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Amendement 238
Mário David

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 de waarden en ideeën 
van de stichters van de EU omvat, met 
name de beginselen van vrede, solidariteit 
en voorspoed;

Or. en

Amendement 239
Nadezhda Neynsky

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 tracht uit 
te dragen en de processen van duurzame 
hervorming die in de Oost-Europese 
landen gaande zijn ondersteunt, met het 
doel hun politieke associatie en 
economische integratie met de EU te 
bespoedigen;

Or. en

Amendement 240
Mário David

Ontwerpresolutie
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Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de bezetting van 
gebieden die aan een derde land 
toebehoren een inbreuk vormt op het 
internationaal recht en in strijd is met de 
grondbeginselen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, waardoor alle 
doelstellingen van het Oostelijk 
Partnerschap in gevaar worden gebracht;

Or. en

Amendement 241
Nadezhda Neynsky

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; overwegende dat het inspeelt op de 
Europese aspiraties van de samenlevingen 
van de partnerlanden en gebaseerd is op 
een gemeenschap van waarden en de 
beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 242
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Oostelijk B. overwegende dat het Oostelijk 



AM\1018933NL.doc 5/27 PE529.713v01-00

NL

Partnerschap gericht is op Europese landen 
en inspeelt op de Europese aspiraties van 
de samenlevingen van de partnerlanden;

Partnerschap gericht is op Oost-Europese 
landen en inspeelt op de Europese 
aspiraties van de samenlevingen van de 
partnerlanden;

Or. en

Amendement 243
Paweł Robert Kowal

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, politieke, 
economische, sociale en culturele aspecten 
van samenwerking moet promoten;

Or. en

Amendement 244
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 beide 
partijen zich onvoldoende inspanningen 
getroosten om het besef van de 
wederzijdse voordelen van de 
associatieovereenkomsten te promoten en 
te vergroten;

Or. en
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Amendement 245
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat ieder land het 
soevereine recht heeft om toe te treden tot 
een internationale organisatie of alliantie 
en om zijn eigen toekomst te bepalen 
zonder inmenging van buitenaf;

Or. en

Amendement 246
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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, en een forum biedt 
voor dialoog tussen de partnerlanden; is in 
dit opzicht 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;
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Or. en

Amendement 247
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 
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; 
onderstreept hoe belangrijk het is dat de 
samenleving zo ruim mogelijk wordt 
betrokken bij het streven naar 
verandering; dringt aan op frequentere en 
doeltreffende interactie met plaatselijke 
en regionale autoriteiten, alsmede met de 
parlementen, vooraanstaande 
ondernemers en het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een draagvlak voor 
hervormingen tot stand te brengen dat de 
nationale besluitvorming kan 
beïnvloeden;

Or. en
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Amendement 248
Paweł Robert Kowal

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, op 
investeringen in jongeren en toekomstige 
leiders en op de energie-, vervoer- en 
onderzoeksector;

Or. en

Amendement 249
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat vijf van de zes 
landen van het Oostelijke Partnerschap 
volwaardig lid zijn van de Organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte-Zeegebied, tezamen met andere 
strategische partners van de Unie, en wijst 
op de noodzaak om dialoog en 
samenwerking binnen dit kader te 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 250
Nadezhda Neynsky

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; onderstreept de 
toegenomen rol van mobiliteit bij het 
vergemakkelijken van persoonlijke 
contacten, bijvoorbeeld via 
onderwijsmobiliteit, culturele uitwisseling, 
onderzoeksactiviteiten, 
jongerennetwerken en vrijwilligerswerk;
vindt dat sterker moet worden benadrukt 
dat het project van het Oostelijk 
Partnerschap eerder op samenlevingen dan 
op overheden gericht is; 

Or. en

Amendement 251
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 

3. onderstreept dat er met betrekking tot de 
instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in 
dit opzicht 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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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; 

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 252
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat er om te garanderen 
dat democratisch bestuur en de 
rechtsstaat zich handhaven een 
ontwikkeld en mondig maatschappelijk 
middenveld nodig is, willen de 
nagestreefde hervormingen op het gebied 
van mensenrechten en fundamentele 
waarden onomkeerbaar worden, en acht 
het van essentieel belang dat er een 
gunstige omgeving tot stand komt voor 
een pluralistisch en onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; 

