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Amendement 1
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Visum 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 
13 juli 1990 over het belang van het te 
sluiten vrijhandelsakkoord tussen de EEG 
en de Raad voor Samenwerking van de 
Arabische Golfstaten,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
13 juli 1990,

Or. es

Amendement 2
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn verslag van 
10 mei 2010 over de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, 

Or. es

Amendement 3
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar het verslag-
Rocard "De hervormingen in de 
Arabische wereld: de Europese 
strategie?"(INI/2006/2172)

Or. en
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Amendement 4
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Visum 11 

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op de artikelen 188 C en 188 N, lid 
6, onder a), punt v), van het Verdrag van 
Lissabon, volgens welke de Raad de 
goedkeuring van het Parlement moet 
vragen voor de sluiting van internationale 
overeenkomsten betreffende gebieden 
waarop de gewone wetgevingsprocedure 
van toepassing is,

gelet op de artikelen 207 en 218 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, volgens welke de Raad de 
goedkeuring van het Parlement moet 
vragen voor de sluiting van internationale 
overeenkomsten betreffende gebieden 
waarop de gewone wetgevingsprocedure 
van toepassing is,

Or. fr

Amendement 5
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Verklaring van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties van 
1998 over het recht en de 
verantwoordelijkheid van personen, 
groepen en maatschappelijke organisaties 
de universele rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden te bevorderen en 
te beschermen(ook bekend onder de naam 
"Verklaring van de verdedigers van de 
rechten van de mens"),

Or. fr

Amendement 6
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Overweging A 
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Golfregio 
tegenwoordig moet worden beschouwd als 
een nieuw opkomend mondiaal 
economisch centrum, gevormd door de 
staten van de Samenwerkingsraad van de 
Arabische Golfstaten (GCC),

A. overwegende dat de Golfregio 
tegenwoordig moet worden beschouwd als 
een nieuw opkomend mondiaal 
economisch centrum, gevormd door de 
staten van de Samenwerkingsraad van de 
Arabische Golfstaten (GCC), dat de EU de 
tweede grootste handelspartner is van de 
GCC en dat de GCC de vijfde grootste 
exportmarkt zijn voor de EU,

Or. en

Amendement 7
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 
regionale implicaties (stabilisering Irak, 
nucleair programma Iran, islamitisch 
terrorisme, piraterij, Jemen) en dat dusver 
de GCC de enige stabiele regionale 
organisatie is die functioneert op basis van 
multilaterale samenwerking,

B. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 
regionale implicaties en dat dusver de GCC 
de enige stabiele regionale organisatie is 
die functioneert op basis van multilaterale 
samenwerking,

Or. es

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

Β. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 

Β. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 
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regionale implicaties (stabilisering Irak, 
nucleair programma Iran, islamitisch
terrorisme, piraterij, Jemen) en dat dusver 
de GCC de enige stabiele regionale 
organisatie is die functioneert op basis van 
multilaterale samenwerking,

regionale implicaties (stabilisering Irak, 
nucleair programma Iran, terrorisme, 
piraterij, Jemen) en dat dusver de GCC de 
enige stabiele regionale organisatie is die 
functioneert op basis van multilaterale 
samenwerking,

Or. el

Amendement 9
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 
regionale implicaties (stabilisering Irak, 
nucleair programma Iran, islamitisch 
terrorisme, piraterij, Jemen) en dat dusver 
de GCC de enige stabiele regionale 
organisatie is die functioneert op basis van 
multilaterale samenwerking,

B. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 
regionale implicaties (stabilisering Irak, 
nucleair programma Iran, het zoeken naar 
vrede in het Midden-Oosten, de 
voortdurende terroristische dreiging, 
piraterij, Jemen) en dat dusver de GCC de 
enige stabiele regionale organisatie is die 
functioneert op basis van multilaterale 
samenwerking,

Or. en

Amendement 10
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 
regionale implicaties (stabilisering Irak, 
nucleair programma Iran, islamitisch 
terrorisme, piraterij, Jemen) en dat dusver 
de GCC de enige stabiele regionale 

B. overwegende dat de geopolitieke 
situatie van de Golf een aantal belangrijke 
veiligheidsaspecten kent met mondiale en 
regionale implicaties (stabilisering Irak, 
nucleair programma Iran, islamitisch 
terrorisme, piraterij, Darfur, Jemen) en dat 
dusver de CCG de enige stabiele regionale 
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organisatie is die functioneert op basis van 
multilaterale samenwerking,

organisatie is die functioneert op basis van 
multilaterale samenwerking,

Or. fr

Amendement 11
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Golf een regio 
is die van cruciaal belang is voor de EU 
en dat in een multipolaire, en onderling 
steeds afhankelijker wereld, deze 
partnerschappen nodig zijn om politieke 
uitdagingen en veiligheidskwesties aan te 
pakken, 

Or. el

Amendement 12
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de liberalisering en 
diversificatie van de economische 
structuren die in verschillende GCC-
landen in gang zijn gezet zorgen voor een 
nieuwe interne dynamiek op politiek 
gebied (constitutionele hervorming, 
politieke participatie, versterking van 
instituties) en sociaal gebied (opkomst van 
maatschappelijke organisaties, 
werkgeversorganisaties, positie van de 
vrouw) die aangemoedigd en ondersteund 
moet worden,

