 
over vrijheid van pers en media in de 
wereld (2011/2081(INI)),

Or. pl

Amendement 18
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, de waarden en
ideeën van de stichters van de EU tracht 
uit te dragen;

A. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap binnen het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid (ENB) met 
de oostelijke buurlanden van de EU 
samenwerkt om een zo nauw mogelijke 
politieke associatie en een zo groot 
mogelijke mate van economische 
integratie te verwezenlijken; overwegende 
dat deze doelstelling voortbouwt op 
gezamenlijke belangen en waarden zoals 
democratie, de rechtsstaat, eerbiediging 
van de mensenrechten, en de sociale 
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cohesie van de samenlevingen van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 19
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, de waarden en 
ideeën van de stichters van de EU tracht 
uit te dragen;

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, het partnerschap 
tussen de EU en de landen en 
samenlevingen uit de nabuurschap moet 
versterken en de waarden en ideeën van de
EU naar de landen moet uitdragen om te 
helpen gezonde democratieën op te 
bouwen en te consolideren, om duurzame 
economische groei na te streven en 
grensoverschrijdende verbindingen te 
beheren;

Or. en

Amendement 20
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, de waarden en
ideeën van de stichters van de EU tracht 
uit te dragen;

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, gebaseerd is op 
een gemeenschap van waarden en de 
beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat;
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Or. en

Amendement 21
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, de waarden en 
ideeën van de stichters van de EU tracht 
uit te dragen;

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, de waarden en 
beginselen waarop de EU is gestoeld 
tracht uit te dragen, te delen en te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 22
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, de waarden en 
ideeën van de stichters van de EU tracht uit 
te dragen;

A. overwegende dat het Europees 
nabuurschapsbeleid, met name het 
Oostelijk Partnerschap, de waarden en 
ideeën van de stichters van de EU die 
gedeeld worden door de buurlanden van 
de EU tracht te bevorderen en uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 23
Inese Vaidere
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat achtereenvolgende 
uitbreidingen van de EU Armenië, 
Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, 
Oekraïne en Belarus dichter bij de EU 
hebben gebracht, waardoor hun 
veiligheid, stabiliteit en welvaart in 
toenemende mate van invloed zijn op die 
van de EU en andersom;

Or. en

Amendement 24
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrijheden, 
democratische waarden en 
mensenrechten alleen ontwikkeld kunnen 
worden in een geschikte omgeving die 
gekenmerkt wordt door economische en 
sociale stabiliteit, alsmede nationale en 
internationale veiligheid, wat gebleken is 
in de geschiedenis van de Europese Unie 
zelf;

Or. en

Amendement 25
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap gebaseerd is op een 
gezamenlijk verbintenis ten aanzien van 
het internationaal recht en fundamentele 
waarden, te weten democratie, de 
rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, en ten aanzien van de 
markteconomie, duurzame ontwikkeling 
en goed bestuur; overwegende dat alle 
deelnemers tijdens de top over het 
Oostelijk Partnerschap in Vilnius hun 
verbintenis ten aanzien van deze 
beginselen herbevestigd hebben; 

Or. en

Amendement 26
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat, hoewel de 
onderliggende beginselen en 
doelstellingen van het Europees 
nabuurschapsbeleid van toepassing zijn 
op alle partners, de betrekkingen van de 
Europese Unie met elk van haar partners 
uniek is, en de instrumenten van het 
Europees nabuurschapsbeleid afgestemd 
zijn op elk van die betrekkingen;

Or. en

Amendement 27
Adrian Severin
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de associatie en 
integratie van de buurlanden 
voornamelijk gericht is op de versterking 
van de veiligheid van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 28
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat tijdens de top over 
het Oostelijk Partnerschap in Vilnius 
bleek dat het noodzakelijk is om na te 
denken over het EU-beleid jegens de 
oostelijke partners;

Or. en

Amendement 29
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap gericht is op Europese 
landen en inspeelt op de Europese 
aspiraties van de samenlevingen van de 
partnerlanden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 30
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap gericht is op Europese 
landen en inspeelt op de Europese
aspiraties van de samenlevingen van de 
partnerlanden;

B. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap tracht het 
hervormingsproces van zes Oost-Europese 
landen te steunen om hun politieke 
associatie en economische integratie met 
de Europese Unie te versnellen;

Or. en

Amendement 31
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap gericht is op Europese 
landen en inspeelt op de Europese 
aspiraties van de samenlevingen van de 
partnerlanden;

B. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap democratische overgangen 
en de Europese aspiraties van de 
samenlevingen van de partnerlanden moet 
steunen;

Or. en

Amendement 32
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Oostelijk B. overwegende dat het Oostelijk 
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Partnerschap gericht is op Europese landen 
en inspeelt op de Europese aspiraties van 
de samenlevingen van de partnerlanden;

Partnerschap gericht is op Europese landen 
in de zin van de artikelen 8 en 49 van de 
Verdragen en inspeelt op de Europese 
aspiraties van de samenlevingen van de 
partnerlanden;

Or. en

Amendement 33
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap gericht is op Europese landen 
en inspeelt op de Europese aspiraties van 
de samenlevingen van de partnerlanden;

B. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap gericht is op Europese landen 
en inspeelt op de Europese aspiraties van 
de burgers van de partnerlanden;

Or. en

Amendement 34
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat bij het project van 
het Oostelijk Partnerschap andere landen 
als Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, 
Tadzjikistan en Turkmenistan betrokken 
moeten worden, landen met Europese 
aspiraties die bereid zijn om samen te 
werken met de Europese Unie;

Or. en
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Amendement 35
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de deelnemers van 
de top in Vilnius in november 2013 hun 
toezeggingen om deze richtsnoeren van 
het Oostelijk Partnerschap ten uitvoer te 
leggen, hebben herbevestigd;

Or. en

Amendement 36
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en al jarenlang 
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overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

lastige overgangsprocessen doormaken 
die tot enorme sociale problemen, 
werkloosheid, armoede en een 
grootschalige braindrain vanuit deze 
buurlanden naar EU-lidstaten hebben 
geleid;

Or. de

Amendement 38
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken naar een 
democratisch systeem gebaseerd op de 
rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten en de burgerlijke 
vrijheden;

Or. en

Amendement 39
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese opvattingen hebben en een 
overgangsproces doormaken naar 
onafhankelijkheid en soevereiniteit na 
decennia binnen de Sovjet-Unie te hebben 
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bestaan;

Or. en

Amendement 40
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

C. overwegende dat er een gebrek aan 
consensus over de Europese toekomst 
bestaat in landen van het Oostelijk 
Partnerschap die een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

Or. en

Amendement 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei en machteloze 
samenlevingen ten tijde van de Sovjet-
Unie;

Or. en

Amendement 42
Inese Vaidere
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap die diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

Or. en

Amendement 43
Jerzy Buzek, Jacek Protasiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap diepgewortelde 
Europese aspiraties hebben en een lastig 
overgangsproces doormaken na decennia 
van vertraagde groei ten tijde van de 
Sovjet-Unie;

C. overwegende dat sommige van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
diepgewortelde Europese aspiraties hebben 
en een lastig overgangsproces doormaken 
na decennia van vertraagde groei ten tijde 
van de Sovjet-Unie;

Or. en

Amendement 44
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat alle Europese 
landen, inclusief de landen van het 
Oostelijk Partnerschap, zich 
overeenkomstig de artikelen 8 en 49 van 
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het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) op lange termijn kandidaat 
kunnen stellen voor lidmaatschap van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 45
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de associatie met 
de Europese Unie naast de interne 
hervormingen van de desbetreffende 
landen ook van die landen verlangt dat ze 
zich losmaken van eerdere buitenlandse 
allianties en internationale netwerken, 
wat extra kosten met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 46
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het huidige 
momentum in de betrekkingen met de 
oostelijke partners moet worden 
aangegrepen om het streven van de burgers 
van deze landen naar verdere 
democratische hervormingen aan te 
zwengelen;

D. overwegende dat het huidige 
momentum in de EU-lidstaten ten aanzien 
van het opzetten en verder ontwikkelen 
van de betrekkingen met de oostelijke 
partners moet worden aangegrepen om het 
streven van de burgers van deze landen 
naar verdere democratische hervormingen
en naar maatschappelijke en economische 
modernisering van hun land met 
inachtneming van hun eigen specifieke 
nationale omstandigheden, mogelijkheden 
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en tradities aan te zwengelen;

Or. de

Amendement 47
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het huidige 
momentum in de betrekkingen met de 
oostelijke partners moet worden 
aangegrepen om het streven van de burgers 
van deze landen naar verdere 
democratische hervormingen aan te 
zwengelen;

D. overwegende dat het huidige 
momentum in de betrekkingen met de 
oostelijke partners moet worden 
aangegrepen om het streven van de burgers 
van deze landen naar verdere 
democratische hervormingen aan te 
zwengelen; overwegende dat het proces 
van de associatie met de Europese Unie 
precies dat voor ogen heeft en voortgezet 
moet worden ondanks de huidige 
achteruitgang in sommige landen van het 
oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 48
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap de humanitaire, economische, 
sociale en culturele aspecten van 
samenwerking moet promoten;

E. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap primair gericht moet zijn op 
de ontwikkeling en versterking van het 
eigen ontwikkelingspotentieel van de 
partnerlanden en daarnaast de 
humanitaire, economische, sociale en 
culturele aspecten van samenwerking moet 
promoten;
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Or. de

Amendement 49
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap de humanitaire, 
economische, sociale en culturele aspecten 
van samenwerking moet promoten;

E. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap de politieke, economische, 
sociale en culturele aspecten van 
samenwerking moet promoten;

Or. en

Amendement 50
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap de humanitaire, economische, 
sociale en culturele aspecten van 
samenwerking moet promoten;

E. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap de humanitaire, economische, 
sociale en culturele aspecten en de 
geopolitieke veiligheid van samenwerking 
moet promoten;

Or. en

Amendement 51
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het Europees 
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nabuurschapsinstrument het belangrijkste 
middel is voor het overbrengen van de 
steun en bijstand van de Unie aan de 
landen van het Oostelijk Partnerschap; 
overwegende dat het differentiatie en de 
"meer-voor-meer"-aanpak weerspiegelt 
en voorziet in aanzienlijke financiële 
stimulansen voor de buurlanden die 
democratische hervormingen doorvoeren;

Or. en

Amendement 52
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de onbevredigende 
vorderingen van de landen van het 
Oostelijk Partnerschap ook veroorzaakt 
worden door acties van Rusland die 
bedoeld zijn om partnerlanden ervan te 
weerhouden op politiek en economisch 
gebied samen te werken met de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 53
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 

F. overwegende dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap nog altijd op zoek 
zijn naar politieke alternatieven voor hun 
ontwikkeling en dat het door de EU 
aangeboden partnerschap gebaseerd is op 
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alternatief wordt beschouwd; hun eigen politieke wil, maar dat gebleken 
is dat dit geen toereikende stimulans is 
voor veranderingen en hervormingen, 
ondanks de duidelijke Europese aspiraties 
van de bevolking van de landen van het 
Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 54
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap een waarschuwing 
zijn dat deze landen nog steeds door derde 
partijen onderdrukt en gechanteerd 
worden in hun autonome besluiten; 
overwegende dat de EU ten zeerste de 
confrontatieaanpak van de desbetreffende 
derde partijen en de nevenschikking van 
verschillende regionale 
integratieprojecten afkeurt; overwegende 
dat verschillende voorbeelden van vredige 
regionale samenwerking denkbaar zijn zo 
lang het beginsel van de soevereine keuze 
van de landen door alle partijen 
gerespecteerd wordt;

Or. en

Amendement 55
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU alsook de resultaten 
van de top in Vilnius de noodzaak 
duidelijk maken om het strategische 
karakter van het Oostelijk Partnerschap te 
versterken.