Or. en

Amendement 253
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de voorwaarden voor 
toegang en verblijf van onderdanen van 
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derde landen met het oog op onderzoek, 
studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde 
en onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk 
of au-pairactiviteiten een instrument is 
dat veel invloed zal hebben op het gebied 
van onderwijs en cultuur; dringt aan op 
snelle goedkeuring van deze richtlijn, die 
voorziet in langetermijnvisa en 
verblijfsvergunningen voor onderdanen 
uit derde landen voor bovengenoemde 
doeleinden;

Or. en

Amendement 254
Ivo Vajgl

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 maatschappijleer en 
bevordering van tolerantie voor jongeren 
en toekomstige leiders, bijvoorbeeld in het 
kader van het "Oostelijk Partnerschap 
Jeugd" van het programma "Jeugd in 
actie"; dringt aan op de invoering van 
specifiek gefinancierde 
scholierenuitwisselingen tussen EU-
lidstaten en landen van het Oostelijk 
partnerschap; roept ertoe op ten volle 
gebruik te maken van studiebeurzen in het 
kader van het "Erasmus voor iedereen"-
programma en stelt voor na te gaan of het 
mogelijk is specifieke instellingen voor 
hoger onderwijs te creëren, zoals een 
Universiteit van het Oostelijk Partnerschap, 
die studenten en toekomstige leiders van 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
de EU bijeen zouden kunnen brengen;

Or. en
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Amendement 255
Paweł Zalewski

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 +"-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;

Or. en

Amendement 256
Ivo Vajgl

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
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Amendement 257
Ivo Vajgl

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 
verdraagzaamheid tussen jongeren te 
bevorderen; 

Schrappen

Or. en

Amendement 258
Paweł Zalewski

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 
verdraagzaamheid tussen jongeren te 
bevorderen; 

6. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
samenwerking in jeugdzaken op te voeren,
het actieve burgerschap van jongeren te 
versterken en de solidariteit en 
verdraagzaamheid tussen jongeren te 
bevorderen; 

Or. en

Amendement 259
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek
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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; roept de Commissie 
en de Raad op solidariteit tot 
fundamenteel beginsel te maken van de 
energiegemeenschap, dat door alle 
actoren op de EU-markt gerespecteerd 
wordt, met name gezien het politiek 
gemotiveerde South Stream-project dat 
door Rusland wordt gepusht;

Or. en

Amendement 260
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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; roept de Commissie op een 
duidelijke communicatiestrategie voor de 
samenlevingen in de landen van het 
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Oostelijk Partnerschap te ontwikkelen om 
hen de voordelen duidelijk te maken van 
associatieovereenkomsten, met inbegrip 
van diepe en brede vrijhandelszones 
(DCFTA's), als instrumenten ter 
modernisering van hun politieke systemen 
en economieën;

Or. en

Amendement 261
Paweł Robert Kowal

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; 
herinnert eraan dat de voortgang van het 
partnerschap afhankelijk zal zijn van de 
vraag of er vooruitgang wordt geboekt en 
of de landen zich aanzienlijke 
inspanningen getroosten op het gebied 
van eerbiediging van de mensenrechten, 
hervorming van de rechterlijke macht, 
hervormingen van de 
overheidsadministratie, bestrijding van 
corruptie en grotere participatie van de 
burgers in de openbare besluitvorming;

Or. en

Amendement 262
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent de betekenis van inclusiviteit 
als het erom gaat te waarborgen dat het 
partnerschap voortgang boekt met de 
participatie van alle zes partners en 
onderstreept dan ook de noodzaak om de 
multilaterale dimensie verder te 
bevorderen, en moedigt regelmatige 
ontmoetingen op ministerieel niveau op 
alle beleidsterreinen aan;

Or. en

Amendement 263
Werner Schulz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt in dit opzicht, zoals in het 
geval van Oekraïne, hoe belangrijk het is 
dat de Raad onmiddellijk actie 
onderneemt, onder meer door middel van 
grotere diplomatieke druk en invoering 
van individuele, gerichte maatregelen en 
sancties op het gebied van reizen, 
bevriezing van tegoeden en eigendom van 
ambtenaren, wetgevers en hun 
geldschieters die verantwoordelijk zijn 
voor schendingen van de mensenrechten, 
en dat er meer inspanningen worden 
gedaan om een einde te maken aan het 
witwassen van geld en 
belastingontduiking door bedrijven en 
zakenlieden uit het betrokken land via 
Europese banken;

