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Amendement 1
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de betrekkingen tussen 
de Europese Gemeenschappen en de 
Republiek Turkmenistan (hierna: 
Turkmenistan) nog altijd worden geregeld 
door de overeenkomst tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en de Unie van 
Socialistische Sovjetrepublieken inzake 
handel en commerciële en economische 
samenwerking die in december 1989 is 
afgesloten; overwegende dat deze 
overeenkomst geen 
mensenrechtenclausules bevat en niet 
voorziet in steun voor de ontwikkeling van 
de democratie, de rechtsstaat, 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
en een duurzame economische en sociale 
ontwikkeling van het land,    

A. overwegende dat de betrekkingen tussen 
de Europese Gemeenschappen en de 
Republiek Turkmenistan (hierna: 
Turkmenistan) worden geregeld door de 
interim-handelsovereenkomst tussen de 
EU en Turkmenistan, die in 2009 is 
gesloten, en die een 
mensenrechtenclausule bevat, die beide 
partijen juridisch bindt om de democratie 
en de mensenrechten te eerbiedigen, en 
tevens voorziet in de mogelijkheid de 
overeenkomst op te schorten indien een 
van beide partijen dit principe niet 
nakomt,

Or. en

Amendement 2
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de betrekkingen tussen 
de Europese Gemeenschappen en de 
Republiek Turkmenistan (hierna: 
Turkmenistan) nog altijd worden geregeld 
door de overeenkomst tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en de 

A. overwegende dat de betrekkingen tussen 
de Europese Gemeenschappen en de 
Republiek Turkmenistan (hierna: 
Turkmenistan) worden geregeld door de 
interim-handelsovereenkomst tussen de 
EU en Turkmenistan, die in 2009 is 
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Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en de Unie van 
Socialistische Sovjetrepublieken inzake 
handel en commerciële en economische 
samenwerking die in december 1989 is 
afgesloten; overwegende dat deze 
overeenkomst geen 
mensenrechtenclausules bevat en niet 
voorziet in steun voor de ontwikkeling van 
de democratie, de rechtsstaat, 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
en een duurzame economische en sociale 
ontwikkeling van het land,

gesloten, en die een 
mensenrechtenclausule bevat, die beide 
partijen juridisch bindt om de democratie 
en de mensenrechten te eerbiedigen en 
tevens voorziet in de mogelijkheid de 
overeenkomst op te schorten indien een 
van beide partijen dit principe niet 
nakomt,

Or. en

Amendement 3
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de betrekkingen tussen 
de Europese Gemeenschappen en de 
Republiek Turkmenistan (hierna: 
Turkmenistan) nog altijd worden geregeld 
door de overeenkomst tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en de Unie van 
Socialistische Sovjetrepublieken inzake 
handel en commerciële en economische 
samenwerking die in december 1989 is 
afgesloten; overwegende dat deze 
overeenkomst geen 
mensenrechtenclausules bevat en niet 
voorziet in steun voor de ontwikkeling van 
de democratie, de rechtsstaat, 
eerbiediging van de fundamentele rechten 
en een duurzame economische en sociale 
ontwikkeling van het land,          

A. overwegende dat de betrekkingen tussen 
de Europese Gemeenschappen en de 
Republiek Turkmenistan (hierna: 
Turkmenistan) worden geregeld door de 
interim-handelsovereenkomst tussen de 
EU en Turkmenistan, die in 2009 is 
gesloten en in augustus 2010 in werking 
getreden, en die een 
mensenrechtenclausule bevat, die beide 
patijen juridisch bindt om de 
democratische beginselen en de 
fundamentele en mensenrechten te 
eerbiedigen en tevens voorziet in de 
mogelijkheid de overeenkomst op te 
schorten indien een van beide partijen dit 
principe niet nakomt,

Or. en
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Amendement 4
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de criteria om 
vooruitgang in de mensenrechtensituatie 
af te meten, die het Parlement in 2006, 
2008 en opnieuw in 2009 voor 
Turkmenistan heeft geformuleerd, nog 
steeds gelden; overwegende dat het een 
zaak van de hoogste prioriteit is dat de 
Turkmeense autoriteiten aan deze criteria 
voldoen, en dat nakoming van deze 
criteria door de EU kan worden 
beschouwd als een voorafgaande 
voorwaarde voor elke 
samenwerkingsovereenkomst,

Or. en

Amendement 5
David Martin

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het EU-beleid ten 
aanzien van de vijf Centraal-Aziatische 
republieken gekoppeld moet worden aan 
de concrete bereidheid van elke republiek 
zich in te gaan zetten voor hervormingen 
en eerbiediging van democratische 
waarden en mensenrechten, en dat de 
betrekkingen daarop moeten worden 
afgestemd, 

Or. en
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Amendement 6
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het EU-beleid ten 
aanzien van de vijf Centraal-Aziatische 
republieken gekoppeld moet worden aan 
de oprechte en concrete bereidheid van 
elke republiek zich in te gaan zetten voor 
hervormingen en eerbiediging van 
democratische waarden en 
mensenrechten, en dat de betrekkingen 
daarop moeten worden afgestemd, 

Or. en

Amendement 7
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de PSO na de 
volledige ratificatie ervan aanvankelijk zal 
worden afgesloten voor een periode van 10 
jaar en daarna jaarlijks zal worden 
verlengd, indien geen van de partijen de 
overeenkomst opzegt; overwegende dat de 
partijen de PSO kunnen wijzigen om 
rekening te houden met nieuwe 
ontwikkelingen,

C. overwegende dat de PSO na de 
volledige ratificatie ervan aanvankelijk zal 
worden afgesloten voor een periode van 10 
jaar en daarna jaarlijks zal worden 
verlengd, waardoor de EU in de 
gelegenheid is zich uit de overeenkomst 
terug te trekken als er ernstige twijfels 
rijzen over de naleving van de 
mensenrechten; overwegende dat de 
partijen de PSO kunnen wijzigen om 
rekening te houden met nieuwe 
ontwikkelingen,

Or. en
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Amendement 8
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Parlement in april 2009 instemde met een
interim-handelsovereenkomst met 
Turkmenistan,

D. overwegende dat het Europees 
Parlement in april 2009 is geraadpleegd 
door de Raad over de interim-
handelsovereenkomst met Turkmenistan, 
een procedure die volledig facultatief was,

Or. en

Amendement 9
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Parlement in april 2009 instemde met een 
interim-handelsovereenkomst met 
Turkmenistan,