D. overwegende dat de liberalisering en 
diversificatie van de economische 
structuren die in verschillende lidstaten 
van de GCC in gang zijn gezet zorgen voor 
een nieuwe interne dynamiek op politiek 
gebied (constitutionele hervorming, 
politieke participatie, versterking van 
instituties) en sociaal gebied (opkomst van 
maatschappelijke organisaties, 
werkgeversorganisaties, toegang voor 
vrouwen tot verantwoordelijke functies) 
die aangemoedigd en ondersteund moet 
worden,

Or. fr
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Amendement 13
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de liberalisering en 
diversificatie van de economische 
structuren die in verschillende GCC-
landen in gang zijn gezet zorgen voor een 
nieuwe interne dynamiek op politiek 
gebied (constitutionele hervorming, 
politieke participatie, versterking van 
instituties) en sociaal gebied (opkomst van 
maatschappelijke organisatie, 
werkgeversorganisaties, positie van de 
vrouw) die aangemoedigd en ondersteund 
moet worden,

Schrappen

Or. es

Amendement 14
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat alle zes GCC-
staten erfelijke monarchieën zijn met een 
beperkte politieke vertegenwoordiging, en 
in de meeste gevallen geen gekozen 
parlement,

Or. en

Amendement 15
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de precaire levens-
en arbeidsomstandigheden van 
buitenlandse werknemers 
onaanvaardbaar zijn, terwijl zij toch een 
centrale rol spelen in bepaalde sectoren 
van economische activiteit in de lidstaten 
van de GCC,

Or. fr

Amendement 16
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat buitenlanders, in 
het bijzonder vrouwen die als 
huishoudelijk personeel werken, bijna 
40% van de totale bevolking van de GCC-
landen vormen, en bijna 80% in de 
Verenigde Arabische Emiraten,

Or. en

Amendement 17
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er, gezien de omvang 
van de investeringen van de GCC-landen 
in de zuidelijke buurlanden van de EU, 
samenwerkingssynergieën nodig zijn 
tussen Europa, de landen van het 
Middellandse-Zeegebied en de Golf,

E. overwegende dat er, gezien de omvang 
van de investeringen van de GCC-landen 
en de gemeenschappelijke uitdagingen in 
de zuidelijke buurlanden van de EU, 
samenwerkingssynergieën nodig zijn 
tussen Europa, de landen van het 
Middellandse-Zeegebied en de Golf,
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Or. es

Amendement 18
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat er, gezien de omvang 
van de investeringen van de GCC-landen
in de zuidelijke buurlanden van de EU, 
samenwerkingssynergieën nodig zijn 
tussen Europa, de landen van het 
Middellandse-Zeegebied en de Golf,

E. overwegende dat er, gezien de omvang 
van de investeringen van de GCC-staten in 
de zuidelijke buurlanden van de EU, 
samenwerkingssynergieën nodig zijn 
tussen Europa, de landen van het 
Middellandse-Zeegebied en de Golf,

Or. fr

Amendement 19
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de GCC-landen 
een groeiende invloed hebben in de 
Arabisch-islamitische wereld en een 
belangrijke rol kunnen spelen in de 
interculturele dialoog,

Or. fr

Amendement 20
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de EU in de 
Golfregio een duidelijke positie moet 
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innemen en een blijvend engagement 
moet tonen, die moeten zorgen voor een 
grotere zichtbaarheid en een strategische 
aanwezigheid in het gebied,

Or. es

Amendement 21
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat de sluiting van het 
vrijhandelsakkoord tussen de EU en de 
GCC een prioriteit blijft en dat een 
eventuele mislukking in strijd is met de 
belangen van beide partijen, onderstreept 
dat de sluiting van dit akkoord een 
wederzijds erkenning inhoudt van de 
geloofwaardigheid van twee entiteiten die 
hebben gekozen voor een multilaterale 
aanpak en integratie;

Schrappen

Or. es

Amendement 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. meent. gezien de beperkte 
aanwezigheid van de Europese Unie in de 
Golfregio, dat in het kader van de nieuwe 
structuren voor externe betrekkingen van 
de Europese Unie een geïntegreerd 
communicatiebeleid zou moeten bijdragen 
aan de ontwikkeling van een gerichte en 
doeltreffende voorlichting over de 
Europese Unie in de landen van de Golf; 
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Or. fr

Amendement 23
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. meent dat de EU een strategie voor 
de regio moet ontwikkelen gericht op 
versteviging van haar banden met de GCC 
ondersteuning van de regionale integratie 
en stimulering van de bilaterale 
betrekkingen met de GCC-staten;

Or. es

Amendement 24
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. meent dat de Europese Unie een 
strategisch partnerschap met de GCC en 
zijn lidstaten moet voorstellen dat strookt 
met de respectieve rol van beide entiteiten 
op het internationale toneel; wijst in dit 
verband op het belang van de invoering 
van een regelmatige top op het niveau van 
staatshoofden en regeringsleiders;