Or. en
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Amendement 264
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
om vreedzame en door onderhandelingen 
tot stand gekomen oplossingen te vinden
voor conflicten in de regio, met name in 
Oekraïne, en dringt er bij alle betrokken 
partijen op aan zich hiertoe te verbinden, 
daar regionale stabiliteit en veiligheid van 
essentieel belang zijn wil het potentieel 
van het Oostelijk Partnerschap volledig 
kunnen worden benut;

Or. en

Amendement 265
Ivo Vajgl

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. betreurt het dat niet alle lidstaten van 
de EU evenveel belangstelling tonen voor 
de landen van het Oostelijk Partnerschap; 
stelt met bezorgdheid vast dat de EU-
lidstaten onvoldoende begrijpen wat er in 
de landen van het Oostelijk Partnerschap 
precies op het spel staat; betreurt het 
gebrek aan besef dat meer samenwerking 
en het aannemen van gemeenschappelijke 
standpunten van groot geopolitiek belang 
is; 

Or. en
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Amendement 266
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 
geopolitieke belang van samenwerking is 
en waarom een gemeenschappelijk 
standpunt in sommige kwesties 
noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 267
Paweł Robert Kowal

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; dringt aan op meer 
publieksdiplomatieke inspanningen, met 
inbegrip van betere communicatie-
instrumenten; onderstreept de noodzaak 
om een zichtbaarheidsstrategie voor de 
landen van het Oostelijk Partnerschap toe 
te passen;

Or. en
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Amendement 268
Knut Fleckenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van oordeel dat de EU de 
partnerlanden op meer proactieve wijze 
zou moeten aanmoedigen om 
schendingen van mensenrechten te 
bestrijden; roept de lidstaten op de EU-
richtsnoeren inzake 
mensenrechtenactivisten toe te passen en 
herinnert eraan dat de EU 
overeenkomstig de Verdragen bij ernstige 
schendingen van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden kan overwegen 
om in het kader van het GBVB restrictieve 
maatregelen of sancties te treffen, 
waaronder een wapenembargo, een 
uitvoerverbod op goederen bedoeld voor 
binnenlandse repressie en 
visumbeperkingen of een reisverbod voor 
personen die direct of indirect 
verantwoordelijk zijn voor ernstige 
schendingen van mensenrechten of de 
repressie van het maatschappelijk 
middenveld en de democratische 
oppositie, of wier activiteiten op andere
wijze de democratie of de rechtsstaat 
ernstig ondermijnen, alsmede het 
bevriezen van middelen en de bronnen 
daarvan; onderstreept dat moet worden 
gewaarborgd dat sancties selectief en 
gericht zijn, om te voorkomen dat het 
leven van de gewone burgers hierdoor 
wordt verstoord;

Or. en

Amendement 269
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
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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 met het doel een 
gemeenschappelijke ruimte van 
democratie, voorspoed, stabiliteit en 
grotere interactie en uitwisseling tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 270
Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt ten zeerste de bestaande 
langdurige conflicten die de haat, 
animositeit en spanningen tussen de 
volkeren van verschillende landen van het 
Oostelijk Partnerschap steeds verder 
opdrijven, en met name de situatie in 
Zuid-Ossetië en Abchazië, Nagorno-
Karabach en Transnistrië;

Or. en

Amendement 271
Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. onderstreept dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap hun doelstellingen 
pas kunnen bereiken als de vastgelopen 
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conflicten door vreedzame 
onderhandelingen tot een oplossing zijn 
gebracht, overeenkomstig het 
internationaal recht; dringt er in dit 
verband bij de EU en met name bij de 
VV/HV op aan een langdurige proactieve 
rol te spelen bij het zoeken naar politieke 
oplossingen voor de vastgelopen 
conflicten in de landen van het Oostelijk 
Nabuurschap; herinnert eraan dat de 
bezetting van het grondgebied van een 
land door een ander land de 
fundamentele beginselen en 
doelstellingen van het Oostelijk 
Partnerschap schendt en onderstreept dat 
het internationaal recht en eerder door 
het Europees Parlement goedgekeurde 
resoluties door onze oostelijke 
partnerlanden absoluut moeten worden 
gerespecteerd;