D. overwegende dat het Europees 
Parlement in april 2009 instemde met een 
interim-handelsovereenkomst met 
Turkmenistan, als een mogelijk 
pressiemiddel om de hervormingen in 
Turkmenistan te bevorderen,

Or. en

Amendement 10
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het Europees 
Parlement in april 2009 instemde met een 
interim-handelsovereenkomst met 

D. overwegende dat het Europees 
Parlement in april 2009 instemde met een 
interim-handelsovereenkomst met 
Turkmenistan, als een mogelijk 
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Turkmenistan, pressiemiddel om de hervormingen in 
Turkmenistan te bevorderen,

Or. en

Amendement 11
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat Turkmenistan een 
centrale rol spelt in Centraal Azië, met 
name in de energiesector, hetgeen 
betekent dat samenwerking met de 
Europese Unie belangrijk is,

Or. el

Amendement 12
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Turkmenistan een 
periode van 15 jaar heeft doorgemaakt van 
feitelijke isolatie van de internationale 
gemeenschap, onder een regime dat 
algemeen werd beschouwd als 
ondemocratisch; overwegende dat de 
machtswisseling in december 2006 heeft 
geleid tot een geleidelijke toename van de 
samenwerking en contacten van het land 
met de rest van de wereld,

E. overwegende dat Turkmenistan een 
periode van 15 jaar heeft doorgemaakt van 
feitelijke isolatie van de internationale 
gemeenschap, onder een regime dat 
algemeen werd beschouwd als repressief; 
overwegende dat de machtswisseling in 
december 2006 heeft geleid tot een 
geleidelijke toename van de samenwerking 
en contacten van het land met de rest van 
de wereld, overwegende dat de 
mensenrechtensituatie niet is verbeterd en 
soms zelfs is verslechterd,

Or. en
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Amendement 13
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het regime 
weliswaar bekend heeft gemaakt dat het 
van plan is belangrijke hervormingen 
door te voeren op fundamentele gebieden 
zoals de mensenrechten, de rechtstaat, 
democratie en individuele vrijheden, maar 
dat de stappen die het daadwerkelijk heeft 
genomen onvoldoende zijn,

Or. el

Amendement 14
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Turkmenistan 
sindsdien een omvangrijk 
hervormingsproces ondergaat, waarbij 
belangrijke wetgeving op stapel staat, 
alsmede een nieuwe grondwet; 
overwegende dat het tempo van de 
voortgang naar democratisering verder 
moet worden geconsolideerd door de 
duidelijke politieke bereidheid om 
vooruitgang te boeken op een aantal 
cruciale terreinen, met name persoonlijke 
vrijheden, mensenrechten, de rechtsstaat en 
het afleggen van verantwoording door 
wetshandhavers,

F. overwegende dat Turkmenistan nog een 
omvangrijk hervormingsproces moet 
doormaken; overwegende dat het tempo 
van de voortgang naar democratisering 
moet worden versneld en verder moet 
worden geconsolideerd door de duidelijke 
politieke bereidheid om vooruitgang te 
boeken op een aantal cruciale terreinen, 
met name persoonlijke vrijheden, 
mensenrechten, de rechtsstaat en het 
afleggen van verantwoording door 
wetshandhavers,

Or. en
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Amendement 15
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Turkmenistan 
sindsdien een omvangrijk 
hervormingsproces ondergaat, waarbij
belangrijke wetgeving op stapel staat, 
alsmede een nieuwe grondwet; 
overwegende dat het tempo van de 
voortgang naar democratisering verder 
moet worden geconsolideerd door de 
duidelijke politieke bereidheid om 
vooruitgang te boeken op een aantal 
cruciale terreinen, met name persoonlijke 
vrijheden, mensenrechten, de rechtsstaat en 
het afleggen van verantwoording door 
wetshandhavers,

F. overwegende dat Turkmenistan 
sindsdien een omvangrijk 
hervormingsproces ondergaat, en nog een 
herziening van belangrijke wetgeving 
moet doorvoeren; overwegende dat het 
tempo van de voortgang naar 
democratisering verder moet worden 
geconsolideerd door de duidelijke politieke 
bereidheid om vooruitgang te boeken op 
een aantal cruciale terreinen, met name 
persoonlijke vrijheden, mensenrechten, de 
rechtsstaat en het afleggen van 
verantwoording door wetshandhavers,

Or. en

Amendement 16
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Turkmenistan 
sindsdien een omvangrijk
hervormingsproces ondergaat, waarbij 
belangrijke wetgeving op stapel staat, 
alsmede een nieuwe grondwet; 
overwegende dat het tempo van de 
voortgang naar democratisering verder 
moet worden geconsolideerd door de 
duidelijke politieke bereidheid om 
vooruitgang te boeken op een aantal 
cruciale terreinen, met name persoonlijke 

F. overwegende dat Turkmenistan 
sindsdien een hervormingsproces 
ondergaat, waarbij belangrijke wetgeving 
op stapel staat, alsmede een nieuwe 
grondwet;533 overwegende dat het tempo 
van de voortgang naar democratisering 
verder moet worden geconsolideerd door 
de duidelijke politieke bereidheid om 
vooruitgang te boeken op een aantal 
cruciale terreinen, met name persoonlijke 
vrijheden, mensenrechten, de rechtsstaat en 
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vrijheden, mensenrechten, de rechtsstaat en 
het afleggen van verantwoording door 
wetshandhavers,

het afleggen van verantwoording door 
wetshandhavers,

Or. en

Amendement 17
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er een gebrek is 
aan voldoende onafhankelijke NGO's in 
Turkmenistan, met name organisaties die 
werken op het gebied van de 
mensenrechten; overwegende dat 
internationale NGO's onmogelijk een 
visum kunnen krijgen,

Or. en

Amendement 18
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat volgens de VS-
commissie Internationale 
godsdienstvrijheid Turkmenistan behoort 
tot de landen met beperkingen en 
wantoestanden, en als een land 
beschouwd wordt waar de toestand 
bijzonder zorgwekkend is, waarbij zij 
concludeert dat de Turkmeense regering 
de vrije godsdienstbeoefening blijft 
beperken, 

Or. en
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Amendement 19
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in artikel 2 van de 
voorgestelde PSO wordt bepaald dat de 
eerbiediging van de democratie en de 
mensenrechten een basisvoorwaarde voor 
samenwerking is; overwegende dat de PSO 
een belangrijke stap vooruit vormt voor 
het intensiveren van de contacten van 
Turkmenistan met de Europese Unie, 
maar ook voor de interne democratische 
processen van het land,