2. benadrukt dat de doelstelling is een 
strategisch partnerschap met de GCC en 
zijn lidstaten dat strookt met de respectieve 
rol van beide entiteiten op het
internationale toneel; wijst in dit verband 
op het belang van de invoering van een 
regelmatige top op het niveau van 
staatshoofden en regeringsleiders;

Or. el

Amendement 25
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement

2. meent dat de Europese Unie een 
strategisch partnerschap met de GCC en 
zijn lidstaten moet voorstellen dat strookt 
met de respectieve rol van beide entiteiten 
op het internationale toneel; wijst in dit 
verband op het belang van de invoering 
van een regelmatige top op het niveau van 
staatshoofden en regeringsleiders;

2. meent dat de Europese Unie een 
strategisch partnerschap met de GCC en 
zijn lidstaten moet voorstellen dat strookt 
met de respectieve rol van beide entiteiten 
op het internationale toneel; wijst in dit 
verband op het belang van de invoering 
van een periodieke top op het niveau van 
staatshoofden en regeringsleiders, 
onafhankelijk van de ontwikkeling van de 
lopende onderhandelingen;

Or. fr

Amendement 26
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst tevens op het belang van gelijk 
partnerschap in samenwerking en 
dialoog, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de verschillen tussen de 
twee entiteiten, en de mogelijkheden voor 
uitbreiding in samenwerking en dialoog 
in verschillende sectoren;

Or. en

Amendement 27
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt erop aan dat binnen de Dienst 
voor extern optreden van de Europese Unie 
meer middelen worden uitgetrokken voor 
deze regio, en dat er nieuwe diplomatieke

3. dringt erop aan dat de Dienst voor extern 
optreden van de Europese Unie gebruik 
maakt van de middelen die zijn 
uitgetrokken voor deze regio, en de 
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missies worden geopend om meer 
zichtbaarheid aan de EU te geven, de 
politieke dialoog te bevorderen en de 
doeltreffendheid van het optreden van de 
Unie te verbeteren; onderstreept dat 
gedifferentieerde bilaterale benaderingen 
van landen die een intensievere 
samenwerking willen aangaan het 
multilaterale kader alleen maar kunnen 
aanvullen en versterken;

personele middelen van missies uitbreidt 
zodat zij in staat zijn meer zichtbaarheid 
aan de EU te helpen geven, de politieke 
dialoog te bevorderen en de 
doeltreffendheid van het optreden van de 
Unie te verbeteren onderstreept dat 
gedifferentieerde bilaterale benaderingen 
van landen die een intensievere 
samenwerking willen aangaan het 
multilaterale kader alleen maar kunnen 
aanvullen en versterken;

Or. el

Amendement 28
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt erop aan dat binnen de Dienst 
voor extern optreden van de Europese Unie 
meer middelen worden uitgetrokken voor 
deze regio, en dat er nieuwe diplomatieke 
missies worden geopend om meer 
zichtbaarheid aan de EU te geven, de 
politieke dialoog te bevorderen en de 
doeltreffendheid van het optreden van de 
Unie te verbeteren; onderstreept dat 
gedifferentieerde bilaterale benaderingen 
van landen die een intensievere 
samenwerking willen aangaan het 
multilaterale kader alleen maar kunnen 
aanvullen en versterken;

3. dringt erop aan dat binnen de Dienst 
voor extern optreden van de Europese Unie 
meer middelen worden uitgetrokken voor 
deze regio, en dat er nieuwe diplomatieke 
missies worden geopend om meer 
zichtbaarheid aan de EU te geven, de 
politieke dialoog te bevorderen en de 
doeltreffendheid van het optreden van de 
Unie te verbeteren, maar onderstreept dat 
deze middelen in de eerste plaats 
gevonden moeten worden via een 
hertoewijzing van de huidige middelen 
van de EDEO; onderstreept dat 
gedifferentieerde bilaterale benaderingen 
van landen die een intensievere 
samenwerking willen aangaan het 
multilaterale kader alleen maar kunnen 
aanvullen en versterken en verzoekt 
derhalve de Europese Commissie en de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de 
mogelijkheden van een dergelijke 
bilaterale samenwerking te onderzoeken;  

Or. en
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Amendement 29
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt erop aan dat binnen de Dienst 
voor extern optreden van de Europese Unie 
meer middelen worden uitgetrokken voor 
deze regio, en dat er nieuwe diplomatieke 
missies worden geopend om meer 
zichtbaarheid aan de EU te geven, de 
politieke dialoog te bevorderen en de 
doeltreffendheid van het optreden van de 
Unie te verbeteren; onderstreept dat 
gedifferentieerde bilaterale benaderingen 
van landen die een intensievere 
samenwerking willen aangaan het 
multilaterale kader alleen maar kunnen 
aanvullen en versterken;

3. dringt erop aan dat binnen de Dienst 
voor extern optreden van de Europese Unie 
meer personele middelen worden 
uitgetrokken voor deze regio, en dat er 
nieuwe diplomatieke missies van de EU in 
elke lidstaat van de GCC worden geopend 
om zo meer zichtbaarheid aan de EU te 
geven, de politieke dialoog te bevorderen 
en de doeltreffendheid van het optreden 
van de Unie te verbeteren; verzoekt de EU-
lidstaten die diplomatieke 
vertegenwoordigingen in de Golflanden 
hebben in samenhang met het EU-beleid 
te werk te gaan; onderstreept dat 
gedifferentieerde bilaterale benaderingen 
van GCC-landen die een intensievere 
samenwerking met de EU willen aangaan 
het multilaterale kader alleen maar kunnen 
aanvullen en versterken;