Or. en

Amendement 56
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU duidelijk maken dat de 
EU en haar aan strenge voorwaarden en 
geostrategische doelstellingen gebonden 
oostelijk nabuurschapsbeleid nog steeds 
niet als het enige politieke alternatief 
worden beschouwd en zich met name in 
de complexe internationale betrekkingen 
met de landen van het Oostelijk 
Partnerschap steeds opnieuw jegens de 
burgers van die landen als gunstig moeten 
bewijzen;

Or. de

Amendement 57
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU laten zien dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd; overwegende 
dat de landen van het Oostelijk 
Partnerschap vrij en autonoom moeten 
zijn om hun recht om hun toekomst te 
bepalen zonder ongeoorloofde druk, 
bedreigingen of intimidaties van buitenaf 
ten volle uit te oefenen;

Or. en

Amendement 58
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU een indicatie zijn dat de 
EU niet als het enige politieke alternatief 
wordt beschouwd, maar de belangrijkste 
inspiratie blijft in de zoektocht naar 
democratische hervormingen en 
maatschappelijke veranderingen;

Or. en

Amendement 59
Pino Arlacchi
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als een volledige partner
wordt beschouwd;

Or. en

Amendement 60
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop wijzen dat de EU 
nog steeds niet als het enige politieke 
alternatief wordt beschouwd;

F. overwegende dat de recente 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en hun houding ten 
aanzien van de EU erop duiden dat de EU 
niet als het enige politieke alternatief wordt 
beschouwd;

Or. en

Amendement 61
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de EU gevraagd 
wordt zich meer concreet in te spannen in 
de zoektocht naar oplossingen voor de 
bevroren conflicten in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap, aangezien deze 
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conflicten op elk moment een crisis 
kunnen veroorzaken met verstrekkende 
gevolgen voor vrede en stabiliteit;

Or. en

Amendement 62
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het Oostelijk 
Partnerschap op geen enkele manier 
beoogt de bilaterale betrekkingen met de 
Russische Federatie aan te tasten of te 
belemmeren, maar er juist voor open staat 
synergieën met Moskou op te zetten om de 
meest gunstige omstandigheden te creëren 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
gezamenlijke buurlanden;

Or. en

Amendement 63
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat uit recente 
ontwikkelingen is gebleken dat het EU-
beleid inzake het Oostelijk Partnerschap 
door sommige geopolitieke spelers ten 
onrechte gezien wordt als een proces 
waarbij niemand gebaat is en dat derhalve 
rekening moet worden gehouden met hun 
negatieve rol;
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Or. en

Amendement 64
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat vrede en stabiliteit 
fundamentele elementen van het Oostelijk 
Partnerschap zijn; overwegende dat 
partnerlanden zich aan deze beginselen 
moeten houden en moeten streven naar 
een vreedzame oplossing voor de 
bestaande conflicten; overwegende dat de 
Russische Federatie een belangrijke rol 
speelt in de oplossing van deze conflicten;

Or. en

Amendement 65
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en 
de ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 

1. wijst erop dat het Oostelijk Partnerschap 
het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden;
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van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk 
Partnerschap en het Eastern Europe 
Initiatives Congress; merkt evenwel op dat 
de recente ontwikkelingen in een aantal 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
herinneren aan de broosheid van het 
politieke proces;

Or. en

Amendement 66
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk 
Partnerschap en het Eastern Europe 
Initiatives Congress; merkt evenwel op dat 
de recente ontwikkelingen in een aantal 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
herinneren aan de broosheid van het 
politieke proces;

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; looft in dit 
verband de oprichting en de start van de 
activiteiten van de Parlementaire 
Vergadering Euronest op 3 mei 2011 
tijdens de zevende ambtstermijn van het 
Europees Parlement, en rekent erop dat 
vertegenwoordigers van het parlement 
van Belarus, voor zover dit is gekozen in 
volledige vrije verkiezingen, zich zo snel 
mogelijk aansluiten bij deze vergadering.
Het ondersteunen van ontwikkelingen in 
die richting hoort een prioriteit van de EU 
te zijn.

Or. pl
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Amendement 67
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en 
de ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

1. verwijst naar het doel van het Oostelijk 
Partnerschap, te weten de versterking van 
de politieke, economische en culturele 
Europese integratie van de oostelijke 
partners, berustend op wederzijdse 
belangen en de verbintenissen ten aanzien 
van het internationaal recht,
fundamentele waarden, goed bestuur en 
de markteconomie en gebaseerd op 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

Or. en

Amendement 68
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
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EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen,
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van en het 
werk dat is verricht door de 
belanghebbenden van het Oostelijk 
Partnerschap: de Parlementaire 
Vergadering Euronest, het Forum van het 
maatschappelijk middenveld van het 
Oostelijk Partnerschap en CORLEAP 
alsook andere initiatieven, zoals het 
Eastern Europe Initiatives Congress; merkt 
evenwel op dat de recente ontwikkelingen 
in een aantal landen van het Oostelijk 
Partnerschap herinneren aan de broosheid 
van het politieke proces;

Or. en

Amendement 69
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
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middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces en 
hebben aangetoond dat er in het Oostelijk 
Partnerschap geen eenzijdige 
voorwaarden en geostrategische 
doelstellingen meer gesteld mogen worden 
en dat dit een instrument voor 
samenwerking met wederzijds voordeel 
evenals een instrument voor een 
gemeenschappelijke discussie over en 
oplossing van gemeenschappelijke 
problemen en uitdagingen moet worden;

Or. de

Amendement 70
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
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het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

het Oostelijk Partnerschap laten zien dat 
het proces van het opbouwen van een 
democratische staat en het aannemen van 
democratische waarden zich nog niet in 
een vergevorderd stadium bevindt;

Or. en

Amendement 71
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke, 
economische en maatschappelijke proces 
van integratie;

Or. en

Amendement 72
Adrian Severin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren 
aan de broosheid van het politieke proces 
in die landen en van het onvermogen van 
het Oostelijk Partnerschap om daarmee 
om te gaan;

Or. en

Amendement 73
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
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wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met het werk dat is verricht 
door de Parlementaire Vergadering 
Euronest en van andere 
samenwerkingsplatformen, zoals het 
Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

Or. en

Amendement 74
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse belangen, toezeggingen, 
gedeelde zeggenschap en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, als institutionele 
basis voor politieke samenwerking 
fungeert en een forum biedt voor dialoog 
tussen de partnerlanden; is in dit verband 
ingenomen met de oprichting van de 
Parlementaire Vergadering Euronest en 
van andere samenwerkingsplatformen, 
zoals het Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
merkt evenwel op dat de recente 

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de 
ambities van het Oostelijk Partnerschap, 
dat het politieke kader vormt voor de 
versterking van de betrekkingen tussen de 
EU en de oostelijke partners, berust op 
wederzijdse waarden, belangen, 
toezeggingen, gedeelde zeggenschap en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, als 
institutionele basis voor politieke 
samenwerking fungeert en een forum biedt 
voor dialoog tussen de partnerlanden; is in 
dit verband ingenomen met de oprichting 
van de Parlementaire Vergadering 
Euronest en van andere 
samenwerkingsplatformen, zoals het 
Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk Partnerschap 
en het Eastern Europe Initiatives Congress; 
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ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

merkt evenwel op dat de recente 
ontwikkelingen in een aantal landen van 
het Oostelijk Partnerschap herinneren aan 
de broosheid van het politieke proces;

Or. en

Amendement 75
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met de oprichting van 
de Parlementaire Vergadering van het 
Oostelijk Partnerschap (Euronest), die 
een belangrijke rol speelt in de 
ontwikkeling van de democratische en 
parlementaire dimensie van het Oostelijk 
Partnerschap en van andere 
samenwerkingsplatformen, zoals het 
Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk 
Partnerschap en het Eastern Europe 
Initiatives Congress; merkt evenwel op dat 
de recente ontwikkelingen in een aantal 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
herinneren aan de broosheid van het 
politieke proces;

Or. en

Amendement 76
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. waardeert eveneens de oprichting, 
het acquis en het potentieel van andere 
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samenwerkingsplatformen, zoals het 
Forum van het maatschappelijk 
middenveld van het Oostelijk 
Partnerschap, de Conferentie van lokale 
en regionale overheden van het Oostelijk 
Partnerschap (Corleap) en het Eastern 
Europe Initiatives Congress; merkt 
evenwel op dat de recente ontwikkelingen 
in een aantal landen van het Oostelijk 
Partnerschap herinneren aan de 
broosheid van het politieke proces;

Or. pl

Amendement 77
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat de resultaten van de top 
in Vilnius niet aan de verwachtingen 
voldeden, met name wat betreft het besluit 
van Oekraïne om de voorbereiding van de 
ondertekening van de 
associatieovereenkomst op te schorten en 
van Armenië om zich bij de douane-unie 
aan te sluiten na lang over de 
associatieovereenkomst met de Europese 
Unie te hebben onderhandeld;

Or. en

Amendement 78
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. uit zijn zorgen over het feit dat 
derde partijen het Oostelijk Partnerschap 
als geheel onlangs zwaar hebben gehekeld 
en vraagt alle betrokken deelnemers te 
blijven ijveren voor het project;

Or. en

Amendement 79
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het feit dat het Oostelijk 
Partnerschap de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied heeft laten vallen in plaats van 
deze tot een goede strategie om te vormen; 
is van oordeel dat noodzakelijke stappen 
moeten worden ondernomen om een 
specifieke Synergie voor het zwarte 
Zeegebied vast te stellen binnen het 
oostelijk beleid van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 80
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verwijst naar de toezeggingen van 
de Europese Unie ten aanzien van de 
Europese aspiraties van de bevolking van 
de landen van het Oostelijk Partnerschap, 
waar passend ook in de context van 
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artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 81
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met het feit dat 
Georgië en de Republiek Moldavië de 
associatieovereenkomsten, met inbegrip 
van bepalingen betreffende diepe en brede 
vrijhandelsruimtes, hebben geïnitialiseerd 
tijdens de top in Vilnius in november 
2013, alsook de conclusies van de 
Europese Raad van 19 en 20 december 
2013, waarin herbevestigd werd dat de 
Europese Unie er klaar voor is om deze 
overeenkomsten zo spoedig mogelijk en 
niet later dan eind augustus 2014 te 
ondertekenen; herinnert eraan dat de 
Europese Unie nog altijd bereid is om de 
associatieovereenkomst met Oekraïne te 
ondertekenen, met inbegrip van 
bepalingen betreffende een diepe en brede 
vrijhandelsruimte, zodra Oekraïne daar 
klaar voor is;

Or. en

Amendement 82
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat Azerbeidzjan 
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besloten heeft om zijn deelname aan 
EURONEST op te schorten ingevolge de 
instemming van het Europees Parlement 
met de conclusies van de 
langetermijnmissie van het ODIHR over 
de jongste presidentsverkiezingen in 
Azerbeidzjan (resolutie van het Europees 
Parlement P7_TA(2013)0446, 
aangenomen op 23 oktober 2013); 
onderstreept dat dit besluit van de 
Azerbeidzjaanse delegatie ingaat tegen de 
geest van oprecht partnerschap en 
derhalve een vruchtbare samenwerking 
ondermijnt;

Or. en

Amendement 83
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is ingenomen met het initialiseren 
van de associatieovereenkomsten op de 
recente top in Vilnius door Moldavië en 
Georgië en is van mening dat deze 
belangrijke stap bevorderend zal zijn voor 
een snelle ondertekening, ratificering en 
uitvoering van de 
associatieovereenkomsten om mogelijke 
nadelige domino-effecten in de regio van 
het Oostelijk Partnerschap te voorkomen;

Or. en

Amendement 84
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. erkent dat de samenlevingen van 
het Oostelijk Partnerschap die voor 
integratie met de Europese Unie zijn nu 
meer dan ooit behoefte hebben aan sterke, 
proactieve en onmiddellijke steun van de 
EU die via verschillende kanalen en 
politieke sectoren moet worden geboden, 
variërend van financiële bijstand tot 
visumversoepelingsregelingen;

Or. en

Amendement 85
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. erkent dat er nagedacht moet worden 
over het project van het Oostelijk 
Partnerschap en dat het project behoefte 
heeft aan nieuwe impulsen en een 
duidelijke toekomstvisie, waarbij in gelijke 
mate wordt ingezet op de politieke 
samenwerking en het partnerschap met de 
samenlevingen van de landen van het 
Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 86
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU, zonder nieuwe 
afhankelijkheden te creëren of een 
vijandige houding jegens andere landen 
in deze regio, waaronder de Russische 
Federatie, aan te nemen; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op 
investeringen in spoedige vooruitgang 
voor de burgers en in het kader daarvan 
prioriteit geeft aan de invoering van 
visumvrije regelingen en aan territoriale 
samenwerking met de rechtstreekse 
betrokkenheid van lokale overheden, 
jongeren en toekomstige leiders;

Or. de

Amendement 87
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. benadrukt dat het project van het 
Oostelijk Partnerschap behoefte heeft aan 
nieuwe impulsen en een duidelijke 
toekomstvisie, waarbij meer wordt ingezet 
op de economische en culturele banden 
tussen de twee zijden, waarmee getracht 
wordt de samenlevingen van de landen 
van het Oostelijk Partnerschap een 
Europese keuze te bieden; dringt erop aan 
dat de EU met name focust op de zo 
spoedig mogelijke invoering en uitvoering 
van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
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leiders en op de energiesector;

Or. en

Amendement 88
Knut Fleckenstein, Marek Siwiec, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie,
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. is van oordeel dat het project van het 
Oostelijk Partnerschap een diepgaande 
beoordeling van de doeltreffendheid ervan 
vereist, met inbegrip van een nauwkeurige 
evaluatie van de successen en 
mislukkingen, en dat het behoefte heeft 
aan nieuwe impulsen en een duidelijke 
toekomstvisie, waarbij niet louter wordt 
ingezet op politieke samenwerking, maar 
tevens op het versterken van de contacten 
en de samenwerking tussen de 
samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op het mondig maken van het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 89
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
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impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in menselijk kapitaal en in 
de voorbereiding van jongeren voor een 
brede Europese deelneming; benadrukt 
het belang van de energiesector voor de 
omvang van de Europese integratie van 
de landen van het Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 90
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; wijst erop dat een 
belangrijk instrument waarop de EU moet 
bouwen de invoering van visumvrije 
regelingen is, evenals investeringen in 
jongeren en toekomstige leiders;