G. overwegende dat voor de Europese 
Unie de eerbiediging van de democratie en 
de mensenrechten door beide 
overeenkomstsluitende partijen een 
basisvoorwaarde voor alle samenwerking 
is,

Or. de

Amendement 20
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in artikel 2 van de 
voorgestelde PSO wordt bepaald dat de 
eerbiediging van de democratie en de 
mensenrechten een basisvoorwaarde voor 
samenwerking is; overwegende dat de PSO 
een belangrijke stap vooruit vormt voor het 
intensiveren van de contacten van 
Turkmenistan met de Europese Unie, maar 
ook voor de interne democratische 
processen van het land,

G. overwegende dat in artikel 2 van de 
voorgestelde PSO de bepaling van artikel 
1 van de interim-handelsovereenkomst 
wordt bevestigd, en wordt onderstreept dat 
de eerbiediging van de democratie en de 
mensenrechten een basisvoorwaarde voor 
samenwerking is; overwegende dat de PSO 
een belangrijke stap vooruit vormt voor het 
intensiveren van de contacten van 
Turkmenistan met de Europese Unie, maar 
ook voor de interne democratische 
processen van het land,

Or. en
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Amendement 21
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in artikel 2 van de 
voorgestelde PSO wordt bepaald dat de 
eerbiediging van de democratie en de 
mensenrechten een basisvoorwaarde voor 
samenwerking is; overwegende dat de PSO 
een belangrijke stap vooruit vormt voor het 
intensiveren van de contacten van 
Turkmenistan met de Europese Unie, maar 
ook voor de interne democratische 
processen van het land,

G. overwegende dat in artikel 2 van de 
voorgestelde PSO wordt bepaald dat de 
eerbiediging van de democratie en de 
mensenrechten een basisvoorwaarde voor 
samenwerking is; overwegende dat de PSO 
een belangrijke stap vooruit kan vormen
voor het intensiveren van de contacten van 
Turkmenistan met de Europese Unie, maar 
ook voor de interne democratische 
processen van het land,

Or. en

Amendement 22
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat in artikel 2 van de 
voorgestelde PSO wordt bepaald dat de 
eerbiediging van de democratie en de 
mensenrechten een basisvoorwaarde voor 
samenwerking is; overwegende dat de PSO 
een belangrijke stap vooruit vormt voor het 
intensiveren van de contacten van 
Turkmenistan met de Europese Unie, maar 
ook voor de interne democratische 
processen van het land,

G. overwegende dat in artikel 2 van de 
voorgestelde PSO wordt bepaald dat de 
eerbiediging van de democratie en de 
mensenrechten een basisvoorwaarde voor 
samenwerking is; overwegende dat de PSO 
een belangrijke stap vooruit moet vormen
voor het intensiveren van de contacten van 
Turkmenistan met de Europese Unie, maar 
ook voor de interne democratische 
processen van het land,

Or. en
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Amendement 23
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. erop wijzend dat economische en 
handelsbetrekkingen voor beide partijen 
van essentieel belang zijn voor de 
verbetering van de democratische, sociale 
en economische situatie van de 
Turkmeense bevolking,

Or. el

Amendement 24
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is echter 
vast van mening dat de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en 
Turkmenistan een punt hebben bereikt 
dat een ambitieuzere geformaliseerde 
overeenkomst van cruciaal belang is ter 
stimulering van de hervormingen in het 
land en ter versterking van de 
samenwerking;

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is vast van 
mening dat het nu aan Turkmenistan is 
om concrete stappen te nemen om zijn 
staat van dienst op het gebied van de 
mensenrechten te verbeteren, als 
opgemerkt in de resolutie van het 
Europees Parlement van april 2009;

Or. en
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Amendement 25
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is echter
vast van mening dat de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en 
Turkmenistan een punt hebben bereikt 
dat een ambitieuzere geformaliseerde 
overeenkomst van cruciaal belang is ter 
stimulering van de hervormingen in het 
land en ter versterking van de 
samenwerking;

1. betreurt het dat de toestand van de 
democratie, de rechtsstaat en de eerbieding 
van de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden in Turkmenistan te wensen 
overlaat, ondanks eerdere beloftes in 2006; 
is vast van mening dat het nu aan 
Turkmenistan is om concrete stappen te 
nemen om zijn staat van dienst op het 
gebied van de mensenrechten te 
verbeteren, als opgemerkt in de resolutie 
van het Europees Parlement van april 
2009;

Or. en

Amendement 26
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is echter
vast van mening dat de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en 
Turkmenistan een punt hebben bereikt 
dat een ambitieuzere geformaliseerde 
overeenkomst van cruciaal belang is ter 
stimulering van de hervormingen in het 
land en ter versterking van de 

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan zeer veel te wensen 
overlaat en dat deze op grote schaal 
overtreden worden; is daarom vast van 
mening dat onder deze omstandigheden en 
op dit moment de sluiting van een 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten enerzijds en Turkmenistan 
anderzijds niet mogelijk is;
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samenwerking;

Or. de

Amendement 27
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is echter
vast van mening dat de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en 
Turkmenistan een punt hebben bereikt 
dat een ambitieuzere geformaliseerde 
overeenkomst van cruciaal belang is ter 
stimulering van de hervormingen in het 
land en ter versterking van de 
samenwerking;

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks eerdere beloftes in 2006 en 
ondanks de sluiting in 2009 van een 
interim handelsovereenkomst met het 
land; is vast van mening dat het nu aan 
Turkmenistan is om concrete stappen te 
nemen om zijn staat van dienst op het 
gebied van de mensenrechten te 
verbeteren, als opgemerkt in de resolutie 
van het Europees Parlement van april 
2009;

Or. en

Amendement 28
Paolo Bartolozzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is echter vast 
van mening dat de betrekkingen tussen de 