Or. fr

Amendement 30
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten en de gelijkheid van 
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en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting; verzoekt de Golfstaten 
zich open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te 
ondersteunen;

mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 31
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting; verzoekt de Golfstaten zich 
open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en een stap verder te zetten 
met de bevordering van de mensenrechten 
en het arbeidsrecht, ook voor buitenlandse 
werknemers; wijst op het belang van 
eerbiediging van de vrijheid van 
meningsuiting, ideeën en godsdienst, en 
de noodzaak de rechten van minderheden, 
met inbegrip van religieuze minderheden 
te waarborgen; is van mening dat speciale 
aandacht gegeven moet worden aan de 
eerbiediging van de rechten van de vrouw, 
gendergelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid; verzoekt de Golfstaten zich 
open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

Or. el
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Amendement 32
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting; verzoekt de Golfstaten zich 
open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste lidstaten van de GCC; 
spoort deze Golfstaten aan hun 
inspanningen vol te houden en verzoekt 
hen een stap verder te zetten met de 
bevordering van de mensenrechten, de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, het 
arbeidsrecht, ook voor buitenlandse 
werknemers, vrijheid van meningsuiting en 
van godsdienst; verzoekt de lidstaten van 
de GCC zich open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;
verzoekt de lidstaten van de GCC in het 
bijzonder
- maatregelen te nemen ter stimulering 
van de toegang van vrouwen tot de 
arbeidsmarkt en het onderwijs, waarbij 
een einde wordt gemaakt aan elke vorm 
van discriminatie op grond van geslacht 
en andere bepalingen van het 
gewoonterecht of wettelijk recht, met 
inbegrip van bepalingen met betrekking 
tot de persoonlijke status, 
- het aan buitenlandse werknemers 
opgelegde systeem van 
beschermheerschap af te schaffen en 
hervormingen op het gebied van het 
arbeidsrecht door te voeren om de 
werknemers, met inbegrip van migranten 
en huishoudelijk personeel, in het 
volledige genot van een juridische en 
sociale bescherming te stellen, 
- alle vormen van straffeloosheid te 
bestrijden, een onafhankelijke 
rechtspraak te waarborgen en de rol van 
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juristen te versterken, 
- een moratorium inzake executies van de 
doodstraf en verminkende straffen in te 
stellen krachtens de eerbiediging van de 
integriteit van het menselijk lichaam;

Or. fr

Amendement 33
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting; verzoekt de Golfstaten zich 
open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
geweten, vrijheid van godsdienst en 
vrijheid van meningsuiting; verzoekt de 
Golfstaten zich open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

Or. en

Amendement 34
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
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vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting; verzoekt de Golfstaten zich 
open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting; verzoekt de Golfstaten zich 
open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;
dringt aan op de nodige hervormingen 
voor buitenlandse werknemers om 
omvattende beschermingsmaatregelen uit 
te breiden tot huishoudelijk personeel en 
handhaving van het arbeidsrecht voor alle 
werknemers te waarborgen, alsook de 
gelijke positie van de vrouw als 
arbeidskracht te bevorderen; 

Or. en

Amendement 35
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting; verzoekt de Golfstaten zich 
open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

4. wijst op de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren in de meeste landen van de Golf; 
spoort de Golfstaten aan hun inspanningen 
vol te houden en verzoekt hen een stap 
verder te zetten met de bevordering van de 
mensenrechten, de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het arbeidsrecht, ook voor 
buitenlandse werknemers, vrijheid van 
meningsuiting, en stimuleert een 
voortgezette dialoog tussen de EU en de 
GCC over deze onderwerpen; verzoekt de 
Golfstaten zich open te stellen voor wat het 
maatschappelijk middenveld te zeggen 
heeft en de opkomst van plaatselijke 
structuren en organisaties te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 36
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de GCC-regeringen op de 
handen in een te slaan en in een geest van 
samenwerking de kwesties met betrekking 
tot de mensenrechten in de regio aan te 
pakken, in het bijzonder de 
gendergelijkheid, de situatie van de 
'bedoen' (de groep van stateloze 
personen), de beperkingen op de vrijheid 
van meningsuiting en vergadering, met 
inbegrip van vakbondsrechten, en de 
noodzaak om de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak te waarborgen alsmede het 
recht op een eerlijke en snelle 
procesvoering; dringt erop aan dat in de 
politieke dialoog met de GCC overleg over 
de mensenrechten op technisch en op 
politiek niveau wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 37
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de GCC-landen hun 
reserves in te trekken op het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) en 
het facultatieve protocol te ratificeren, 
alsmede hun reserves op Verdrag inzake 
de rechten van het kind en het 
Internationaal Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
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rassendiscriminatie; wijst tevens op het 
belang van ratificatie en uitvoering van 
het Verdrag inzake de bescherming van 
de rechten van migrerende werknemers 
en de ILO-verdragen 97 en 143;