Or. en

Amendement 91
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen voor 
zover de noodzakelijke voorwaarden 
daarvoor zijn vervuld, op investeringen in 
jongeren en toekomstige leiders en op de 
energiesector;

Or. fr

Amendement 92
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het dichter bij elkaar brengen van de 
samenlevingen van de landen van het 
Oostelijk Partnerschap en de EU; dringt er 
daarom op aan dat de EU met name focust 
op de invoering van visumvrije regelingen, 
op investeringen in jongeren en 
toekomstige leiders en op de energiesector;

Or. en



AM\1014796NL.doc 49/128 PE526.268v01-00

NL

Amendement 93
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen en 
vrije handel, op investeringen in jongeren 
en toekomstige leiders en op de 
energiesector;

Or. en

Amendement 94
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking, maar tevens op 
het bewerkstelligen van een hechte band 
tussen de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU; dringt er daarom 
op aan dat de EU met name focust op de 
invoering van visumvrije regelingen, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energiesector;

2. erkent dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe 
impulsen en een duidelijke toekomstvisie, 
waarbij niet louter wordt ingezet op 
politieke samenwerking met de overheden, 
maar tevens op het bewerkstelligen van een 
hechte band tussen de samenlevingen van 
het Oostelijk Partnerschap en de EU; dringt 
er daarom op aan dat de EU met name 
focust op de invoering van visumvrije 
regelingen, op investeringen in jongeren en 
toekomstige leiders en op de energiesector;

Or. en
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Amendement 95
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de mogelijkheid 
om een Europees perspectief te bieden 
aan de landen van het Oostelijk 
Partnerschap die zich het meest voor de 
verdieping van de betrekkingen met de 
EU inzetten en bereid zijn op zowel 
politiek als economisch niveau de nodige 
hervormingen door te voeren en ten 
uitvoer te brengen, naar behoren in 
aanmerking moet worden genomen en 
moet worden voorgesteld als stimulans 
voor verdere Europese integratie;

Or. en

Amendement 96
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat een Europees 
perspectief, met inbegrip van artikel 49 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, een drijvende kracht kan vormen 
voor hervormingen in deze landen en hun 
verbintenis verder kan versterken ten 
aanzien van gedeelde waarden en 
beginselen, zoals democratie, de 
rechtsstaat, eerbiediging van de 
mensenrechten en goed bestuur;

Or. en
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Amendement 97
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept op tot een actievere rol van de 
EU ten aanzien van de beslechting van de
bevroren conflicten in de regio; toont zich 
in dit verband verontrust dat de 
inspanningen en de vrijgemaakte 
middelen tot nu toe niet toereikend zijn 
geweest voor tastbare resultaten;

Or. en

Amendement 98
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat door alle 
Europese instellingen en lidstaten serieus 
moet worden nagedacht over de 
mogelijkheid om het EVA-model te volgen 
als verdere mogelijkheid om het Oostelijk 
Partnerschap te bevorderen en om de 
landen die bereid en in staat zijn tot 
nauwe samenwerking met en integratie in
de EU de mogelijkheid te bieden tot een 
status van "geassocieerde partners" te 
vorderen; verzoekt de Europese 
Commissie een groenboek over de 
toekomst van het Oostelijk Partnerschap 
na Vilnius op te stellen;

Or. en
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Amendement 99
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de uitkomst van 
de top in Vilnius benadrukt dat het 
strategische karakter van het Oostelijk 
Partnerschap moet worden bevorderd; 
raadt derhalve aan flexibel gebruik te 
maken van de instrumenten die de EU ter 
beschikking staan, zoals macro-
economische bijstand, de versoepeling van 
handelsregelingen, projecten ter 
verbetering van de energiezekerheid en 
economische modernisering, alsook snelle 
uitvoering van de liberalisering van het 
visaregime, overeenkomstig de Europese 
waarden en belangen;

Or. en

Amendement 100
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. dringt er bij de Commissie en de 
EDEO op aan rekening te houden met de 
lessen die zijn getrokken uit de recente 
ontwikkelingen in het Oostelijk 
Partnerschap bij het vaststellen van 
bilaterale en multilaterale prioriteiten van 
de Unie en financiering met middelen uit 
het ENI;

Or. en
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Amendement 101
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is van mening dat democratische 
overgangsprocessen die gebaseerd zijn op 
de rechtsstaat, eerbiediging van de 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, een sleutelrol spelen bij het 
opbouwen van een sterk en duurzaam 
partnerschap met de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; 

Or. en

Amendement 102
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. benadrukt de belangrijke rol van 
het maatschappelijk middenveld bij de 
overgangs- en hervormingsprocessen en 
de politieke dialoog in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; dringt er bij de 
EU op aan de samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld te versterken 
en het maatschappelijk middenveld te 
steunen middels een reeks verschillende 
financieringsinstrumenten;

Or. en

Amendement 103
Arnaud Danjean
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling 
meer vooruitgang kan worden geboekt; 
merkt in dit verband op dat de 
liberalisering van de visumvoorschriften 
bijdraagt aan het streven om de 
samenlevingen dichter bij elkaar te 
brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan
op overheden gericht is;

3. onderstreept dat er met betrekking tot 
het dichter bij elkaar brengen van de 
samenlevingen meer vooruitgang kan 
worden geboekt en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap ook op samenlevingen en niet 
alleen op overheden gericht is;

Or. fr

Amendement 104
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot 
de instelling van een visumvrije regeling 
meer vooruitgang kan worden geboekt; 
merkt in dit verband op dat de 
liberalisering van de visumvoorschriften 
bijdraagt aan het streven om de 
samenlevingen dichter bij elkaar te 
brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en
cultuur; vindt dat sterker moet worden 
benadrukt dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 

3. is ingenomen met het voorstel van de 
Europese Commissie om ervoor te zorgen 
dat burgers van Moldavië zonder visum 
naar het Schengengebied kunnen reizen; 
is van mening dat prioriteit moet worden 
verleend aan het boeken van snelle
vooruitgang bij de verwezenlijking van 
visumvrije regelingen; dringt aan op meer 
inspanningen op dit gebied; merkt in dit 
verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
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op overheden gericht is; name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs, 
wetenschap, cultuur en infrastructuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap op samenlevingen gericht is, 
en niet alleen op overheden;

Or. en

Amendement 105
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en 
cultuur; vindt dat sterker moet worden 
benadrukt dat het project van het 
Oostelijk Partnerschap eerder op 
samenlevingen dan op overheden gericht 
is;

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur, 
waarbij wordt gestreefd naar de 
betrokkenheid en intensieve 
samenwerking van actoren uit het 
maatschappelijk middenveld en 
instellingen;

Or. en

Amendement 106
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen 
dan op overheden gericht is;

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur;

Or. en

Amendement 107
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is;

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling 
sneller vooruitgang kan worden geboekt;
benadrukt dat, naar aanleiding van het 
voorstel van de Europese Commissie en 
op basis van verdiensten en prestaties, aan 
de Republiek Moldavië uiterlijk eind 
februari 2014 vrij verkeer in de Europese 
Unie moet worden toegekend; merkt in dit 
verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
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Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is;

Or. en

Amendement 108
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is;

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; is 
ingenomen met het besluit van de 
Europese Commissie van 27 november 
2013 om Moldavië visumvrij reizen toe te 
kennen; merkt in dit verband op dat de 
liberalisering van de visumvoorschriften 
bijdraagt aan het streven om de 
samenlevingen dichter bij elkaar te 
brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is;

Or. en

Amendement 109
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
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vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en
cultuur; vindt dat sterker moet worden 
benadrukt dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is;

vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs, 
wetenschap, cultuur en sport; vindt dat 
sterker moet worden benadrukt dat het 
project van het Oostelijk Partnerschap 
eerder op samenlevingen dan op overheden 
gericht is;

Or. de

Amendement 110
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is;

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap voornamelijk op 
samenlevingen gericht is;

Or. en

Amendement 111
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is;

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit verband op dat de liberalisering van de 
visumvoorschriften bijdraagt aan het 
streven om de samenlevingen dichter bij 
elkaar te brengen, en dat er op dit gebied 
bijkomende inspanningen nodig zijn, met 
name wat betreft de bevordering van 
samenwerking inzake onderwijs en cultuur; 
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is; benadrukt dat, 
naar aanleiding van het voorstel van de 
Europese Commissie en op basis van 
verdiensten en prestaties, aan de 
Republiek Moldavië uiterlijk eind februari 
2014 vrij verkeer in de Europese Unie 
moet worden toegekend; 

Or. en

Amendement 112
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat het belangrijk is te 
investeren in jongeren en toekomstige 
leiders door ten volle gebruik te maken van 
studiebeurzen in het kader van het 
"Erasmus voor iedereen"-programma ter 
bevordering van uitwisselingen tussen 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
EU-lidstaten, alsook het belang van de 
oprichting van een Universiteit van het 
Oostelijk Partnerschap en het Europees 

4. onderstreept de waarde van de 
participatie van jongeren in de processen 
van maatschappelijke ontwikkeling en dat 
het belangrijk is te investeren in onderwijs 
om de mogelijkheden van jongeren
succesvol te kunnen verwezenlijken, 
middels samenwerking en gezamenlijke 
onderwijsprojecten, door ten volle gebruik 
te maken van studiebeurzen, onder andere 
die in het kader van het "Erasmus voor 
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College van de Zwarte Zee, die 
postdoctoraal onderwijs zouden aanbieden 
en ernaar zouden streven toekomstige 
leiders van landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU af te leveren;

iedereen"-programma, ter bevordering van 
de uitwisseling van studenten en docenten 
tussen landen van het Oostelijk 
Partnerschap en EU-lidstaten, alsook door 
de oprichting van een Universiteit van het 
Oostelijk Partnerschap en het Europees 
College van de Zwarte Zee, die 
onderwijsmogelijkheden voor de 
ontwikkeling van onderwijsprogramma's 
op verschillende niveaus zouden 
aanbieden met het oog op het afleveren 
van toekomstige leiders van landen van het 
Oostelijk Partnerschap en de EU;

Or. en

Amendement 113
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat het belangrijk is te 
investeren in jongeren en toekomstige 
leiders door ten volle gebruik te maken van 
studiebeurzen in het kader van het 
"Erasmus voor iedereen"-programma ter 
bevordering van uitwisselingen tussen 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
EU-lidstaten, alsook het belang van de 
oprichting van een Universiteit van het 
Oostelijk Partnerschap en het Europees 
College van de Zwarte Zee, die 
postdoctoraal onderwijs zouden aanbieden 
en ernaar zouden streven toekomstige 
leiders van landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU af te leveren;

4. onderstreept dat het belangrijk is te 
investeren in projecten voor jongeren en 
toekomstige leiders door ten volle gebruik 
te maken van studiebeurzen in het kader 
van het "Erasmus voor iedereen"-
programma ter bevordering van 
wederzijdse uitwisselingen tussen landen 
van het Oostelijk Partnerschap en EU-
lidstaten, alsook het belang van de 
oprichting van een Universiteit van het 
Oostelijk Partnerschap en het Europees 
College van de Zwarte Zee, die uitgebreid 
postdoctoraal onderwijs en bij- en 
nascholing zouden aanbieden en ernaar 
zouden streven toekomstige leiders van 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
de EU af te leveren;

Or. de
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Amendement 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat het belangrijk is te 
investeren in jongeren en toekomstige 
leiders door ten volle gebruik te maken van 
studiebeurzen in het kader van het 
"Erasmus voor iedereen"-programma ter 
bevordering van uitwisselingen tussen 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
EU-lidstaten, alsook het belang van de 
oprichting van een Universiteit van het 
Oostelijk Partnerschap en het Europees 
College van de Zwarte Zee, die 
postdoctoraal onderwijs zouden aanbieden 
en ernaar zouden streven toekomstige 
leiders van landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU af te leveren;

4. onderstreept dat het belangrijk is te 
investeren in jongeren en toekomstige 
leiders door ten volle gebruik te maken van 
studiebeurzen in het kader van het 
"Erasmus voor iedereen"-programma ter 
bevordering van uitwisselingen tussen 
landen van het Oostelijk Partnerschap en
EU-lidstaten, door voortdurende 
financiële steun voor de Europese 
Universiteit voor menswetenschappen in 
ballingschap, alsook het belang van de 
oprichting van een Universiteit van het 
Oostelijk Partnerschap en het Europees 
College van de Zwarte Zee, die 
postdoctoraal onderwijs zouden aanbieden 
en ernaar zouden streven toekomstige 
leiders van landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU af te leveren;

Or. en

Amendement 115
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat het belangrijk is te 
investeren in jongeren en toekomstige 
leiders door ten volle gebruik te maken van 
studiebeurzen in het kader van het 
"Erasmus voor iedereen"-programma ter 
bevordering van uitwisselingen tussen 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
EU-lidstaten, alsook het belang van de 
oprichting van een Universiteit van het 