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat; is 
echter vast van mening dat de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en Turkmenistan 
een punt hebben bereikt dat een 
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Europese Unie en Turkmenistan een punt 
hebben bereikt dat een ambitieuzere 
geformaliseerde overeenkomst van cruciaal 
belang is ter stimulering van de 
hervormingen in het land en ter versterking 
van de samenwerking;

ambitieuzere geformaliseerde 
overeenkomst, zoals de voorgestelde PSO,
van cruciaal belang is ter stimulering van 
de hervormingen in het land en ter 
versterking van de samenwerking; merkt 
op dat er dankzij een dergelijke 
overeenkomst, door de oprichting van een 
parlementair samenwerkingscomité 
krachtens artikel 82 van de overeenkomst, 
ook een adequaat parlementair orgaan 
zou worden gecreëerd dat de 
ontwikkelingen op genoemde gebieden 
nauwgezet zal volgen;

Or. en

Amendement 29
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende
ontwikkelingen op dit gebied; is echter vast 
van mening dat de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en Turkmenistan een punt 
hebben bereikt dat een ambitieuzere 
geformaliseerde overeenkomst van cruciaal 
belang is ter stimulering van de 
hervormingen in het land en ter versterking 
van de samenwerking;

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks enige recente beperkte en 
aarzelende ontwikkelingen op dit gebied; 
is echter vast van mening dat de 
betrekkingen tussen de Europese Unie en 
Turkmenistan een punt hebben bereikt dat 
een ambitieuzere geformaliseerde 
overeenkomst van cruciaal belang is ter 
stimulering van de hervormingen in het 
land en ter versterking van de 
samenwerking;

Or. en
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Amendement 30
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende
ontwikkelingen op dit gebied; is echter vast 
van mening dat de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en Turkmenistan een punt 
hebben bereikt dat een ambitieuzere 
geformaliseerde overeenkomst van cruciaal 
belang is ter stimulering van de 
hervormingen in het land en ter versterking 
van de samenwerking;

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente ontwikkelingen op dit 
gebied; is echter vast van mening dat de
betrekkingen tussen de Europese Unie en 
Turkmenistan een punt hebben bereikt dat 
een ambitieuzere geformaliseerde 
overeenkomst van cruciaal belang is ter 
stimulering van de hervormingen in het 
land en ter versterking van de 
samenwerking;

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is echter vast 
van mening dat de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en Turkmenistan een punt
hebben bereikt dat een ambitieuzere 
geformaliseerde overeenkomst van cruciaal 
belang is ter stimulering van de 
hervormingen in het land en ter versterking 
van de samenwerking;

1. beseft dat de toestand van de democratie, 
de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in Turkmenistan te wensen overlaat, 
ondanks recente veelbelovende 
ontwikkelingen op dit gebied; is echter vast 
van mening dat de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en Turkmenistan een punt 
hebben bereikt dat een ambitieuzere 
geformaliseerde overeenkomst van cruciaal 
belang is voor verdere stimulering van de 
hervormingen in het land en ter versterking 
van de samenwerking;
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Or. de

Amendement 32
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de interim-
handelsovereenkomst die in augustus in 
werking is getreden een concreet teken is 
van de bereidheid van de EU om samen 
met Turkmenistan vruchtbare bilaterale 
betrekkingen te vestigen en te ontwikkelen 
die beide partijenten goede komen; wijst 
er echter op dat er niet voldaan is aan de 
criteria die het Europees Parlement in 
zijn verslag van februari 2008 heeft 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 33
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op het belang van een sterker 
engagement van de EU ten aanzien van 
Turkmenistan om te werken aan een 
blijvende verbetering in dat land en 
ervoor te zorgen dat de EU niets van haar 
invloed in de regio kwijtraakt in 
verhouding tot andere belanghebbenden; 
herinnert er in dit verband aan dat de 
PSO gebaseerd is op eerbiediging van de 
fundamentele vrijheden, mensenrechten 
en de rechtstaat; 
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Or. de

Amendement 34
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de interim-
handelsovereenkomst die in augustus in 
werking is getreden een concreet teken is 
van de bereidheid van de EU om samen 
met Turkmenistan vruchtbare bilaterale 
betrekkingen te vestigen en te ontwikkelen 
die beide partijenten goede komen; wijst 
er echter op dat er niet voldaan is aan de 
criteria die het Europees Parlement in 
zijn verslag van februari 2008 heeft 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 35
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. besluit daarom de 
goedkeuringsprocedure inzake de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst uit te stellen 
tot september 2011, en verzoekt de 
Commissie het Parlement begin 
september te rapporteren over de effecten 
van de interim-overeenkomst op de 
betrekkingen tussen de EU en 
Turkmenistan in het eerste jaar na de 
inwerkingtreding, in het bijzonder met 
betrekking tot de criteria die het EP in 
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februari 2008 heeft vastgesteld; 

Or. en

Amendement 36
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon, de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de noodzaak van een sterkere 
en coherentere aanwezigheid van de EU 
in Centraal-Azië aanleiding geven tot een 
ambitieuzere inzet van de kant van de EU, 
waaraan de ratificatie van deze 
overeenkomst zal bijdragen;

Schrappen

Or. de

Amendement 37
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon, de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de noodzaak van een sterkere 
en coherentere aanwezigheid van de EU in 
Centraal-Azië aanleiding geven tot een 
ambitieuzere inzet van de kant van de EU, 
waaraan de ratificatie van deze 
overeenkomst zal bijdragen;

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon, de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de noodzaak van een sterkere 
en coherentere aanwezigheid van de EU in 
Centraal-Azië aanleiding geven tot een 
ambitieuzere inzet van de kant van de EU;

Or. en



PE448.939v02-00 22/92 AM\850722NL.doc

NL

Amendement 38
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon, de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de noodzaak van een sterkere 
en coherentere aanwezigheid van de EU in 
Centraal-Azië aanleiding geven tot een 
ambitieuzere inzet van de kant van de EU, 
waaraan de ratificatie van deze 
overeenkomst zal bijdragen;

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon, de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de noodzaak van een sterkere 
en coherentere aanwezigheid van de EU in 
Centraal-Azië aanleiding geven tot een 
ambitieuzere inzet van de kant van de EU, 
waarin duidelijke verwachtingen ten 
aanzien van Turkmenistan tot 
uitdrukking komen, met inbegrip van 
criteria voor het realiseren hiervan, als 
onderdeel van een pakket 
toenaderingsmaatregelen; 

Or. en

Amendement 39
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon, de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de noodzaak van een sterkere 
en coherentere aanwezigheid van de EU in 
Centraal-Azië aanleiding geven tot een 
ambitieuzere inzet van de kant van de EU, 
waaraan de ratificatie van deze 
overeenkomst zal bijdragen;