Or. en

Amendement 38
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst op de dringende noodzaak te 
werken aan de burgerrechten van 
buitenlandse werknemers in het bijzonder, 
als uiteengezet in het rapport van de ILO 
van 2009 "The Cost of Coercion"; doelt 
in dit verband in het bijzonder op het 
recht op een redelijk loon, waarbij het 
erop wijst dat buitenlandse werknemers de 
slechts betaalde werknemers zijn en vaak 
gedwongen worden in werkkampen te 
leven waarbij zelfs hun paspoort wordt 
ingenomen;

Or. en

Amendement 39
Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. spoort de EU aan samen met de 
Samenwerkingsraad van de Golf 
oplossingen te onderzoeken en voor te 
stellen om de obstakels uit de weg te 
ruimen voor de volledige en effectieve 
uitoefening van de fundamentele rechten 
van religieuze vrijheid, zowel individueel 
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als collectief en zowel in de openbare als 
de privésfeer, voor leden van 
minderheidsgeloofsgemeenschappen in de 
regio;

Or. it

Amendement 40
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. spoort de regeringen en de 
bestaande parlementaire vergaderingen 
aan onmiddellijke maatregelen te nemen 
om het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
zonder beperkende reserves te ratificeren 
en samen te werken met de thematische 
mechanismes van de VN-Commissie voor 
de mensenrechten en hen uit te nodigen 
voor een bezoek aan het land, in het 
bijzonder de speciale VN-rapporteur 
inzake de onafhankelijkheid van rechters 
en advocaten;

Or. en

Amendement 41
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verklaart nogmaals dat de EU 
tegenstander is van de toepassing van de 
doodstraf in alle gevallen en dat het EP 
opgeroepen heeft tot een wereldwijde 
opschorting van de toepassing van de 
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doodstraf; betreurt in dit verband dat alle 
lidstaten van de GCC nog steeds de 
doodstraf blijven toepassen, waarbij het in 
enkele gevallen zelfs om de executie van 
jongeren gaat; roept met name die landen 
die barbaarse executiemethoden 
gebruiken zoals onthoofding en 
kruisiging op deze af te schaffen;

Or. en

Amendement 42
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. spoort de Golfstaten de vrijheid van 
meningsuiting verder te bevorderen; 
verzoekt de Golfstaten zich positiever op te 
stellen in de contacten met het 
maatschappelijk middenveld en de 
opkomst van plaatselijke structuren en 
organisaties te ondersteunen;

Or. en

Amendement 43
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept het belang van de 
interculturele en interreligieuze dialoog; 
herinnert eraan dat de Europese Unie en 
de GCC-landen hebben verklaard zich 
gezamenlijk in te zetten voor de 
bevordering en bescherming van waarden 
als tolerantie, gematigde standpunten en 
co-existentie;
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Or. fr

Amendement 44
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. dringt er bij de autoriteiten op 
aan stappen te ondernemen om ervoor te 
zorgen dat alle normen inzake de 
mensenrechten brede publiciteit krijgen 
en worden opgenomen in het programma 
van onderwijsinstellingen en opleidingen 
voor wetshandhavingambtenaren, juristen 
en leden van gerechtelijke instanties;

Or. en

Amendement 45
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. verzoekt de EU en haar 
lidstaten synergieën te creëren met de 
regeringen van de GCC om een ILO-
verdrag voor de rechten van huishoudelijk 
personeel te steunen;

Or. en

Amendement 46
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. neemt kennis van het gezamenlijke 
actieprogramma van de Raad van Ministers 
van 14 juni 2010, ter versterking van de 
samenwerking op talloze strategische 
terreinen van wederzijds belang, maar
betreurt het ontbreken van een hoofdstuk 
over een regelmatige en constructieve open 
politieke dialoog;

5. neemt kennis van het gezamenlijke 
actieprogramma van de Raad van Ministers 
van 14 juni 2010, ter versterking van de 
samenwerking op talloze strategische 
terreinen van wederzijds belang, onder 
meer door een netwerk te creëren van 
onderzoekers, academici en zakenlieden;
betreurt echter het ontbreken van een 
hoofdstuk over een regelmatige en 
constructieve open politieke dialoog;

Or. en

Amendement 47
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. neemt kennis van het gezamenlijke 
actieprogramma van de Raad van Ministers 
van 14 juni 2010, ter versterking van de 
samenwerking op talloze strategische 
terreinen van wederzijds belang,maar 
betreurt het ontbreken van een hoofdstuk 
over een regelmatige en constructieve open 
politieke dialoog;

5. neemt kennis van het gezamenlijke 
driejaarlijkse actieprogramma van de Raad 
van Ministers van 14 juni 2010, ter 
versterking van de samenwerking op 
talloze strategische terreinen van 
wederzijds belang,maar betreurt het 
ontbreken van een hoofdstuk over een 
regelmatige en constructieve open politieke 
dialoog;