4. onderstreept dat het belangrijk is te 
investeren in jongeren en toekomstige 
leiders, onder andere door ten volle 
gebruik te maken van studiebeurzen in het 
kader van het "Erasmus voor iedereen"-
programma ter bevordering van 
uitwisselingen tussen landen van het 
Oostelijk Partnerschap en EU-lidstaten, en 
de oprichting van een Universiteit van het 
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Oostelijk Partnerschap en het Europees 
College van de Zwarte Zee, die 
postdoctoraal onderwijs zouden aanbieden 
en ernaar zouden streven toekomstige 
leiders van landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU af te leveren;

Oostelijk Partnerschap en het Europees 
College van de Zwarte Zee, die 
postdoctoraal onderwijs zouden aanbieden 
en ernaar zouden streven toekomstige 
leiders van landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU af te leveren, 
alsook het belang van de verdere 
bevordering van academische en 
onderwijsprojecten waarvan de waarde op 
dit gebied reeds is aangetoond, zoals het 
Europa College;

Or. en

Amendement 116
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt erop aan dat er meer 
schooluitwisselingen tussen de EU-
lidstaten en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap worden georganiseerd en is 
van mening dat er hiervoor bijzondere 
financiering moet worden verstrekt;

Schrappen

Or. en

Amendement 117
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt erop aan dat er meer 
schooluitwisselingen tussen de EU-
lidstaten en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap worden georganiseerd en is 
van mening dat er hiervoor bijzondere 

5. dringt erop aan dat er meer 
schooluitwisselingen tussen de EU-
lidstaten en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap worden georganiseerd, 
inclusief de studenten uit omstreden 
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financiering moet worden verstrekt; gebieden, en is van mening dat er hiervoor 
bijzondere financiering moet worden 
verstrekt;

Or. en

Amendement 118
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is verheugd over de toewijzingen 
voor 2013 uit hoofde van het "Integratie-
en samenwerkingsprogramma in het 
kader van het Oostelijk Partnerschap" 
(EaPIC), dat uit het ENPI komt, die zijn 
verdeeld over Moldavië, Georgië en 
Armenië als de aanvullende financiering 
voor de landen van het Oostelijk 
Partnerschap die vooruitgang boeken bij 
de hervormingen ten behoeve van 
diepgewortelde democratie en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 119
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
samenwerking in jeugdzaken op te voeren 
in het kader van het "Oostelijk 
Partnerschap Jeugd" van het programma 
"Jeugd in actie", en op die manier het 
actieve burgerschap van jongeren te 
versterken en de solidariteit en 

6. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
samenwerking in jeugdzaken op te voeren 
in het kader van het "Oostelijk 
Partnerschap Jeugd" van het programma 
"Jeugd in actie", en op die manier het 
actieve burgerschap van jongeren te 
versterken en de solidariteit en 
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verdraagzaamheid tussen jongeren te 
bevorderen;

verdraagzaamheid tussen jongeren te 
bevorderen; is in dit verband verheugd 
over de jeugdtop van het Oostelijk 
Partnerschap die in oktober 2013 werd 
gehouden ter vergemakkelijking van de 
politieke dialoog en netwerkvorming met 
besluitvormers en jongeren uit landen van 
de EU en het Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 120
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spreekt in dit verband zijn afkeuring 
uit over de negatieve effecten van het 
beleid van gesloten grenzen binnen het 
EU-nabuurschapsgebied, in het bijzonder 
in landen van het Oostelijk Partnerschap 
en in kandidaat-lidstaten;

Or. en

Amendement 121
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; 

Schrappen
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verzoekt de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en 
daarbij in een passend aandeel 
hernieuwbare energie te voorzien;

Or. de

Amendement 122
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

7. wijst erop dat het 
Energiegemeenschapsverdrag de basis 
vormt voor de verwezenlijking van een 
volledig geïntegreerde regionale 
energiemarkt die groei, investeringen en 
een stabiel regelgevingskader bevordert; 
onderstreept dat het belangrijk is om meer 
aandacht te schenken aan de consolidatie 
van de energiesector en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

Or. en

Amendement 123
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
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consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

consolidatie van de energiesector van de 
landen van de EU en het Oostelijk 
Partnerschap, een van de 
grondvoorwaarden voor de modernisering 
van de economie, en om overeenkomstig 
de verbintenissen van de Europese 
Energiegemeenschap energiestrategieën te 
ontwikkelen; verzoekt de hervormingen 
van de gas- en elektriciteitsmarkt voort te 
zetten en daarbij in een passend aandeel 
hernieuwbare energie te voorzien; 
benadrukt dat harmonisatie van de 
normen op dit gebied tussen de EU en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, 
het negatieve verschijnsel van de uitvoer 
van emissies, de zogenaamde "carbon 
leakage", dient tegen te gaan;

Or. pl

Amendement 124
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

7. benadrukt dat de EU en de Oost-
Europese partners voor 
gemeenschappelijke politieke uitdagingen 
staan wat betreft het verzekeren van een 
betrouwbare en veilige 
energievoorziening; herinnert eraan dat 
samenwerking op het gebied van 
energiezekerheid duidelijk als een 
prioriteit van het Oostelijk Partnerschap 
en het nabuurschapsbeleid is vastgelegd;
onderstreept dat het belangrijk is om meer 
aandacht te schenken aan de consolidatie 
van de energiesector, een van de 
grondvoorwaarden voor de modernisering 
van de economie, en om overeenkomstig 
de verbintenissen van de Europese 
Energiegemeenschap energiestrategieën te 
ontwikkelen; verzoekt de hervormingen 
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van de gas- en elektriciteitsmarkt voort te 
zetten en daarbij in een passend aandeel 
hernieuwbare energie te voorzien;

Or. en

Amendement 125
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, om de 
energiezekerheid en het 
concurrentievermogen te versterken en 
om overeenkomstig de verbintenissen van 
de Energiegemeenschap energiestrategieën 
te ontwikkelen; verzoekt de hervormingen 
van de gas- en elektriciteitsmarkt voort te 
zetten en daarbij in een passend aandeel 
hernieuwbare energie te voorzien;

Or. en

Amendement 126
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie, de verbetering en de 
efficiëntie van de energiesector, een van de 
grondvoorwaarden voor de modernisering 
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overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

van de economie, en om overeenkomstig 
de verbintenissen van de Europese 
Energiegemeenschap en de doelstellingen 
van de EU energiestrategieën te 
ontwikkelen; verzoekt de hervormingen 
van de gas- en elektriciteitsmarkt voort te 
zetten en daarbij in een passend aandeel 
hernieuwbare energie te voorzien
overeenkomstig het EU-beleid;

Or. en

Amendement 127
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan het
bereiken van energiezekerheid en aan de
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

Or. en

Amendement 128
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien; prijst in dit verband 
het besluit om energiebronnen uit de 
Kaspische regio naar de EU te leiden via 
de TANAP, trans-Adriatische 
pijpleidingen en andere 
interconnectieprojecten, hetgeen kan 
helpen bij de diversificatie van de 
energievoorziening naar met name het 
zuiden en zuidoosten van Europa;

Or. en

Amendement 129
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien;

7. onderstreept dat het belangrijk is om 
meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt 
de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij 
in een passend aandeel hernieuwbare 
energie te voorzien; erkent dat de 
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dynamiek van de Europese integratie 
wordt bemoeilijkt door de afhankelijkheid 
van de energietoevoer uit Rusland van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
de ontoereikende diversificatie van de 
voorziening; roept de Europese 
Commissie en de lidstaten op vaart te 
zetten achter projecten die kunnen 
bijdragen tot verbetering van deze 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 130
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat het 
Energiegemeenschapsverdrag de basis 
vormt voor de verwezenlijking van een 
volledig geïntegreerde regionale 
energiemarkt die een stabiel 
regelgevingskader, regionale 
samenwerking, investeringen en groei 
bevordert; is verheugd over de uitbreiding 
van het Energiegemeenschapsverdrag en 
herinnert eraan dat er juridische 
controlemechanismen moeten worden 
vastgesteld om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van het acquis te 
verzekeren, alsook efficiënte en essentiële 
solidariteitsmaatregelen; is ingenomen 
met de steun van de Commissie en het 
secretariaat van de Energiegemeenschap 
bij de ondersteuning van de uitvoering 
van het derde energiemarktpakket en de 
herstructurering van de gassector in de 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
van de Energiegemeenschap; is van 
mening dat verdere vooruitgang bij de 
integratie van de gas- en 
elektriciteitsnetwerken, inclusief 
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bidirectionele stromen, in de regio 
essentieel is voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de 
Energiegemeenschap; is in dit verband 
ingenomen met de inwerkingtreding en 
uitvoering van de lijst met projecten die 
van belang zijn voor de 
Energiegemeenschap (PECI) en de 
vooruitgang bij de vaststelling van 
prioritaire interconnectieprojecten voor 
gas en elektriciteit tussen de Republiek 
Moldavië en de EU; is ingenomen met de 
aanvraag tot toetreding tot het 
Energiegemeenschapsverdrag van 
Georgië, dat daarmee na Oekraïne en 
Moldavië het derde land van het Oostelijk 
Partnerschap zou worden dat toetreedt; 
beschouwt het feit dat Oekraïne in 2014 
het fungerend voorzitterschap van de 
Energiegemeenschap bekleedt als een 
mogelijkheid om de op dit gebied 
behaalde resultaten te consolideren; 
dringt aan op verdere uitbreiding van de 
Energiegemeenschap via het Europees 
nabuurschapsbeleid, overeenkomstig de 
doelstellingen van de 
Energiegemeenschap, gebaseerd op 
wederzijdse belangen;

Or. en

Amendement 131
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de EU op aan de 
hulpbehoevende landen van het Oostelijk 
Partnerschap te steunen met 
interconnectieprojecten op het gebied van 
infrastructuur voor het transport van 
elektriciteit en aardgas om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen en 
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weerstand te bieden tegen de druk van de 
Russische Federatie; 

Or. en

Amendement 132
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de EU op aan zich meer 
in te zetten voor het oplossen van 
"bevroren conflicten" in sommige landen 
van het Oostelijk Partnerschap; is van 
mening dat de EU in dit verband een 
centralere rol moet vervullen vanwege de 
mogelijke gevolgen van deze conflicten 
voor de betrekkingen tussen de EU en de 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
voor de stabiliteit in de regio;

Or. en

Amendement 133
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. dringt erop aan om in alle 
overeenkomsten met landen van het 
Oostelijk Partnerschap een 
energiezekerheidsclausule op te nemen, 
teneinde volledige naleving van de EU-
wetgeving ten aanzien van de interne 
energiemarkt te waarborgen, en om een 
mechanisme van vroegtijdige 
waarschuwing in deze overeenkomsten 
vast te stellen, teneinde een vroegtijdige 
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beoordeling van mogelijke risico's en 
problemen met betrekking tot de doorvoer 
en voorziening van energie vanuit derde 
landen te waarborgen en een 
gemeenschappelijk kader voor wederzijdse 
steun, solidariteit en het oplossen van 
geschillen in te voeren;

Or. en

Amendement 134
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 
uitbouwen;

8. erkent de moeilijkheden die zijn gerezen 
bij de bevordering en de uitvoering van het 
Oostelijk Partnerschap; dringt er derhalve 
bij de Unie op aan actievere contacten te 
onderhouden met de maatschappij en een
sociale, economische en culturele dialoog 
uit te bouwen; dringt er bij de Unie op aan 
de zichtbaarheid van in het kader van het 
Oostelijk Partnerschap gefinancierde of 
ondersteunde projecten in de 
partnerlanden te vergroten;

Or. en

Amendement 135
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en

8. merkt op dat de moeilijkheden bij de 
bevordering en de uitvoering van het 
Oostelijk Partnerschap kunnen worden 
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benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en
uitbouwen;

overwonnen door een evenwichtigere 
inzet van de EU, waarbij de EU zich niet 
beperkt tot een politieke dialoog, maar ook 
sociale, economische en culturele 
initiatieven aanpakt en uitbouwt;

Or. en

Amendement 136
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 
uitbouwen;

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog met inachtneming van de 
algehele politieke, sociale en etnische 
diversiteit moet aangaan en uitbouwen;

Or. de

Amendement 137
Ioan Mircea Paşcu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de inzet van de EU moet 
worden vergroot en zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat de EU ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 
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uitbouwen; uitbouwen;

Or. en

Amendement 138
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 
uitbouwen;

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 
uitbouwen; verzoekt de EU haar 
aanwezigheid in de partnerlanden te 
vergroten met behulp van meer 
interactieve audiovisuele middelen en 
sociale media in de betreffende 
plaatselijke taal om de gehele 
maatschappij te bereiken;

Or. en

Amendement 139
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen 
zijn bij de bevordering en de uitvoering 
van het Oostelijk Partnerschap, en 
benadrukt dat de EU zich niet mag 
beperken tot een politieke dialoog, maar 
dat zij ook een sociale, economische en 
culturele dialoog moet aangaan en 



PE526.268v01-00 76/128 AM\1014796NL.doc

NL

uitbouwen; uitbouwen; brengt voorts in herinnering 
dat, hoewel de EU zowel de 
gerechtvaardigde verlangens van de 
bevolking als de inspanningen van de 
respectieve overheden in de landen van 
het Oostelijk Partnerschap moet steunen, 
de Unie ook de soevereiniteit van elk 
partnerland moet erkennen bij de 
vaststelling van de reikwijdte van zijn 
toekomstige betrekkingen met de EU;