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon, de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de noodzaak van een sterkere 
en coherentere aanwezigheid van de EU in 
Centraal-Azië aanleiding geven tot een 
ambitieuzere inzet van de kant van de EU, 
waarin duidelijke verwachtingen ten 
aanzien van Turkmenistan tot 
uitdrukking komen, met inbegrip van 
criteria voor het realiseren hiervan, als 
onderdeel van een pakket 
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toenaderingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 40
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. roept de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger op om, na de ratificatie 
van de PSO, zo snel mogelijk over te gaan 
tot de vestiging van een permanente 
delegatie van de EU in Asjchabad, na 
goedkeuring door de Turkmeense 
overheid;

3. bevestigt dat de criteria voor de 
vooruitgang van de situatie van de 
mensenrechten, die het Parlement voor 
Turkmenistan geformuleerd heeft in 
2006, 2008 en opnieuw in 2009, nog 
steeds gelden, met inbegrip van de 
onvoorwaardelijke vrijlating van alle 
politieke gevangenen, de opheffing van 
alle obstakels voor vrij verkeer en vrije 
toegang voor onafhankelijke waarnemers, 
waaronder het Internationale Rode Kruis, 
verdere verbeteringen van de 
burgervrijheden, ook voor NGO's, en 
uitvoering van hervormingen op alle 
niveaus en op alle gebieden van het 
bestuur; dringt er bij de Turkmeense 
autoriteiten op aan prioriteit te geven aan 
de vervulling van deze criteria, in het 
bijzonder met betrekking tot de vrijlating 
van Annakurban Amanklychev en 
Sapardurdy Khajiev, die voor 
mensenrechtenorganisaties werkten, en 
van de dissident Gulgeldy Annaniazov; 

Or. en

Amendement 41
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. roept de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger op om, na de ratificatie 
van de PSO, zo snel mogelijk over te gaan 
tot de vestiging van een permanente 
delegatie van de EU in Asjchabad, na 
goedkeuring door de Turkmeense 
overheid;

3. roept de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger op om zo snel mogelijk 
over te gaan tot de vestiging van een 
permanente delegatie van de EU in 
Asjchabad, na goedkeuring door de 
Turkmeense overheid;

Or. en

Amendement 42
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. roept de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger op om, na de ratificatie 
van de PSO, zo snel mogelijk over te gaan 
tot de vestiging van een permanente 
delegatie van de EU in Asjchabad, na 
goedkeuring door de Turkmeense 
overheid;

3. roept de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger op om zo snel mogelijk 
over te gaan tot de vestiging van een 
permanente delegatie van de EU in 
Asjchabad, na goedkeuring door de 
Turkmeense overheid; herinnert eraan dat 
de delegatie ook zonder een PSO kan 
worden gevestigd, zoals gebeurd is in 
Tadzjikistan in 2004;

Or. en

Amendement 43
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat eerder gedane 
toezeggingen om een EU-delegatie te 
vestigen nog moeten worden uitgevoerd, 
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zowel in Turkmenistan als in Oezbekistan, 
dat een PSO voor 10 jaar gekregen heeft;  
en herinnert eraan dat de delegatie ook 
zonder een PSO kan worden gevestigd, 
zoals gebeurd is in Tadzjikistan in 2004; 

Or. en

Amendement 44
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de 
belangrijkste informatie over de 
vorderingen van de hervormingen en 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
mensenrechten te doen toekomen aan het 
Europees Parlement;

Or. el

Amendement 45
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is daarom van mening dat de PSO moet 
worden geratificeerd, en dringt er bij de 
lidstaten die het ratificatieproces nog niet 
hebben voltooid op aan dit zo snel 
mogelijk te doen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 46
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is daarom van mening dat de PSO moet 
worden geratificeerd, en dringt er bij de 
lidstaten die het ratificatieproces nog niet 
hebben voltooid op aan dit zo snel 
mogelijk te doen;

Schrappen

Or. de

Amendement 47
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is daarom van mening dat de PSO moet 
worden geratificeerd, en dringt er bij de
lidstaten die het ratificatieproces nog niet 
hebben voltooid op aan dit zo snel 
mogelijk te doen;

4. is echter van mening dat Turkmenistan 
concrete stappen moet nemen om de 
mensenrechtensituatie te verbeteren, en 
dat de PSO op dit moment nog niet 
geratificeerd moet worden; dringt aan op 
een herevaluatie van het standpunt van 
het Parlement over een jaar;

Or. en

Amendement 48
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is daarom van mening dat de PSO moet 
worden geratificeerd, en dringt er bij de 
lidstaten die het ratificatieproces nog niet 

4. is daarom van mening dat Turkmenistan 
concrete stappen moet nemen om de 
mensenrechtensituatie te verbeteren 
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hebben voltooid op aan dit zo snel 
mogelijk te doen;

voordat de PSO kan worden geratificeerd; 

Or. en

Amendement 49
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is daarom van mening dat de PSO moet 
worden geratificeerd, en dringt er bij de 
lidstaten die het ratificatieproces nog niet 
hebben voltooid op aan dit zo snel 
mogelijk te doen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 50
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 
2 van de overeenkomst vastgelegde 
beginsel; benadrukt dat opschorting van de 
PSO een reële mogelijkheid blijft als 
sanctie op aanhoudende schendingen van 
de mensenrechten;

5. betreurt het dat er in Turkmenistan geen 
merkbare vooruitgang is geboekt op het 
gebied van de democratie en de 
mensenrechten; benadrukt dat opschorting 
van de PSO een reële mogelijkheid blijft 
als sanctie op aanhoudende schendingen 
van de mensenrechten, zij het dat in de 
praktijk slechts zelden, en dan nog maar 
gedeeltelijk van deze mogelijkheid gebruik 
is gemaakt door de Commissie en de 
Raad;
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Or. en

Amendement 51
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 
2 van de overeenkomst vastgelegde 
beginsel; benadrukt dat opschorting van de 
PSO een reële mogelijkheid blijft als 
sanctie op aanhoudende schendingen van 
de mensenrechten;

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; benadrukt dat 
opschorting van de PSO een reële 
mogelijkheid blijft als sanctie op 
aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten, zij het dat in de praktijk 
slechts zelden, en dan nog maar 
gedeeltelijk van deze mogelijkheid gebruik 
is gemaakt door de Commissie en de 
Raad;

Or. en

Amendement 52
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 2 
van de overeenkomst vastgelegde beginsel; 