Or. fr

Amendement 48
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. meent dat de uitvoering van dit 
gezamenlijke actieprogramma gepaard 
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moet gaan met een nauwkeurig 
gedetailleerd financieringsplan, en geleid 
moet worden door personeel dat specifiek 
met deze taak belast is, zowel in Brussel 
als in de lidstaten van de GCC; wijst erop 
hoe belangrijk het is voor zichtbaarheid 
van dit programma te zorgen en voor 
verspreiding van een brede en 
toegankelijke voorlichting voor de 
betrokken bestuursinstanties en 
instellingen; dringt erop aan dat na drie 
jaar een evaluatie van de resultaten wordt 
uitgevoerd en dat bij bevredigende 
resultaten wordt overwogen een 
agentschap voor EU- GCC-samenwerking 
te creëren;

Or. fr

Amendement 49
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de EU en de GCC een 
gemeenschappelijk belang hebben bij de 
bevordering en instandhouding van de 
vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika, en 
ook wereldwijd; dringt er bij de partners 
op aan de samenwerking inzake deze 
gemeenschappelijke belangen te 
versterken;

Or. en

Amendement 50
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de EU haar 
samenwerkingsprogramma's met de GCC-
landen meer te richten op 
burgerorganisaties en de emancipatie van 
vrouwen en jongeren te steunen;

Or. en

Amendement 51
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie een 
strategische overleg te starten met de GCC-
staten over kwesties in verband met de 
nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang (nucleair 
programma Iran, stabilisering van Irak, 
islamitisch terrorisme, intern conflict in 
Jemen) en op termijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een structuur voor 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten, 
in partnerschap met de Golfstaten;

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie een 
strategische overleg te starten met de GCC-
staten over kwesties in verband met de 
nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang en op termijn bij 
te dragen aan de ontwikkeling van een 
structuur voor regionale veiligheid in het 
Midden-Oosten, in partnerschap met de 
Golfstaten;

Or. es

Amendement 52
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie een 

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie een 
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strategisch overleg te starten met de GCC-
staten over kwesties in verband met de 
nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang (nucleair 
programma van Iran, stabilisering van Irak, 
islamitisch terrorisme, intern conflict in 
Jemen) en op termijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een structuur voor 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten, 
in partnerschap met de Golfstaten;

strategisch overleg te starten met de GCC-
staten over kwesties in verband met de 
nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang (het 
vredesproces in het Midden-Oosten, het 
nucleair programma van Iran, stabilisering 
van Irak en Jemen, en het islamitisch 
terrorisme) en op termijn bij te dragen aan 
de ontwikkeling van een structuur voor 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten, 
in partnerschap met de Golfstaten;

Or. fr

Amendement 53
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie een 
strategische overleg te starten met de GCC-
staten over kwesties in verband met de 
nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang (nucleair 
programma Iran, stabilisering van Irak, 
islamitisch terrorisme, intern conflict in 
Jemen) en op termijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een structuur voor 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten, 
in partnerschap met de Golfstaten;

6. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over 
de wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie 
onmiddellijk een strategische overleg te 
starten met de GCC-staten over kwesties in 
verband met de nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang (nucleair 
programma Iran, stabilisering van Irak, 
islamitisch terrorisme, intern conflict in 
Jemen) en op termijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een structuur voor 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten, 
in partnerschap met de Golfstaten;

Or. el

Amendement 54
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie een 
strategische overleg te starten met de GCC-
staten over kwesties in verband met de 
nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang (nucleair 
programma Iran, stabilisering van Irak, 
islamitisch terrorisme, intern conflict in 
Jemen) en op termijn bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een structuur voor 
regionale veiligheid in het Midden-Oosten, 
in partnerschap met de Golfstaten;

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 
wapenwedloop waarin de Golfregio is 
verwikkeld; verzoekt de Europese Unie een 
strategische overleg te starten met de GCC-
staten over kwesties in verband met de 
nationale veiligheid van 
gemeenschappelijk belang (nucleair 
programma Iran, stabilisering van Irak, de 
voortdurende terroristische dreiging, 
intern conflict in Jemen, het vredesproces 
in het Midden-Oosten) en op termijn bij te 
dragen aan de ontwikkeling van een 
structuur voor regionale veiligheid in het 
Midden-Oosten, in partnerschap met de 
Golfstaten; is ingenomen met de 
bemiddelingsinspanningen van de GCC-
landen en het leiderschap van de GCC-
landen binnen het door Saoedi-Arabië 
geleide Arabische vredesinitiatief; erkent 
de steun van de GCC-landen voor de 
Palestijnse vluchtelingen (die momenteel 
241.000 Palestijnen herbergen); hun 
steun aan de Organisatie van de 
Verenigde Naties voor hulpverlening aan 
Palestijnse vluchtelingen (UNRWA); 
dringt aan op gezamenlijke hernieuwde 
inspanningen van de EU en de GCC om 
via onderhandelingen een einde te maken 
aan de bezetting van de Palestijnse 
gebieden en volledige steun te geven aan 
een tweestatenoplossing voor het 
Israëlisch/Palestijnse conflict;