Or. en

Amendement 140
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het succes van 
het Oostelijk Partnerschap valt of staat 
met het ontstaan en consolideren van een 
pro-Europese consensus onder de 
politieke elite en samenlevingen in de 
partnerlanden; stelt dat er in dit verband 
nog veel moet worden gedaan, zoals het 
vergroten van de zichtbaarheid van de 
EU-steun voor het publiek en het 
overbrengen van de voordelen van 
Europese integratie;

Or. en

Amendement 141
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat de landen van 
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het Oostelijk Partnerschap dienen af te 
zien van het gebruik van geweld, dan wel 
van dreigementen om geweld te gebruiken 
om conflicten in de regio op te lossen, met 
het oog op het feit dat dergelijke 
conflicten alleen kunnen worden opgelost 
via onderhandelingen binnen 
internationaal erkende kaders, op basis 
van de beginselen van het internationaal 
recht;

Or. en

Amendement 142
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij 
er ook sprake is van algemene 
coördinatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 143
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de afzonderlijke partnerlanden, 
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inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij 
er ook sprake is van algemene 
coördinatie;

met inachtneming van het differentiatie-
en het "meer voor meer"-beginsel, maar 
waarbij er ook sprake is van algemene 
coördinatie; is ervan overtuigd dat de 
diepgang en reikwijdte van de 
betrekkingen met elk partnerland zijn 
eigen Europese ambitie, inzet voor 
gedeelde waarden en vooruitgang bij de 
aanpassing aan de EU-wetgeving moet 
weerspiegelen, hetgeen wordt afgemeten 
aan duidelijke parameters en aan zijn eigen 
verdiensten;

Or. en

Amendement 144
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

9. is verheugd over een meer op maat 
geschoeide aanpak van de partnerlanden, 
gebaseerd op het differentiatiebeginsel en 
het "meer voor meer"-beginsel, waarbij 
de vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

Or. en

Amendement 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, onder andere 
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inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

door beter rekening te houden met hun 
specifieke geopolitieke kwetsbaarheden, 
met inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

Or. en

Amendement 146
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, waarbij er 
sprake is van algemene coördinatie; is 
voorts van mening dat het Oostelijk 
Partnerschap niet alleen aandacht moet 
schenken aan normatieve doelen, maar de 
burgers ook via bottum-upbenaderingen 
moet bereiken om de voordelen van 
toekomstige aansluiting te verankeren in 
de publieke opinie;

Or. en

Amendement 147
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie; is 
van mening dat de architectuur van het 
Oostelijk Partnerschap toekomstgericht 
en flexibel moet zijn, zowel institutioneel 
als conceptueel, om te voorzien in 
stimulansen voor de lange termijn voor 
alle partners, inclusief de partners die het 
verst zijn gevorderd, om de betrekkingen 
met de EU verder te intensiveren;

Or. en

Amendement 148
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie; is 
van mening dat bij de planning van de 
inzet en verbintenissen van de Unie ook 
rekening moet worden gehouden met de 
bestaande belangrijke en diepgewortelde 
verschillen binnen de samenlevingen van 
de partnerlanden;

Or. en
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Amendement 149
Jacek Saryusz-Wolski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie, 
bijgevolg met volledige inachtneming van 
de beginselen "meer voor meer" en 
"minder voor minder";

Or. en

Amendement 150
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie;

9. pleit voor een meer op maat geschoeide 
aanpak van de partnerlanden, met 
inachtneming van het 
differentiatiebeginsel, waarbij de 
vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en 
aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er 
ook sprake is van algemene coördinatie; 
dringt voorts aan op de inachtneming van 
het "meer voor meer"-beginsel;

Or. en
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Amendement 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie zich nader te 
buigen over mogelijkheden om in 
voorkomend geval de handelsbarrières te 
verminderen, zelfs vóór de ondertekening 
en uitvoering van diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomsten, zodat de 
samenlevingen en bedrijven in de 
betrokken landen van het Oostelijk 
Partnerschap meer rechtstreekse 
economische voordelen van de nauwere 
samenwerking met de EU kunnen 
ondervinden;

Or. en

Amendement 152
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt een duidelijk onderscheid te 
maken tussen de criteria waaraan de 
kandidaat-landen respectievelijk de 
associërende landen moeten voldoen; 
merkt op dat zolang dit onderscheid er 
niet is, het associatieproces onnodig 
moeilijk wordt en er ongegronde hoop 
wordt gewekt bij de betrokken landen en 
onnodige vrees in de EU;

Or. en
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Amendement 153
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. toont zich verontrust over het gebrek 
aan overeenstemming over de essentie van 
samenwerking, aangezien de EU vooral 
aandacht heeft voor de bereidheid van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap om 
het acquis communautaire en de waarden 
van de Gemeenschap over te nemen, 
terwijl de partnerlanden de voor- en 
nadelen van hun betrekkingen met de EU 
tegen elkaar afwegen; merkt op dat de EU 
uitsluitend als donor en de partnerlanden 
uitsluitend als ontvangers worden gezien, 
terwijl beide partijen een dubbele functie 
zouden moeten vervullen;

Schrappen

Or. en

Amendement 154
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. toont zich verontrust over het gebrek 
aan overeenstemming over de essentie van 
samenwerking, aangezien de EU vooral 
aandacht heeft voor de bereidheid van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap om 
het acquis communautaire en de waarden 
van de Gemeenschap over te nemen, 
terwijl de partnerlanden de voor- en 
nadelen van hun betrekkingen met de EU 
tegen elkaar afwegen; merkt op dat de EU 
uitsluitend als donor en de partnerlanden 
uitsluitend als ontvangers worden gezien, 
terwijl beide partijen een dubbele functie 

10. toont zich verontrust over het gebrek 
aan overeenstemming over de essentie van 
samenwerking tussen de EU en de landen 
van het Oostelijk Partnerschap; merkt op 
dat de EU uitsluitend als donor en de 
partnerlanden uitsluitend als ontvangers 
worden gezien, terwijl beide partijen een 
dubbele functie zouden moeten vervullen;
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zouden moeten vervullen;

Or. fr

Amendement 155
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. toont zich verontrust over het gebrek 
aan overeenstemming over de essentie van 
samenwerking, aangezien de EU vooral 
aandacht heeft voor de bereidheid van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap om 
het acquis communautaire en de waarden 
van de Gemeenschap over te nemen, 
terwijl de partnerlanden de voor- en 
nadelen van hun betrekkingen met de EU 
tegen elkaar afwegen; merkt op dat de EU 
uitsluitend als donor en de partnerlanden 
uitsluitend als ontvangers worden gezien, 
terwijl beide partijen een dubbele functie 
zouden moeten vervullen;

10. toont zich verontrust over het gebrek 
aan overeenstemming over de essentie van 
samenwerking, aangezien de EU vooral 
aandacht heeft voor de bereidheid van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap om 
het acquis communautaire en de waarden 
van de Gemeenschap over te nemen, 
terwijl de partnerlanden de voor- en 
nadelen van hun betrekkingen met de EU 
tegen elkaar afwegen; merkt met 
bezorgdheid op dat de EU uitsluitend als 
donor en de partnerlanden uitsluitend als 
ontvangers worden gezien, terwijl beide 
partijen een dubbele functie zouden moeten 
vervullen; waarschuwt dat er door een 
dergelijke publieksperceptie onrealistische 
verwachtingen kunnen worden gewekt in 
de samenlevingen van het Oostelijk 
Partnerschap; 

Or. en

Amendement 156
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. toont zich verontrust over het gebrek 
aan overeenstemming over de essentie van 

10. toont zich verontrust over het gebrek 
aan overeenstemming over de essentie van 
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samenwerking, aangezien de EU vooral 
aandacht heeft voor de bereidheid van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap om 
het acquis communautaire en de waarden 
van de Gemeenschap over te nemen, 
terwijl de partnerlanden de voor- en 
nadelen van hun betrekkingen met de EU 
tegen elkaar afwegen; merkt op dat de EU 
uitsluitend als donor en de partnerlanden 
uitsluitend als ontvangers worden gezien, 
terwijl beide partijen een dubbele functie 
zouden moeten vervullen;

samenwerking, aangezien de EU vooral 
aandacht heeft voor de bereidheid van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap om 
het acquis communautaire en de waarden 
van de Gemeenschap over te nemen, 
terwijl de partnerlanden de voor- en 
nadelen van hun betrekkingen met de EU 
tegen elkaar afwegen; merkt op dat de EU 
vaak als donor en de partnerlanden vaak
als ontvangers worden gezien, terwijl beide 
partijen een dubbele functie zouden moeten 
vervullen;

Or. en

Amendement 157
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat niet 
alle lidstaten evenveel belangstelling 
tonen voor de betrekkingen met en 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten 
onvoldoende begrijpen wat het 
geopolitieke belang van samenwerking is 
en waarom een uniform standpunt in 
sommige kwesties noodzakelijk is;

11. vindt het betreurenswaardig dat de
lidstaten geen gemeenschappelijk 
standpunt innemen ten aanzien van de 
betrekkingen met en ontwikkelingen in de 
landen van het Oostelijk Partnerschap;

Or. fr

Amendement 158
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat niet 
alle lidstaten evenveel belangstelling tonen 
voor de betrekkingen met en 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten 
onvoldoende begrijpen wat het 
geopolitieke belang van samenwerking is 
en waarom een uniform standpunt in 
sommige kwesties noodzakelijk is;

11. betreurt dat niet alle lidstaten evenveel 
belangstelling tonen voor de betrekkingen 
met en ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten 
onvoldoende begrijpen wat het 
geopolitieke belang van samenwerking is 
en waarom een uniform standpunt in 
sommige kwesties noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 159
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat niet 
alle lidstaten evenveel belangstelling tonen 
voor de betrekkingen met en 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten 
onvoldoende begrijpen wat het 
geopolitieke belang van samenwerking is
en waarom een uniform standpunt in 
sommige kwesties noodzakelijk is;

11. vindt het betreurenswaardig dat niet 
alle lidstaten evenveel belangstelling tonen 
voor de betrekkingen met en 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten 
onvoldoende begrijpen wat het 
strategische belang van samenwerking is 
en waarom een uniform standpunt in een 
aantal kwesties noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 160
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat niet 
alle lidstaten evenveel belangstelling tonen 
voor de betrekkingen met en 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten 
onvoldoende begrijpen wat het 
geopolitieke belang van samenwerking is 
en waarom een uniform standpunt in 
sommige kwesties noodzakelijk is;

11. vindt het betreurenswaardig dat niet 
alle lidstaten evenveel belangstelling tonen 
voor de betrekkingen met en 
ontwikkelingen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten 
onvoldoende begrijpen wat het 
geopolitieke belang van samenwerking is 
en waarom een uniform standpunt in 
sommige kwesties noodzakelijk is; roept 
op tot een diepgaande evaluatie van het 
nabuurschapsbeleid, met name ten 
opzichte van de oostelijke buurlanden in 
het licht van de recente gebeurtenissen en 
ook wat betreft concrete en tastbare 
maatregelen met betrekking tot de burgers 
van het Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 161
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de waarden van de 
EU slechts kunnen floreren in een 
gunstige geostrategische omgeving die 
alleen kan worden gewaarborgd als de 
geostrategische krachtmeting is gewonnen 
en de geostrategische evenwichten zijn 
gestabiliseerd;

Or. en

Amendement 162
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie



PE526.268v01-00 88/128 AM\1014796NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat de 
communicatiestrategie van de EU in alle 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
nog steeds niet doeltreffend is; dringt er 
bij de Commissie op aan meer 
inspanningen te leveren om de baten en 
voordelen van het Oostelijk Partnerschap 
onder de aandacht van de publieke opinie 
en de gewone burger te brengen;

Or. en

Amendement 163
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt voorts dat er bij de landen van 
het Oostelijk Partnerschap weinig animo 
bestaat om een gemeenschappelijke 
boodschap uit te werken en samen 
inspanningen te leveren ten aanzien van 
de EU;

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari, Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt voorts dat er bij de landen van 
het Oostelijk Partnerschap weinig animo 
bestaat om een gemeenschappelijke 
boodschap uit te werken en samen 
inspanningen te leveren ten aanzien van 
de EU;

12. beveelt aan om het multilaterale 
traject van het Oostelijk Partnerschap te 
versterken teneinde een 
samenwerkingsklimaat en een goed 
nabuurschap te bevorderen, die bijdragen 
aan de doelstellingen van politieke 
vereniging en met name economische 
integratie; meent dat meer multilaterale 
samenwerking nodig is om 
grensoverschrijdende en regionale 
samenwerking te bevorderen, vooral op 
gebieden als vervoer, contacten van 
persoon tot persoon, milieu, 
grensbeveiliging en energiezekerheid;

Or. en

Amendement 165
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt voorts dat er bij de landen van 
het Oostelijk Partnerschap weinig animo 
bestaat om een gemeenschappelijke 
boodschap uit te werken en samen 
inspanningen te leveren ten aanzien van 
de EU;