5. wijst erop dat de kwetsbare en beperkte
vooruitgang in Turkmenistan op het gebied 
van de democratie en de mensenrechten, 
gepaard gaat met tegenslagen op deze 
gebieden; roept daarom op tot een 
tweejaarlijkse evaluatie van de PSO door 
de Raad, de Commissie en het Parlement, 
overeenkomstig het in artikel 2 van de 
overeenkomst vastgelegde beginsel, 
rekening houdend met de hierna 
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benadrukt dat opschorting van de PSO een 
reële mogelijkheid blijft als sanctie op 
aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten;

genoemde criteria, in overeenstemming 
met eerdere resoluties van het Europees 
Parlement in 2006, 2008 en 2009; 
benadrukt dat opschorting van de PSO een 
reële mogelijkheid blijft als sanctie op 
aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 53
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 2 
van de overeenkomst vastgelegde beginsel; 
benadrukt dat opschorting van de PSO een 
reële mogelijkheid blijft als sanctie op 
aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten;

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 2 
van de overeenkomst vastgelegde beginsel; 
benadrukt dat terugtrekking uit de PSO 
een reële mogelijkheid blijft, en dat 
terugtrekking kan plaatsvinden op basis 
van een verslag van de Subcommissie 
mensenrechten dat zij elk half jaar aan 
Commissie buitenlandse zaken van het 
Parlement uitbrengt over de vorderingen 
en verbeteringen op het gebied van de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, de vrijheid van de burgers 
om het land uit te reizen, de behandeling 
van gevangenen en de naleving van de 
mensenrechten;

Or. en
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Amendement 54
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 2 
van de overeenkomst vastgelegde beginsel; 
benadrukt dat opschorting van de PSO een 
reële mogelijkheid blijft als sanctie op 
aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten;

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, in elk geval in juridische 
zin, maar dat dit nog een kwetsbaar proces 
is, waarbij tegenslagen niet ondenkbaar 
zijn, terwijl er nog steeds sprake schijnt te 
zijn van systematische misstanden, met 
name wat betreft de bewegingsvrijheid;
roept daarom op tot een tweejaarlijkse 
evaluatie van de PSO door de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie, de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 2 
van de overeenkomst vastgelegde beginsel, 
alsmede de recente toezeggingen van de 
hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en 
de Commissie om het Parlement op de 
hoogte te houden van hun werk;
benadrukt dat opschorting van de PSO een 
reële mogelijkheid blijft als sanctie op 
gedocumenteerde schendingen van de 
mensenrechten en dat de evaluatie 
concrete aanbevelingen moet bevatten 
voor zowel de regering van Turkmenistan
als de strategie van de EU ten aanzien van 
dit land;

Or. en

Amendement 55
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, overeenkomstig het in artikel 2 
van de overeenkomst vastgelegde beginsel; 
benadrukt dat opschorting van de PSO een 
reële mogelijkheid blijft als sanctie op 
aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten;

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, 
zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op 
het gebied van de democratie en de 
mensenrechten, maar dat dit nog een 
kwetsbaar proces is, waarbij tegenslagen 
niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot 
een tweejaarlijkse evaluatie van de PSO 
door de Raad, de Commissie en het 
Parlement, na de ratificering ervan,
overeenkomstig het in artikel 2 van de 
overeenkomst vastgelegde beginsel; 
benadrukt dat opschorting van de PSO een 
reële mogelijkheid blijft als sanctie op 
aanhoudende schendingen van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 56
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. bevestigt dat de criteria voor de 
vooruitgang van de situatie van de 
mensenrechten, die het Parlement voor 
Turkmenistan geformuleerd heeft in 
2006, 2008 en opnieuw in 2009, nog 
steeds gelden, met inbegrip van de 
onvoorwaardelijke vrijlating van alle 
politieke gevangenen, de opheffing van 
alle obstakels voor vrij verkeer en vrije 
toegang voor onafhankelijke waarnemers, 
waaronder het Internationale Rode Kruis, 
verdere verbeteringen van de 
burgervrijheden, ook voor NGO's, en 
uitvoering van hervormingen op alle 
niveaus en op alle gebieden van het 
bestuur;
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Or. en

Amendement 57
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. bevestigt dat de criteria voor de 
vooruitgang van de situatie van de 
mensenrechten, die het Parlement voor 
Turkmenistan geformuleerd heeft in zijn 
resoluties van 2006, 2008 en 2009, nog 
steeds gelden, met inbegrip van de 
onvoorwaardelijke vrijlating van alle 
politieke gevangenen, de opheffing van 
alle obstakels voor vrij verkeer en vrije 
toegang voor onafhankelijke waarnemers, 
waaronder het Internationale Rode Kruis, 
verdere verbeteringen van de 
burgervrijheden, ook voor NGO's, en 
uitvoering van hervormingen op alle 
niveaus en op alle gebieden van het 
bestuur; dringt er bij de Turkmeense 
autoriteiten op aan prioriteit te geven aan 
de vervulling van deze criteria;

Or. en

Amendement 58
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat de ratificatie van de 
PSO een belangrijke stap is naar een 
nauwere samenwerking met 
Turkmenistan op alle gebieden, met 
inbegrip van de mensenrechten, en dat het 
geen teken is van bijval aan enige 
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politieke kracht in het land, en dat de 
overeenkomst daarom niet aangewend 
mag worden als propaganda-instrument 
door wie dan ook; 

Or. en

Amendement 59
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. benadrukt dat het Europees 
Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging 
van de PSO de komende jaren 
nauwlettend in het oog moet houden; 
roept daarom op tot de invoering van een 
mechanisme voor een tweejaarlijkse 
evaluatie van de PSO door de EDEO en 
het Parlement, overeenkomstig het in 
artikel 2 van de overeenkomst vastgelegde 
beginsel, alsmede een vorm van overleg 
met burgerorganisaties; wijst erop dat dit 
mechanisme gebaseerd moet zijn aan 
bindende tijdschema's voor vervulling van 
de criteria en concrete, haalbare 
aanbevelingen moet bevatten die door 
beide partijen zijn onderschreven;