Or. en

Amendement 272
Nadezhda Neynsky

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 eerbiediging van de 
rechtsstaat, met inbegrip van de invoering 
van een onafhankelijke en efficiënte 
rechterlijke macht, en bestrijding van 
corruptie in zowel de particuliere als de 
publieke sector essentieel zijn voor de 
bescherming van de democratische 
waarden;

Or. en

Amendement 273
Paweł Robert Kowal
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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 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;

Or. en

Amendement 274
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 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; 
benadrukt de noodzaak om 
overeenkomsten over diepe en brede 
vrijhandelszones te sluiten en 
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voorwaardelijk toe te passen, daar dit de 
belangrijkste instrumenten zijn voor de 
modernisering van de economieën van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
voor herstel na de financiële crisis;

Or. en

Amendement 275
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt aan op grotere 
inspanningen ter versterking van de 
zakelijke dimensie van het Oostelijk 
Partnerschap, onder meer via verbetering 
van het bedrijfsklimaat in de 
partnerlanden ten gunste van lokale, 
regionale en Europese kmo's en bedrijven 
en bevordering van 
bedrijfspartnerschappen tussen de EU en 
de landen van het Oostelijk Partnerschap;

Or. en

Amendement 276
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. moedigt verdere aanpassing van de 
regelgeving op alle vervoersgebieden aan 
alsmede tenuitvoerlegging van 
vervoersinfrastructuurprojecten in het 
vervoersnetwerk van het Oostelijk 
Partnerschap, via bestaande EU-
programma's en -instrumenten, waarbij 
gestreefd wordt naar nauwere 
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betrokkenheid van Europese en 
internationale financiële instellingen en 
voorrang wordt gegeven aan projecten die 
tot betere verbindingen met het TEN-T-
kernnetwerk leiden;

Or. en

Amendement 277
Andrey Kovatchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. stelt vast dat het belangrijk is om 
een rechtvaardige en langdurige vrede in 
etnopolitieke conflicten in het gebied van 
het Oostelijk Partnerschap tot stand te 
brengen; roept met het oog hierop alle 
partijen op om gunstige voorwaarden voor 
vrede te creëren door zich te onthouden 
van haatretoriek en oorlogsdreigementen 
en door vertrouwen kwekende 
maatregelen te treffen om humanitaire, 
economische en andere problemen aan 
alle zijden van de huidige scheidslijnen in 
het gebied van het Oostelijk Partnerschap 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 278
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 

24. benadrukt het belang van de 
bevordering en ondersteuning van 
gezamenlijke inspanningen inzake 
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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;

onderzoek en innovatie, 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 autoritaire
en totalitaire regimes, met het oog op een 
gemeenschappelijke beoordeling van de 
Europese geschiedenis;

Or. en

Amendement 279
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept op tot geleidelijke
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
ruimte van kennis en innovatie waarin de 
verschillende bestaande 
samenwerkingsvormen op het gebied van 
onderzoek en innovatie bijeen komen; 

Or. en

Amendement 280
Boris Zala, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herhaalt dat het conflict in 
Nagorno-Karabach een grote hindernis 
vormt voor de regionale veiligheid en voor 
verdere ontwikkeling van het Oostelijk 
Partnerschap; dringt aan op snelle en 
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substantiële vooruitgang bij het zoeken 
naar een oplossing voor dit conflict, op 
basis van het internationaal recht, de 
desbetreffende resoluties van de VN-
Veiligheidsraad en de basisbeginselen van 
de Minsk-groep van de OVSE; benadrukt 
het belang van geloofwaardige 
vertrouwen kwekende maatregelen, met 
name algemene demilitarisering en 
terugtrekking van de Armeense troepen 
uit de bezette gebieden rond Nagorno-
Karabach; roept de EU op haar actieve 
steun aan het streven naar een oplossing 
voort te zetten;

Or. en

Amendement 281
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt om besef dat het Oostelijk 
Partnerschap een ambitieus programma 
is, waarvan de resultaten wellicht op de 
lange termijn zichtbaar worden; 
onderstreept dat het Oostelijk 
Partnerschap weliswaar alom bekritiseerd 
wordt, maar dat het succes van dit 
initiatief afhankelijk is van het 
engagement en de politieke wil van zowel 
de EU als van haar oostelijke 
buurlanden; acht het bovendien van 
essentieel belang dat kritiek op het 
Oostelijk Partnerschap een constructief 
karakter draagt en gericht is op de 
verbetering en niet op het verdacht maken 
ervan;

Or. en
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