12. betreurt dat de landen van het Oostelijk 
Partnerschap onvoldoende inspanningen 
leveren om een constructieve dialoog te 
voeren ten aanzien van de EU;

Or. en

Amendement 166
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt voorts dat er bij de landen van 
het Oostelijk Partnerschap weinig animo 
bestaat om een gemeenschappelijke 
boodschap uit te werken en samen 
inspanningen te leveren ten aanzien van de 
EU;

12. betreurt voorts dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap kansen onbenut 
laten om een gemeenschappelijke 
boodschap uit te werken en samen 
inspanningen te leveren ten aanzien van de 
EU; beveelt aan om multilaterale 
samenwerkingsinitiatieven en 
gemeenschappelijke projecten aan te 
moedigen en herinnert er in dat verband 
aan dat de EU groot belang hecht aan de 
Parlementaire Vergadering Euronest;

Or. en

Amendement 167
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt voorts dat er bij de landen van 
het Oostelijk Partnerschap weinig animo 
bestaat om een gemeenschappelijke 
boodschap uit te werken en samen 
inspanningen te leveren ten aanzien van de 
EU;

12. betreurt voorts dat er bij de landen van 
het Oostelijk Partnerschap weinig animo 
bestaat om een gemeenschappelijke 
boodschap uit te werken en samen 
inspanningen te leveren ten aanzien van de 
EU; merkt op dat de samenwerking indien 
mogelijk niettemin moet worden 
voortgezet op bilaterale basis, tussen de 
EU enerzijds en de partnerlanden 
anderzijds;

Or. en

Amendement 168
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. zegt nogmaals zijn volledige steun 
toe aan de bemiddelingsinspanningen van 
de vicevoorzitters van de groep van Minsk 
van de OVSE om een definitieve oplossing 
te vinden voor het conflict in Nagorno-
Karabach op basis van de in de Slotakte 
van Helsinki vastgelegde beginselen en 
betreurt het regelmatige en toenemende 
verlies van mensenlevens langs de 
contactlinie; roept alle partijen bij het 
conflict op hun sluipschutters van de 
contactlinie terug te trekken en een 
mechanisme in te stellen om schendingen 
van het staakt-het-vuren te onderzoeken;

Or. en

Amendement 169
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt dat de Russische Federatie 
de landen van het Oostelijk Partnerschap 
voortdurend onder druk zet met 
economische, politieke en militaire 
middelen; benadrukt met betrekking tot 
Georgië dat de prikkeldraadafsluiting en 
andere kunstmatige hindernissen langs de 
bezettingslinie in de regio's Abchazië en 
Tskhinvali onaanvaardbaar zijn, 
aangezien deze verstrekkende gevolgen 
hebben voor het leven van de lokale 
bevolking, de contacten van persoon tot 
persoon bemoeilijken en een ernstige 
bedreiging voor de veiligheid ter plaatse 
vormen;

Or. en
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Amendement 170
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen, waarbij 
wordt geput uit de ruime ervaring van de 
Europese landen met het opzetten en 
beschermen van democratische stelsels 
die stoelen op eerbied voor de 
fundamentele waarden en de rechtsstaat,
waarbij de eigenheden van de individuele 
landen moeten worden erkend, de 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet en een evenwicht tussen 
conditionaliteit en solidariteit moet 
worden gezocht;

Or. en

Amendement 171
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat niet moet worden ingezet 
op het opleggen van EU-normen, maar 
wel op het uitwisselen van ervaringen met 
democratische hervormingen en processen, 
in het bijzonder door de lidstaten, die uit 
zowel hun ervaring met de EU-integratie 
als hun nauwe betrekkingen met de 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
kunnen putten, alsook op de erkenning 
van de uniciteit van de individuele landen 
en het in de verf zetten van de gelijke 
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status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen;

Or. en

Amendement 172
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat er moet worden ingezet 
op het uitwisselen van ervaringen met 
democratische hervormingen en processen, 
dat de uniciteit van de individuele landen 
moet worden erkend en dat de gelijke 
status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

Or. fr

Amendement 173
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan over de EU-normen te
preken, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet; 
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Or. en

Amendement 174
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en de verwachte
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

Or. en

Amendement 175
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen ook in het belang 
van de verdere ontwikkeling van de EU 
zelf in de verf moeten worden gezet;

Or. de
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Amendement 176
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet; stelt voor de mogelijkheden 
na te gaan om van elkaar te leren, zowel 
op beleids- als op technisch gebied, om 
het bewustzijn van en de kennis over het 
opbouwen van een democratie en de 
rechtsstaat te bevorderen;

Or. en

Amendement 177
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet;

13. benadrukt dat er eerder moet worden 
ingezet op het uitwisselen van ervaringen 
met democratische hervormingen en 
processen dan op het opleggen van EU-
normen, dat de uniciteit van de individuele 
landen moet worden erkend en dat de 
gelijke status van partners en mogelijke 
wederzijdse voordelen in de verf moeten 
worden gezet; in dit verband is het 
Europees Parlement ingenomen met het 
acquis van het "Programma voor 
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samenwerking tussen de ombudsmannen 
van de landen van het Oostelijk 
Partnerschap", een gezamenlijk initiatief 
van de ombudsmannen van de Republiek 
Polen en de Franse Republiek uit 2009 
dat is gericht op de versterking van de 
capaciteiten van de ombudsmannen, de 
organen van de uitvoerende macht en de 
niet-gouvernementele organisaties van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap bij 
de uitvoering van de taken rond de 
bescherming van de rechten van het 
individu en de opbouw van een 
democratische rechtsstaat. In het kader 
daarvan zijn onder andere twee toppen 
van Ombudsmannen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU georganiseerd in 
het Europees Parlement te Brussel, in 
2011 en 2013;

Or. pl

Amendement 178
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten 
met de partnerlanden worden ondertekend
en uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in 
de partnerlanden;

14. dringt erop aan dat de 
associatieovereenkomst, die ook in een 
diepe en brede vrijhandelszone met 
Moldavië voorziet en in Vilnius werd 
geparafeerd, voor eind juni wordt 
ondertekend, teneinde de democratische 
krachten en het moderniserings- en 
hervormingsproces te ondersteunen en, de 
associatieovereenkomst zo snel mogelijk 
van kracht te doen worden en zichtbare 
resultaten te boeken met de 
tenuitvoerlegging ervan;

Or. en
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Amendement 179
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten met 
de partnerlanden worden ondertekend en 
uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in 
de partnerlanden;

14. dringt er met klem op aan dat de 
associatieovereenkomsten en de 
overeenkomsten tot oprichting van diepe 
en brede vrijhandelszones met Georgië en 
Moldavië, die in Vilnius werden 
geparafeerd, voor het einde van de 
huidige ambtstermijn van het Europees 
Parlement worden ondertekend, ter 
bevestiging van het "meer voor meer"-
beginsel en ter ondersteuning van het 
moderniserings- en hervormingsproces in 
de betrokken landen, met name op de 
gebieden die verband houden met 
consolidatie van goed bestuur, de 
rechtsstaat, bescherming van de 
mensenrechten en de strijd tegen 
corruptie;

Or. en

Amendement 180
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten met 
de partnerlanden worden ondertekend en 
uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in de 

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten met 
de partnerlanden worden ondertekend en 
volledig worden uitgevoerd, ter 
bevordering van goed bestuur en de 
rechtsstaat en ter ondersteuning van de 
uitbouw en de modernisering van de 
economie en de samenleving in de 
partnerlanden;
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partnerlanden;

Or. en

Amendement 181
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten met 
de partnerlanden worden ondertekend en 
uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in de 
partnerlanden;

14. beveelt aan dat er, wanneer de 
noodzakelijke voorwaarden daarvoor zijn 
vervuld, associatieovereenkomsten met de 
partnerlanden worden ondertekend en 
uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in de 
partnerlanden;

Or. fr

Amendement 182
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten met 
de partnerlanden worden ondertekend en 
uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in de 

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, zo snel mogelijk
associatieovereenkomsten, met inbegrip 
van overeenkomsten tot oprichting van 
diepe en brede vrijhandelszones, met de 
partnerlanden worden ondertekend en 
uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
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partnerlanden; ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in de 
partnerlanden;

Or. en

Amendement 183
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten met 
de partnerlanden worden ondertekend en 
uitgevoerd, ter bevordering van goed 
bestuur, de rechtsstaat, de mensenrechten, 
met name het recht op een eerlijk proces, 
en de strijd tegen corruptie, en ter 
ondersteuning van de uitbouw en de 
modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in de 
partnerlanden;

14. dringt erop aan dat er, waar 
toepasselijk, associatieovereenkomsten, 
met inbegrip van overeenkomsten tot 
oprichting van diepe en brede 
vrijhandelszones, met de partnerlanden 
worden ondertekend en uitgevoerd, ter 
bevordering van goed bestuur, de 
rechtsstaat, de mensenrechten, met name 
het recht op een eerlijk proces, en de strijd 
tegen corruptie, en ter ondersteuning van 
de uitbouw en de modernisering van de 
economie en van ondernemersvriendelijke 
regelgeving in de partnerlanden;

Or. en

Amendement 184
Jerzy Buzek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de EDEO op aan 
meer vertrouwensopbouwende 
maatregelen en programma's voor de 
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landen van het Oostelijk Partnerschap te 
ontwikkelen, met inbegrip van het 
opzetten van nieuwe missies en 
communicatiestrategieën en het 
overwegen van pragmatische initiatieven 
en innoverende benaderingen, zoals 
informele contacten en overleg met 
maatschappelijke organisaties in de 
afgescheiden gebieden, met behoud van 
het niet-erkenningsbeleid van de EU, 
teneinde een civiele cultuur en een 
gemeenschapsdialoog te bevorderen;

Or. en

Amendement 185
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de EU en de lidstaten 
op aan de ratificatieprocedure van de 
associatieovereenkomsten van de EU met 
Moldavië en Georgië te versnellen;

Or. en

Amendement 186
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de landen van 
het Oostelijk Partnerschap er belang bij 
hebben dat er manieren worden gevonden 
om obstakels die de Europese 
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Economische Ruimte en de douane-unie 
onverenigbaar maken, af te zwakken en 
weg te werken; roept dan ook op tot een 
eerlijke en open dialoog met de Russische 
Federatie teneinde de nodige 
inspanningen te leveren om synergieën te 
ontwikkelen die de landen van het 
Oostelijk Partnerschap ten goede komen;

Or. en

Amendement 187
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. beveelt aan de 
associatieovereenkomsten met Moldavië 
en Georgië op passende data te 
onderteken zodat de betreffende
overeenkomsten nog in de huidige 
zittingsperiode kunnen worden 
geratificeerd;

Or. en

Amendement 188
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. betreurt dat de Russische Federatie 
druk uitoefent op de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; dringt er bij de 
EU op aan concrete maatregelen te 
treffen, met inbegrip van economische 
bijstand, een versoepeling van de 
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handelsregelingen, projecten voor de 
verbetering van de energiezekerheid en de 
modernisering van de economie, alsook 
een snelle tenuitvoerlegging van de 
visumliberalisering, om de landen van het 
Oostelijk Partnerschap hun Europese 
aspiraties te helpen verwezenlijken; roept 
de EU voorts op om een 
gemeenschappelijke strategie aan te 
nemen ten aanzien van de Russische 
Federatie en de oprichting van de 
Euraziatische Unie.