Or. en

Amendement 60
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat Turkmenistan partij is bij 6. benadrukt dat Turkmenistan partij is bij 
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het grootste deel van de belangrijkste 
internationale overeenkomsten en daarom 
de verplichting heeft de mensenrechten 
onder alle omstandigheden te eerbiedigen 
en te beschermen; benadrukt zijn 
bereidheid om de EU-steun op het gebied 
van de democratie en de mensenrechten te 
verhogen, in het bijzonder door ten volle 
gebruik te maken van het Europees 
instrument voor democratie en 
mensenrechten, alsmede van andere 
middelen om het hervormingsproces in 
het land te ondersteunen;

het grootste deel van de belangrijkste 
internationale overeenkomsten en daarom 
de verplichting heeft de mensenrechten 
onder alle omstandigheden te eerbiedigen 
en te beschermen; benadrukt zijn 
bereidheid om de EU-steun op het gebied 
van de democratie en de mensenrechten te 
verhogen, in zoverre hiermee transparante 
en democratische maatregelen worden 
gesteund om democratische en 
progressieve Turkmeense 
basisbewegingen te bevorderen zonder 
inbreuk te doen op de soevereiniteit van 
Turkmenistan;

Or. de

Amendement 61
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat Turkmenistan partij is bij 
het grootste deel van de belangrijkste
internationale overeenkomsten en daarom 
de verplichting heeft de mensenrechten 
onder alle omstandigheden te eerbiedigen 
en te beschermen; benadrukt zijn 
bereidheid om de EU-steun op het gebied 
van de democratie en de mensenrechten te 
verhogen, in het bijzonder door ten volle 
gebruik te maken van het Europees 
instrument voor democratie en 
mensenrechten, alsmede van andere 
middelen om het hervormingsproces in het 
land te ondersteunen;

6. herinnert eraan dat Turkmenistan partij 
is bij verschillende internationale 
overeenkomsten, waaronder het 
Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten 
(IVBPR) en het VN-Verdrag tegen 
foltering, en daarom de verplichting heeft 
de mensenrechten onder alle 
omstandigheden te eerbiedigen en te 
beschermen; benadrukt zijn bereidheid om 
de EU-steun op het gebied van de 
democratie en de mensenrechten te 
verhogen, in het bijzonder door ten volle 
gebruik te maken van het Europees 
instrument voor democratie en 
mensenrechten, alsmede van andere 
middelen om het hervormingsproces in het 
land te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 62
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat Turkmenistan partij is bij 
het grootste deel van de belangrijkste 
internationale overeenkomsten en daarom 
de verplichting heeft de mensenrechten 
onder alle omstandigheden te eerbiedigen 
en te beschermen; benadrukt zijn 
bereidheid om de EU-steun op het gebied 
van de democratie en de mensenrechten te 
verhogen, in het bijzonder door ten volle 
gebruik te maken van het Europees 
instrument voor democratie en 
mensenrechten, alsmede van andere 
middelen om het hervormingsproces in het 
land te ondersteunen;

6. benadrukt dat Turkmenistan partij is bij 
het grootste deel van de belangrijkste 
internationale overeenkomsten en daarom 
de verplichting heeft de mensenrechten 
onder alle omstandigheden te eerbiedigen 
en te beschermen; benadrukt zijn 
bereidheid om de EU-steun op het gebied 
van democratische beginselen en de 
mensenrechten te verhogen, in het 
bijzonder door ten volle gebruik te maken 
van het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten, alsmede van 
andere middelen om het 
hervormingsproces in het land te 
ondersteunen;

Or. de

Amendement 63
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is bezorgd over het uitblijven van 
een snelle reactie wanneer er belangrijke 
en bewezen inbreuken plaatsvinden op de 
toezeggingen die Turkmenistan inzake de 
mensenrechten heeft gedaan tegenover de 
EU en zijn burgers; verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de
Commissie om in overeenstemming met 
de verdragen en de kaderovereenkomst 
een nieuw mechanisme voor te bereiden 
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dat een snelle reactie mogelijk moet 
maken bij inbreuken op de PSO, met als 
gevolg de onmiddellijke opschorting van 
de overeenkomst in geval van een 
gedocumenteerde en bewezen schending 
van een mensenrechtenovereenkomst 
waarbij Turkmenistan verdragsluitende 
partij is; merkt op dat dit mechanisme in 
werking gezet moet worden door de 
nationale of regionale afdeling in de 
EDEO, en tot een onmiddellijke reactie 
moet leiden van de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de 
Commissie, in overeenstemming met 
artikel 218, lid 10 van de VWEU;

Or. en

Amendement 64
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt het dat Turkmenistan geen 
partij is bij het Statuut van Rome van het 
Internationaal Strafhof;  verzoekt 
Turkmenistan het statuut bij de eerste 
beste gelegenheid te ratificeren; 

Or. en

Amendement 65
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het gebrek aan samenhang in 
de door het Europees Parlement in het 

7. roept de Commissie en de Raad op om 
het Parlement op de hoogte te houden van 
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verleden uitgedragen boodschap en 
uitgevoerde acties op het gebied van de 
mensenrechten en acht het van cruciaal 
belang dat er een systeem wordt ingevoerd 
voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en 
de Raad op om het Parlement op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in 
Turkmenistan na de aanneming van deze 
resolutie, teneinde te waarborgen dat alle 
opeenvolgende parlementen op coherente 
wijze maatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van de tweejaarlijkse 
evaluaties van de PSO;

de ontwikkelingen in Turkmenistan na de 
aanneming van deze resolutie;

Or. en

Amendement 66
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het gebrek aan samenhang in 
de door het Europees Parlement in het 
verleden uitgedragen boodschap en 
uitgevoerde acties op het gebied van de 
mensenrechten en acht het van cruciaal 
belang dat er een systeem wordt ingevoerd 
voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en 
de Raad op om het Parlement op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in 
Turkmenistan na de aanneming van deze 
resolutie, teneinde te waarborgen dat alle 
opeenvolgende parlementen op coherente 
wijze maatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van de tweejaarlijkse 
evaluaties van de PSO;

7. acht het van cruciaal belang dat er een 
systeem wordt ingevoerd voor de follow-
up van resoluties en besluiten; roept de 
Commissie en de Raad op om het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in Turkmenistan na de 
aanneming van deze resolutie, met 
inbegrip van de uitvoering van criteria;

Or. en
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Amendement 67
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het gebrek aan samenhang in 
de door het Europees Parlement in het 
verleden uitgedragen boodschap en 
uitgevoerde acties op het gebied van de 
mensenrechten en acht het van cruciaal 
belang dat er een systeem wordt ingevoerd 
voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en 
de Raad op om het Parlement op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in 
Turkmenistan na de aanneming van deze 
resolutie, teneinde te waarborgen dat alle 
opeenvolgende parlementen op coherente 
wijze maatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van de tweejaarlijkse evaluaties 
van de PSO;