Or. en

Amendement 55
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt in dit verband het feit dat in 
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oktober de VS en Saoedi-Arabië de 
duurste wapenleverantiecontracten ooit 
hebben getekend, en is van mening dat dit 
slechts zal leiden tot een grotere 
wapenwedloop en meer instabiliteit in de 
regio; wijst op de noodzaak te werken aan 
de demilitarisatie van de regio;

Or. es

Amendement 56
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de lidstaten van 
de GCC een belangrijke rol spelen in de 
regio; verzoekt de lidstaten van de GCC 
hun inspanningen voor de stabiliteit in de 
Hoorn van Afrika en voor de bestrijding 
van de piraterij voort te zetten;

Or. fr

Amendement 57
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er in dit verband bij de EU-
lidstaten op aan de veiligheidsrisico's in 
de regio niet verder te vergroten, met 
name door de verkoop van wapens en 
militaire samenwerking;

Or. en
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Amendement 58
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. spreekt nogmaals zijn steun uit aan 
het Arabisch vredesinitiatief dat op gang 
is gebracht door een van de lidstaten van 
de GCC en gesteund wordt door alle 
staten van de Arabische Liga en de 
Organisatie van de islamitische 
conferentie; verzoekt de lidstaten van de 
GCC hun inspanningen voort te zetten in 
de bemiddeling en de ondersteuning van 
het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, 
dat een tweestatenoplossing beoogt te 
bereiken; wijst op het gedeelde belang van 
de EU en de GCC om samen te werken 
aan een regionale, rechtvaardige en 
duurzame vrede in het Nabije Oosten; 
stelt in dit verband een regelmatiger 
overleg voor tussen het Kwartet en het 
comité van de Arabische Liga;

Or. fr

Amendement 59
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. laakt de aanwezigheid van de 
Amerikaanse militaire bases in Bahrein, 
Diego Garcia, Oman en Saoedi-Arabië, 
die alle werden gebruikt in 1990 en 1991 
tijdens de Golfoorlog en nog steeds door 
de VS worden gebruikt;

Or. es



PE452.877v01-00 32/39 AM\840031NL.doc

NL

Amendement 60
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. wijst erop dat de EU de 
belangrijkste verlener van hulp aan het 
Palestijnse volk is; verzoekt de lidstaten 
van de GCC meer bij te dragen aan de 
versterking van de Palestijnse instituties 
en aan de economische ontwikkeling in 
het kader van het regeringsprogramma 
van premier Fayyad dat beoogt een 
Palestijnse staat op te richten in 2011, en 
eventueel de mogelijkheid te overwegen 
hun financiële bijdragen via de bestaande 
internationale hulpmechanismes te 
verstrekken; spoort de lidstaten van de 
GCC aan hun bijdragen te verhogen, 
vooral in de context van de mondiale 
crisis, die de westerse landen harder treft, 
zodat zij hun cruciale stabiliserende rol in 
de regio kunnen blijven spelen;

Or. fr

Amendement 61
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. juicht het besluit toe van de 
voorzitters van de parlementen van de 
lidstaten van de GCC, in vergadering 
bijeen in Abu Dhabi op 23 november 
2010, om de activiteiten en besluiten die 
op uitvoerend niveau in de GCC worden 
genomen te volgen en een jaarlijkse 
conferentie van de parlementaire 
instellingen van de lidstaten van de GCC 
te houden; is ingenomen met de 
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interparlementaire delegatie die gevormd 
gaat worden voor de betrekkingen met het 
Europees Parlement; is ervan overtuigd 
dat een verdiepte samenwerking op 
parlementair niveau een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling 
van een strategisch partnerschap tussen 
beide entiteiten;

Or. fr

Amendement 62
Frieda Brepoels namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. juicht de belangrijke samenwerking op 
energiegebied toe tussen de Europese Unie 
en haar mediterrane partners, die nu is 
uitgebreid tot hernieuwbare energie; meent 
dat synergieën in deze activiteitensector 
tussen de drie geografische regio's 
gestimuleerd moeten worden vanwege hun 
convergerende belangen, technologische 
know-how, financiële middelen en de 
overvloedig aanwezige energiebronnen 
(zon, wind); is ingenomen met de opzet 
van het deskundigennetwerk EU-GCC 
inzake schone energie, die in het 
middelpunt van de belangstelling staan in 
de GCC-staten;

8. juicht de belangrijke samenwerking op 
energiegebied toe tussen de Europese Unie 
en haar mediterrane partners, die zich 
samen in de eerste plaats moeten richten 
op energiebesparing en hernieuwbare 
energie; meent dat synergieën in deze 
activiteitensector tussen de drie 
geografische regio's gestimuleerd moeten 
worden vanwege hun convergerende 
belangen, technologische know-how, 
financiële middelen en de overvloedig 
aanwezige energiebronnen (zon, wind); is 
ingenomen met de opzet van het 
deskundigennetwerk EU-GCC inzake 
schone energie, die in het middelpunt van 
de belangstelling staan in de GCC-staten;