Or. en

Amendement 189
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er gezien de grote druk van 
de Russische Federatie op de landen van 
het Oostelijk Partnerschap bij de 
Europese Unie op aan om de pro-
Europese krachten in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap meer politieke en 
economische ondersteuning te bieden;

Or. en

Amendement 190
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er voorts bij de Europese 
Commissie en de Europese Raad op aan 
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om Moldavië en Georgië de nodige 
technische, financiële en politieke 
bijstand te verlenen teneinde deze landen 
te helpen hun hervormingsproces tot een 
goed einde te brengen en het hoofd te 
bieden aan de diplomatieke en 
economische druk die de Russische 
Federatie uitoefent om te voorkomen dat 
de associatieovereenkomsten en de 
overeenkomsten tot oprichting van diepe 
en brede vrijhandelszones worden 
geparafeerd;

Or. en

Amendement 191
Ioan Mircea Paşcu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is ingenomen met de parafering 
van de nieuwe associatieovereenkomsten, 
met inbegrip van de bepalingen tot 
oprichting van diepe en brede 
vrijhandelszones, tussen de EU en 
Moldavië en tussen de EU en Georgië; 
kijkt ernaar uit dat deze overeenkomsten 
zo snel mogelijk dit jaar worden 
ondertekend; onderstreept dat een snelle 
en efficiënte tenuitvoerlegging van de 
overeenkomsten even belangrijk is; 

Or. en

Amendement 192
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. beveelt voorts aan dat de Europese 
Commissie met de Oekraïense autoriteiten 
overlegt over alle nodige maatregelen 
(met inbegrip van een passend financieel 
"overgangs-/transformatiepakket") om 
ervoor te zorgen dat de 
associatieovereenkomst met Oekraïne kan 
worden ondertekend tijdens de volgende 
top EU-Oekraïne;

Or. en

Amendement 193
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat het 
hervormings- en moderniseringsproces 
van Oekraïne niet mag worden stopgezet, 
ongeacht of de associatieovereenkomst 
wordt ondertekend of niet; dringt er in dat 
verband bij de EDEO/Commissie op aan 
de gebieden van de associatieagenda te 
bepalen waarop al op korte en 
middellange termijn met de 
tenuitvoerlegging kan worden begonnen; 

Or. en

Amendement 194
Ioan Mircea Paşcu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. onderstreept dat het engagement 
van de EU ten aanzien van Oekraïne sterk 
moet blijven en wenst dat de 
associatieovereenkomst zo snel mogelijk 
wordt ondertekend; meent dat een 
hechtere relatie met de Europese Unie 
Oekraïne op middellange tot lange termijn 
meer voordelen oplevert dan een 
handhaving van de huidige betrekkingen;

Or. en

Amendement 195
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. moedigt de ondertekening van 
een specifiek strategisch partnerschap met 
Azerbeidzjan aan dat de eigenheden van 
het land weerspiegelt en zou kunnen 
bijdragen aan zijn stabiliserende rol in de 
zuidelijke Kaukasus;

Or. en

Amendement 196
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. roept de Raad en de 
Commissie op om in het kader van de 
betrekkingen met Belarus opnieuw bij nul 
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te beginnen door een gestructureerde 
dialoog op gang te brengen en intensiever 
samen te werken op basis van de huidige 
politieke, sociale en economische realiteit 
van het land;

Or. en

Amendement 197
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. roept ook op om naar nieuwe 
manieren te zoeken om Armenië opnieuw 
op te nemen in een omvattend 
partnerschap met de EU;

Or. en

Amendement 198
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de doelstellingen 
inzake samenwerking met de landen van 
het Oostelijk Partnerschap erin moeten 
bestaan dat er een hechter strategisch 
partnerschap wordt opgericht, dat de 
intermenselijke contacten tussen de 
landen van de EU en van het Oostelijk 
Partnerschap worden versterkt, dat er met 
het oog op de verdere integratie sociale 
netwerken tot stand worden gebracht en 
dat er niet louter wordt ingezet op 
stabilisering, maar ook op modernisering 

Schrappen
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en een pro-Europese oriëntatie;

Or. en

Amendement 199
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. pleit voor de oprichting van een 
financieel instrument dat aangrenzende 
landen die interesse hebben in een 
associatie met de EU geval per geval helpt 
om zich van hun oude geopolitieke en 
geo-economische banden los te maken; 
onderstreept dat dat instrument ook de 
kosten moet dekken van schadelijke 
tegenmaatregelen die derde landen 
eventueel nemen als reactie op de 
hierboven bedoelde losmaking die 
voortvloeit uit het EU-associatieproces;

Or. en

Amendement 200
Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de noodzaak om de 
Europese Unie meer bekendheid te geven 
in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap; onderstreept dat de EU-
delegaties in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap een belangrijke 
ondersteunende rol moeten spelen in de 
campagnes die de EU zichtbaarder 
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moeten maken;

Or. en

Amendement 201
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de EDEO/Commissie op om 
rekening houden met de wens van 
bepaalde landen van het Oostelijk 
Partnerschap om geen ambitieuze 
associatieovereenkomsten, met inbegrip 
van overeenkomsten tot oprichting van 
diepe en brede vrijhandelszones, met de 
EU te ondertekenen en met die landen 
andere akkoorden te sluiten;

Or. en

Amendement 202
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. ondersteunt de ontwikkeling van 
nauwere betrekkingen tussen de 
partnerlanden en de bevordering van 
stabiliteit en multilateraal vertrouwen;

16. ondersteunt de ontwikkeling van 
nauwere betrekkingen tussen de 
partnerlanden en de bevordering van 
stabiliteit en multilateraal vertrouwen; 
benadrukt dienaangaande het belang van 
de ontwikkeling van een echte 
multilaterale dimensie in het Oostelijk 
Partnerschap teneinde de 
nabuurschapsbetrekkingen en de 
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regionale samenwerking te verbeteren en 
bilaterale discussies op te lossen;

Or. en

Amendement 203
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de heropening 
van de dialoog op hoog niveau tussen de 
presidenten van Azerbeidzjan en Armenië 
onder auspiciën van de vicevoorzitters van 
de groep van Minsk en benadrukt 
nogmaals dat het conflict in Nagorno-
Karabach alleen maar op vreedzame wijze 
kan worden opgelost, op basis van de in 
de Slotakte van Helsinki vastgestelde 
beginselen inzake het niet-gebruiken van 
geweld, territoriale integriteit en de gelijke 
rechten en het zelfbeschikkingsrecht van 
volken;

Or. en

Amendement 204
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de EU haar 
betrekkingen met Rusland moet herzien 
voor wat betreft hun doelmatigheid, 
aangezien Rusland de versterking van de 
relatie van de EU met de landen van het 
Oostelijk Partnerschap beschouwt als een 
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actie die ingaat tegen het Russische 
belang;

Or. en

Amendement 205
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. stelt dat het perspectief op op 
vertrouwen gebaseerde samenwerking en 
op partnerschapsbetrekkingen ook de 
mogelijkheid tot toetreding van de landen 
van het Oostelijk Partnerschap tot de EU 
moet omvatten;

Or. de

Amendement 206
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat deelname en 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld van zowel de EU als de 
partnerlanden bijzonder belangrijk is voor 
de vooruitgang van het Oostelijk 
Partnerschap; benadrukt dat de deelname 
en de actieve rol van het Forum van het 
maatschappelijk middenveld van het 
Oostelijk Partnerschap op alle niveaus 
van het multilaterale platform waardevol 
zijn en moeten worden versterkt;
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Or. en

Amendement 207
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. veroordeelt de druk die Rusland op 
verschillende landen van het Oostelijk 
Partnerschap uitoefent en benadrukt dat 
deze landen het soevereine recht hebben 
om in alle vrijheid te bepalen hoe ver zij 
in hun toenadering tot de EU willen gaan; 
onderstreept dat deze kwestie met Rusland 
moet worden besproken en dat de 
lidstaten van de EU ernstig moeten 
overleggen over nieuwe manieren om 
Rusland op een constructieve wijze te 
betrekken bij initiatieven die bijdragen 
aan het gemeenschappelijke belang van 
een veilig, stabiel en welvarend Europees 
nabuurschap, zodat kan worden afgestapt 
van de ouderwetse en gevaarlijke 
denkwijze op basis van invloedssferen; is 
in dat verband van mening dat de EU, 
Rusland en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap nauwer moeten 
samenwerken om de aanslepende 
conflicten in hun gemeenschappelijke 
nabuurschap op te lossen;

Or. en

Amendement 208
Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. veroordeelt de druk die Rusland op 
verschillende landen van het Oostelijk 
Partnerschap uitoefent en benadrukt dat 
deze landen het soevereine recht hebben 
om in alle vrijheid te bepalen hoe ver zij 
in hun toenadering tot de EU willen gaan; 
onderstreept dat deze kwestie met Rusland 
moet worden besproken en dat de 
lidstaten van de EU ernstig moeten 
overleggen over nieuwe manieren om 
Rusland op een constructieve wijze te 
betrekken bij initiatieven die bijdragen 
aan het gemeenschappelijke belang van 
een veilig, stabiel en welvarend Europees 
nabuurschap, zodat kan worden afgestapt 
van de ouderwetse en gevaarlijke
denkwijze op basis van invloedssferen; is 
in dat verband van mening dat de EU, 
Rusland en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap nauwer moeten 
samenwerken om de aanslepende 
conflicten in hun gemeenschappelijke 
nabuurschap op te lossen; acht het voorts 
in het belang van zowel de EU als 
Rusland dat wordt voortgewerkt aan de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk economisch en 
handelsgebied dat reikt van Vladivostok 
tot Lissabon;

Or. en

Amendement 209
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat de landen van 
het Oostelijk Partnerschap 
overeenkomstig hun internationale 
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verbintenissen geen geweld of 
bedreigingen mogen gebruiken om 
conflicten in de regio op te lossen en 
benadrukt dat alle aanslepende conflicten 
in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap, ongeacht de unieke 
kenmerken ervan, uitsluitend door middel 
van onderhandelingen moeten worden 
opgelost volgens een werkwijze die door 
alle partijen bij het conflict is aanvaard en 
die stoelt op de beginselen van het 
internationaal recht;

Or. en

Amendement 210
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van mening dat samenwerking 
tussen organisaties van het 
maatschappelijk middenveld een goede 
basis vormt voor werkelijke contacten 
tussen mensen, die niet door landsgrenzen 
mogen worden beperkt; beveelt een 
nauwere samenwerking en betere 
coördinatie aan tussen het Forum van het 
maatschappelijk middenveld van het 
Oostelijk Partnerschap en dat van de EU 
en Rusland;

Or. en

Amendement 211
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de 
samenwerkingsinstrumenten duidelijk 
moet worden afgebakend, met 
inachtneming van de beschikbare 
instrumenten en programma's, en met 
bijzondere aandacht voor onderwijs en 
academische uitwisselingen; vraagt dat er 
bijkomende financiële middelen worden 
verstrekt ter uitvoering van het Oostelijk 
Partnerschap en ter ondersteuning van 
hervormingen, vlaggenschipinitiatieven en 
projecten; pleit voor een volwaardige 
deelname van de partnerlanden aan de 
programma's van de Unie;

17. is van mening dat de 
samenwerkingsinstrumenten duidelijk 
moeten worden afgebakend, met 
inachtneming van de beschikbare 
instrumenten en programma's, en met 
bijzondere aandacht voor onderwijs en 
academische uitwisselingen; vraagt dat er 
bijkomende financiële middelen worden 
verstrekt ter uitvoering van het Oostelijk 
Partnerschap en ter ondersteuning van 
hervormingen, vlaggenschipinitiatieven en 
projecten; pleit voor een volwaardige 
deelname van alle zes de partnerlanden van 
het Oostelijk Partnerschap aan de 
programma's van de Unie;

Or. en

Amendement 212
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de hervorming van de 
juridische systemen in de partnerlanden, 
met waarborging van de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht, een prioriteit 
moet zijn;

18. benadrukt dat de hervorming van de 
juridische systemen en de 
overheidsdiensten in de partnerlanden, met 
waarborging van de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht, rechtszekerheid, 
openheid en transparantie, 
verantwoordingsplicht, efficiëntie en 
doeltreffendheid, een prioriteit moet zijn;

Or. en

Amendement 213
Monica Luisa Macovei
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de hervorming van de 
juridische systemen in de partnerlanden, 
met waarborging van de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht, een prioriteit 
moet zijn;

18. benadrukt dat de hervorming van de 
juridische systemen in de partnerlanden, 
met waarborging van de onafhankelijkheid, 
efficiëntie en verantwoordelijkheid van de 
rechterlijke macht, een grote prioriteit 
moet zijn; benadrukt dat een overzicht 
moet worden opgesteld van gevallen van 
vervolging en veroordeling op basis 
waarvan de vooruitgang kan worden 
gemeten; dringt aan op de harmonisering 
van de jurisprudentie, teneinde de 
rechtspraak voorspelbaar te maken en het 
vertrouwen van het publiek te
waarborgen;

Or. en

Amendement 214
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de hervorming van de 
juridische systemen in de partnerlanden, 
met waarborging van de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht, een prioriteit 
moet zijn;

18. benadrukt dat de hervorming van de 
juridische systemen in de partnerlanden, 
met waarborging van de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht, een prioriteit 
moet zijn; benadrukt dat de EU zich in het 
kader van haar bijstand aan de landen 
van het Oostelijk Partnerschap voor het 
opzetten van een efficiënt en eerlijk 
gerechtelijk apparaat niet mag bemoeien 
met de beoordeling en afhandeling van 
specifieke gevallen en de interne politieke 
discussies van die landen;

Or. en
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Amendement 215
Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept dat corruptie in de 
landen van het Oostelijk Partnerschap 
nog altijd welig tiert en een belangrijk 
probleem is dat moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 216
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor de evolutie van 
het project van het Oostelijk Partnerschap 
belangrijk is de economische 
samenwerking te versterken, onder meer 
door mensen bewust te maken van de 
complexiteit van economische 
vraagstukken, goed bestuur in de financiële 
sector te stimuleren, een specifieke aanpak 
per sector vast te stellen, wetgeving te 
bevorderen die gunstig is voor de 
ontwikkeling van het mkb, en zakelijke 
partnerschappen tussen de EU en het 
Oostelijk Partnerschap aan te moedigen;

19. onderkent de gevolgen van de 
economische crisis voor de economische 
ontwikkeling van de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; benadrukt dat het 
voor de evolutie van het project van het 
Oostelijk Partnerschap belangrijk is de 
economische samenwerking te versterken, 
onder meer door mensen bewust te maken 
van de complexiteit van economische 
vraagstukken, goed bestuur in de financiële 
sector en samenwerking met 
internationale financiële instellingen te 
stimuleren, een specifieke aanpak per 
sector vast te stellen, wetgeving te 
bevorderen die gunstig is voor de 
ontwikkeling van het mkb, en zakelijke 
partnerschappen tussen de EU en het 
Oostelijk Partnerschap aan te moedigen;

Or. en
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Amendement 217
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor de evolutie van 
het project van het Oostelijk Partnerschap 
belangrijk is de economische 
samenwerking te versterken, onder meer 
door mensen bewust te maken van de 
complexiteit van economische 
vraagstukken, goed bestuur in de financiële 
sector te stimuleren, een specifieke aanpak 
per sector vast te stellen, wetgeving te 
bevorderen die gunstig is voor de 
ontwikkeling van het mkb, en zakelijke 
partnerschappen tussen de EU en het 
Oostelijk Partnerschap aan te moedigen;

19. benadrukt dat het voor de evolutie van 
het project van het Oostelijk Partnerschap 
belangrijk is de economische 
samenwerking en duurzame ontwikkeling 
te versterken, onder meer door mensen 
bewust te maken van de complexiteit van 
economische vraagstukken en de 
uitdagingen en voordelen van de groene 
economie, goed bestuur in de financiële 
sector te stimuleren, een specifieke aanpak 
per sector vast te stellen, wetgeving te 
bevorderen die gunstig is voor de 
ontwikkeling van het mkb, en zakelijke 
partnerschappen tussen de EU en het 
Oostelijk Partnerschap aan te moedigen; 

Or. en

Amendement 218
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor de evolutie van 
het project van het Oostelijk Partnerschap 
belangrijk is de economische 
samenwerking te versterken, onder meer 
door mensen bewust te maken van de 
complexiteit van economische 
vraagstukken, goed bestuur in de financiële 
sector te stimuleren, een specifieke aanpak 
per sector vast te stellen, wetgeving te 
bevorderen die gunstig is voor de 

19. benadrukt dat het voor de evolutie van 
het project van het Oostelijk Partnerschap 
belangrijk is de economische 
samenwerking te versterken, onder meer 
door mensen bewust te maken van de 
complexiteit van economische 
vraagstukken, goed bestuur in de financiële 
sector te stimuleren, een specifieke aanpak 
per sector vast te stellen, wetgeving te 
bevorderen die gunstig is voor de 
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ontwikkeling van het mkb, en zakelijke 
partnerschappen tussen de EU en het 
Oostelijk Partnerschap aan te moedigen;

ontwikkeling van het mkb, en zakelijke 
partnerschappen en contacten van persoon 
tot persoon tussen de EU en het Oostelijk 
Partnerschap aan te moedigen;

Or. en

Amendement 219
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
om meer aandacht te schenken aan de 
consolidatie van de energiesector, een van 
de grondvoorwaarden voor de 
modernisering van de economie, en om 
overeenkomstig de verbintenissen van de 
Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen;

Or. de

Amendement 220
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. acht het van cruciaal belang dat de 
Europese instellingen met alle betrokken 
organen van het maatschappelijk 
middenveld van de partnerlanden 
(vakbonden, mkb, niet-gouvernementele 
beroepsorganisaties enz.) een 
gestructureerde dialoog tot stand brengen 
als een apart onderdeel van de 
associatieonderhandelingen, om ervoor te 
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zorgen dat zij doeltreffend samenwerken 
en de associatieafspraken door de 
bevolking worden aanvaard; 

Or. en

Amendement 221
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is voorts van mening dat de 
bevordering van gezamenlijke activiteiten 
met andere strategische partners en 
samenwerking in internationale en 
Europese organisaties alle partijen ten 
goede zouden komen;

20. is voorts van mening dat de 
bevordering van gezamenlijke activiteiten 
met andere strategische partners en 
samenwerking in internationale en 
Europese organisaties alle partijen ten 
goede zouden komen; is in dit verband 
ingenomen met de recente verklaringen 
van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter 
Ashton dat de associatie- en 
handelsovereenkomsten de traditionele 
betrekkingen tussen Rusland en zijn 
buurlanden respecteren; roept de 
Commissie op nu samen met de Russische 
Federatie helderheid te brengen in de 
standpunten ten aanzien van het Euro-
Aziatisch integratieproject, met het oog op 
het wederzijdse voordeel, op 
belangenevenwicht en op een langdurig 
en duurzaam partnerschap;

Or. de

Amendement 222
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. is voorts van mening dat de 
bevordering van gezamenlijke activiteiten 
met andere strategische partners en 
samenwerking in internationale en 
Europese organisaties alle partijen ten 
goede zouden komen;

20. is voorts van mening dat de 
bevordering van gezamenlijke activiteiten 
met andere strategische partners en 
samenwerking in internationale en 
Europese organisaties alle partijen ten 
goede zouden komen; herinnert in dit 
verband aan het nog altijd geldende 
aanbod van de EU om Rusland te laten 
deelnemen aan projecten en initiatieven 
van het Oostelijk Partnerschap en 
herhaalt dat ook Rusland belang heeft bij 
een welvarend, goed bestuurd en stabiel 
nabuurschap;

Or. en

Amendement 223
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt de noodzaak om sociale en 
culturele contacten te bevorderen en op 
die manier het devies van de EU "In 
verscheidenheid verenigd" in de praktijk 
om te zetten;

Schrappen

Or. en

Amendement 224
Adrian Severin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt de noodzaak om sociale en 
culturele contacten te bevorderen en op die 
manier het devies van de EU "In 
verscheidenheid verenigd" in de praktijk 
om te zetten;

21. benadrukt de noodzaak om sociale en 
culturele contacten te bevorderen en op die 
manier het devies van de EU "In 
verscheidenheid verenigd" in de praktijk 
om te zetten; onderstreept dat de 
uitbreidings- en associatieprocessen niet 
alleen een unilaterale transformatie 
inhouden van de landen die tot de Unie 
toetreden of er een 
associatieovereenkomst mee sluiten, maar 
ook een samensmelting van Oost- en 
West-Europese culturen, tradities, 
praktijken, ervaringen en 
veiligheidsgerelateerde gevoeligheden 
vereist; is bijgevolg van mening dat de EU 
ook zichzelf moet transformeren wanneer 
zij landen die tot de Unie toetreden of 
waarmee zij een associatieovereenkomst 
sluit vraagt om dat te doen;

Or. en

Amendement 225
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt het belang van 
regionale samenwerking en 
vertrouwensopbouwende initiatieven 
tussen de partijen van aanslepende 
conflicten in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap; onderstreept dat een 
versterking van het beginsel van goed 
nabuurschap cruciaal is voor het oplossen 
van conflicten;

Or. en
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Amendement 226
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept het belang van 
culturele en informatie-uitwisseling 
tussen de landen van het Oostelijk 
Partnerschap en de EU teneinde 
hedendaagse, goed ingelichte 
samenlevingen op te bouwen en de 
Europese waarden te bevorderen;

Or. en

Amendement 227
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het Europees Fonds 
voor democratie een belangrijke rol kan
spelen in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap door het maatschappelijk 
middenveld te versterken;

22. onderstreept dat het Europees Fonds 
voor democratie (EFD) een belangrijke rol 
te spelen heeft in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap door op snelle, 
doeltreffende en flexibele wijze het 
maatschappelijk middenveld te versterken 
in democratische landen en de 
prodemocratische bewegingen te 
ondersteunen of te ontwikkelen in landen 
voor en tijdens de democratische 
transformatie; in dit verband roept het de 
EU en de EU-lidstaten op om passende en 
stabiele financiering te waarborgen voor 
de activiteiten van het Europees Fonds 
voor democratie (EFD);

Or. pl
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Amendement 228
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het Europees Fonds 
voor democratie een belangrijke rol kan 
spelen in de landen van het Oostelijk
Partnerschap door het maatschappelijk 
middenveld te versterken;

22. is ervan overtuigd dat het Europees 
Fonds voor democratie een belangrijke rol 
kan spelen in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap door het maatschappelijk 
middenveld te versterken; verzoekt de 
Commissie, de EDEO en de lidstaten om 
de werkzaamheden van het Europees 
Fonds voor democratie te ondersteunen 
en het synergetische en 
samenwerkingspotentieel optimaal te 
benutten;

Or. en

Amendement 229
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het Europees Fonds 
voor democratie een belangrijke rol kan 
spelen in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap door het maatschappelijk 
middenveld te versterken;

22. onderstreept dat het Europees Fonds 
voor democratie een belangrijke rol kan 
spelen in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap door het maatschappelijk 
middenveld te versterken en de rechtsstaat 
en de eerbiediging van de mensenrechten 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 230
Marusya Lyubcheva
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het Europees Fonds 
voor democratie een belangrijke rol kan 
spelen in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap door het maatschappelijk 
middenveld te versterken;

22. onderstreept dat het Europees Fonds 
voor democratie een belangrijke rol kan 
spelen in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap als aanvulling op bestaande 
financieringsinstrumenten van de EU, 
met name door het maatschappelijk 
middenveld te versterken;

Or. en

Amendement 231
Marusya Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de EU, ter 
verbetering van de samenwerking tussen 
de oostelijke partners, niet mag 
aandringen op het gebruik van slechts één 
taal in gemeenschappelijke projecten, 
maar precies meertaligheid moet 
bevorderen, met name in initiatieven die 
uitgaan van lokale regeringen, burgers en 
onderwijsinstanties;

Schrappen

Or. en

Amendement 232
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de EU, ter 
verbetering van de samenwerking tussen de 
oostelijke partners, niet mag aandringen 
op het gebruik van slechts één taal in 
gemeenschappelijke projecten, maar 
precies meertaligheid moet bevorderen, 
met name in initiatieven die uitgaan van 
lokale regeringen, burgers en 
onderwijsinstanties;

23. is van mening dat de EU, ter 
verbetering van de samenwerking tussen de 
oostelijke partners, meertaligheid moet 
bevorderen, met name in initiatieven die 
uitgaan van lokale regeringen, burgers en 
onderwijsinstanties;

Or. en

Amendement 233
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
gezamenlijke filmproducties en 
gezamenlijke steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de erfenis van het nazisme, 
het communisme en andere totalitaire 
regimes, alsook op het gebied van
gedeelde Europese geschiedenis;

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
door samenwerking gerealiseerde
filmproducties en andere kunstprojecten, 
toewijzing van steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de erfenis van het nazisme, 
het communisme en andere totalitaire 
regimes, met het oog op een 
gemeenschappelijke beoordeling van de 
geschiedenis;

Or. en
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Amendement 234
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
gezamenlijke filmproducties en 
gezamenlijke steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de erfenis van het 
nazisme, het communisme en andere 
totalitaire regimes, alsook op het gebied 
van gedeelde Europese geschiedenis;

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
gezamenlijke filmproducties en 
gezamenlijke steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de gedeelde Europese 
geschiedenis;

Or. en

Amendement 235
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
gezamenlijke filmproducties en 
gezamenlijke steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de erfenis van het nazisme, 
het communisme en andere totalitaire 
regimes, alsook op het gebied van gedeelde 

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
gezamenlijke filmproducties en 
gezamenlijke steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de erfenis van het nazisme, 
het communisme en andere totalitaire 
regimes, alsook op het gebied van gedeelde 
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Europese geschiedenis; Europese geschiedenis, onder meer in het 
kader van het programma "Europa voor 
de burger" en door samenwerking met het 
Platform Europese nagedachtenis en 
Europees geweten te bevorderen;

Or. en

Amendement 236
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
gezamenlijke filmproducties en 
gezamenlijke steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de erfenis van het nazisme, 
het communisme en andere totalitaire 
regimes, alsook op het gebied van gedeelde 
Europese geschiedenis;

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
inzake virtuele meertalige projecten, inzake 
dialoog tussen culturen, aan de hand van 
gezamenlijke filmproducties en 
gezamenlijke steun voor literaire 
vertalingen, en inzake gezamenlijk 
onderzoek naar de erfenis van het nazisme, 
het communisme en andere totalitaire 
regimes, alsook op het gebied van gedeelde 
Europese geschiedenis; verzoekt de 
deelnemende actoren dienaangaande om 
de netwerken van het Platform Europese 
nagedachtenis en Europees geweten te 
bevorderen en te benutten; 

Or. en

Amendement 237
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)



PE526.268v01-00 128/128 AM\1014796NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herhaalt dat het van mening is dat 
stationaire conflicten de optimale 
ontwikkeling van het Oostelijk 
Partnerschap in de weg staan; betreurt 
dienaangaande dat een oplossing voor de 
bestaande conflicten nog geen stap 
dichterbij is gekomen sinds de oprichting
van het Oostelijk Partnerschap; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
om een actievere rol te spelen en duidelijk 
te maken dat vreedzame oplossingen voor 
conflicten en naleving van het 
internationale recht voorwaarden zijn 
voor de verdieping van de bilaterale 
betrekkingen; dringt er bij de Commissie 
op aan om meer vertrouwensopbouwende 
programma's op te zetten in de 
conflictgebieden, teneinde de dialoog te 
herstellen en contacten tussen mensen te 
vergemakkelijken; 

Or. en