Or. en

Amendement 63
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. meent dat gezien de strategische, 
economische, politieke en culturele 
betrekkingen tussen de Golflanden en de 
landen aan de zuidkust van de 
Middellandse Zee, alsook de steeds 
grotere invloed van de Golflanden op de 
landen van het Middellandse-Zeegebied, 
een versterkt en gestructureerd 
partnerschap tussen de 
Samenwerkingsraad van de Golfstaten en 
de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
overwogen kan worden, en de Europese 
Unie zich actief moet inzetten voor de 
bevordering van een dergelijk project, dat 
in het belang van alle partijen is;

Or. fr

Amendement 64
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
geworden, en dat de behoeften groot zijn 
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs;

9. wijst erop dat de lidstaten van de GCC
van het onderwijs een nationale prioriteit 
hebben gemaakt, en dat de behoeften groot 
zijn met betrekking tot menselijke 
middelen (onvoldoende 
onderwijspersoneel), leerstof (niet 
aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs;

Or. fr
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Amendement 65
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
geworden, en dat de behoeften groot zijn
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs;

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
geworden, en dat de behoeften groot zijn 
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt), de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal) en het gebruik van 
nieuwe technologieën; verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs;

Or. en

Amendement 66
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
geworden, en dat de behoeften groot zijn 
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
geworden, en dat de behoeften groot zijn 
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
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middelbaar en lager onderwijs; middelbaar en lager onderwijs, en 
benadrukt dat deze samenwerking verdere 
steun moet inhouden voor 
uitwisselingsprogramma's voor studenten, 
academici en vakmensen;

Or. en

Amendement 67
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
geworden, en dat de behoeften groot zijn 
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs;

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
geworden, en dat de behoeften groot zijn
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs, om te 
waarborgen dat onderwijs de status heeft 
van een universeel recht, en tegelijk de 
nadruk wordt gelegd op de integratie van 
gendergelijkheid in het onderwijs;

Or. es

Amendement 68
Richard Howitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 

9. wijst erop dat het onderwijs voor de 
GCC-landen een nationale prioriteit is 
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geworden, en dat de behoeften groot zijn 
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs;

geworden, en dat de behoeften groot zijn 
met betrekking tot menselijke middelen 
(onvoldoende onderwijspersoneel), leerstof 
(niet aangepast aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt) en de kwaliteit van de 
leerprogramma's (veroudering methoden en 
didactisch materiaal); verzoekt de 
inspanningen van de autoriteiten actief te 
ondersteunen om deze tekortkomingen te 
verhelpen en een verstrekkende 
samenwerking voor te stellen in het hoger, 
middelbaar en lager onderwijs om een 
grotere toegang tot het onderwijs voor 
zowel mannen als vrouwen te bevorderen;

Or. en

Amendement 69
Hans-Gert Pöttering

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ingenomen met het Al-Jisr project 
inzake EU-GCC publieke diplomatie en 
activiteiten naar de burgers toe, gesteund 
door de Europese Commissie, dat zeer 
positieve effecten blijkt te hebben, spoort 
in dit verband de diensten van de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie aan te overwegen activiteiten 
in het kader van publieke diplomatie uit te 
breiden in deze regio, waar men nog geen 
duidelijk idee heeft van de EU, en 
instrumenten om in deze lacune te 
voorzien beperkt zijn; wijst erop hoe 
belangrijk het is een betere 
communicatiestrategie te ontwikkelen, 
alsook op de noodzaak het EU-beleid en 
de EU-standpunten in het Arabisch uit te 
leggen, zodat een breder publiek in de 
regio wordt bereikt;

Or. en
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Amendement 70
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt het dat het programma 
Erasmus Mundus in de gehele regio 
nagenoeg onbekend blijft, met name door 
een gebrek aan informatie; is ingenomen 
met de initiatieven van Franse, Britse en 
Duitse universiteiten om universitaire 
partnerschappen en 
uitwisselingsprogramma's op te zetten; 
wijst er echter op dat Europa op dit punt 
achterblijft bij de Verenigde Staten en 
Azië; verzoekt de Europese Commissie 
dagen voor voorlichting en bevordering 
van het onderwijs en het Europees 
wetenschappelijk onderzoek ter plaatse te 
plannen; dringt erop aan dat deze 
uitwisselingsprogramma's gericht worden 
op studenten, docenten, onderzoekers en 
administratief personeel, waarbij gelet 
wordt op een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen; meent dat er 
uitwisselingsprogramma's opgezet moeten 
worden voor jongere leeftijdscategorieën, 
door deze te richten op middelbare 
scholieren;

Or. fr

Amendement 71
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat het ontbreken van 
samenwerkingsprogramma's tussen de 
EU en de GCC op mediagebied leidt tot 
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een gebrek aan voorlichting; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de GCC-landen tot een sterkere 
samenwerking op dit gebied te brengen 
met als doel de zichtbaarheid van de Unie 
in de regio te vergroten en meer 
wederzijds begrip te kweken;

Or. fr

Amendement 72
Dominique Baudis, Mário David

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. acht het van het grootste belang om 
de lacunes in Europa op het gebied van 
onderzoek en studies over de Golfstaten te 
vullen; moedigt de invoering op 
universiteiten van eigentijdse 
studieprogramma's over dit deel van de 
Arabische wereld aan; meent dat tevens 
studieprogramma's over de Europese 
Unie moeten worden voorgesteld op de 
universiteiten van de regio;

Or. fr