7. wijst op het belang van samenhang in de 
door het Europees Parlement uitgedragen 
boodschap en uitgevoerde acties op het 
gebied van de mensenrechten en acht het 
van cruciaal belang dat er een systeem 
wordt ingevoerd voor de follow-up van 
resoluties en besluiten; roept daarom de 
Commissie en de Raad op om het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in Turkmenistan na de 
aanneming van deze resolutie, teneinde te 
waarborgen dat alle opeenvolgende 
parlementen op coherente wijze 
maatregelen kunnen treffen naar aanleiding 
van de tweejaarlijkse evaluaties van de 
PSO;

Or. en

Amendement 68
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het gebrek aan samenhang in 
de door het Europees Parlement in het 
verleden uitgedragen boodschap en 
uitgevoerde acties op het gebied van de 
mensenrechten en acht het van cruciaal 
belang dat er een systeem wordt ingevoerd 
voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en 
de Raad op om het Parlement op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in 
Turkmenistan na de aanneming van deze 

7. betreurt het dat er geen uitvoering wordt 
gegeven aan de aanbevelingen die door 
het Europees Parlement in het verleden zijn 
gedaan op het gebied van de 
mensenrechten en acht het van cruciaal 
belang dat er een systeem wordt ingevoerd 
voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en 
de Raad op om het Parlement op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in 
Turkmenistan na de aanneming van deze 
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resolutie, teneinde te waarborgen dat alle 
opeenvolgende parlementen op coherente 
wijze maatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van de tweejaarlijkse evaluaties
van de PSO;

resolutie, teneinde te waarborgen dat alle 
opeenvolgende parlementen op coherente 
wijze maatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van het tweejaarlijkse 
toezichtsmechanisme van de PSO;

Or. en

Amendement 69
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het gebrek aan samenhang in de 
door het Europees Parlement in het 
verleden uitgedragen boodschap en 
uitgevoerde acties op het gebied van de 
mensenrechten en acht het van cruciaal 
belang dat er een systeem wordt ingevoerd 
voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en 
de Raad op om het Parlement op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in 
Turkmenistan na de aanneming van deze 
resolutie, teneinde te waarborgen dat alle 
opeenvolgende parlementen op coherente 
wijze maatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van de tweejaarlijkse evaluaties 
van de PSO;

7. betreurt het gebrek aan samenhang in de 
door het Europees Parlement in het 
verleden uitgedragen boodschap en 
uitgevoerde acties op het gebied van de 
mensenrechten en acht het van cruciaal 
belang dat er een systeem wordt ingevoerd 
voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en 
de Raad op om het Parlement op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen in 
Turkmenistan na de aanneming van deze 
resolutie, teneinde te waarborgen dat alle 
opeenvolgende parlementen op coherente 
wijze maatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van de tweejaarlijkse evaluaties 
van de PSO, waarbij rekening wordt 
gehouden met de criteria die het 
Parlement in zijn resoluties heeft gesteld;

Or. en

Amendement 70
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)



PE448.939v02-00 40/92 AM\850722NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beschouwt het als een belangrijke 
stap in de betrekkingen tussen de EU en 
Turkmenistan om een betere 
visumregeling in te voeren, en is bezorgd 
over het aantal gevallen waarin EU-
burgers zonder enig motief een visum is 
geweigerd door de Turkmeense regering; 
verzoekt de Turkmeense regering haar 
gebrek aan transparantie in deze en 
andere zaken volledig te herzien, ten einde 
te waarborgen dat de rechten van EU-
burgers worden beschermd;

Or. en

Amendement 71
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen 
de EU en de regering van Turkmenistan, 
maar met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting 
uit hoofde van artikel 82 van de PSO van 
een parlementair samenwerkingscomité 
tussen het Europees Parlement en het 
Turkmeense parlement, de Mejlis, en 
benadrukt dat het Europees Parlement de 
ontwikkelingen in Turkmenistan en de 
tenuitvoerlegging van de PSO de komende 
jaren nauwlettend in het oog moet 
houden;

8. benadrukt dat er reeds een 
gestructureerde dialoog over de 
mensenrechten bestaat tussen de EU en 
Turkmenistan, en dat die nu concrete 
resultaten moet opleveren; betwijfelt het 
dat een PSO iets meer dan een formele 
dialoog zal opleveren;

Or. en
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Amendement 72
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen 
de EU en de regering van Turkmenistan, 
maar met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting 
uit hoofde van artikel 82 van de PSO van 
een parlementair samenwerkingscomité 
tussen het Europees Parlement en het 
Turkmeense parlement, de Mejlis, en
benadrukt dat het Europees Parlement de 
ontwikkelingen in Turkmenistan en de 
tenuitvoerlegging van de PSO de komende 
jaren nauwlettend in het oog moet houden;

8. benadrukt dat er reeds een 
gestructureerde dialoog over de 
mensenrechten bestaat tussen de EU en 
Turkmenistan, en dat die nu concrete 
resultaten moet opleveren; betwijfelt het 
dat een PSO op dit moment een 
toegevoegde waarde in dit opzicht zal 
opleveren; benadrukt dat het Europees 
Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

Or. en

Amendement 73
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité 
tussen het Europees Parlement en het 
Turkmeense parlement, de Mejlis, en 
benadrukt dat het Europees Parlement de 
ontwikkelingen in Turkmenistan en de 
tenuitvoerlegging van de PSO de komende 

8. verwacht dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; staat erop dat de dialoog 
over de mensenrechten tussen de EU en 
Turkmenistan in het kader van de nieuwe 
PSO meer transparant wordt;
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jaren nauwlettend in het oog moet 
houden;

Or. en

Amendement 74
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging 
van de PSO de komende jaren 
nauwlettend in het oog moet houden;

8. onderkent dat de PSO een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis; benadrukt dat er 
reeds een gestructureerde dialoog over de 
mensenrechten bestaat tussen de EU en 
Turkmenistan, en dat die nu concrete 
resultaten moet opleveren;

Or. en

Amendement 75
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 

8. is ervan overtuigd dat de PSO een 
belangrijke bijdrage zal leveren aan een 
duurzame en constructieve dialoog, niet 
alleen tussen de EU en de regering van 
Turkmenistan, maar met alle actoren in de 
Turkmeense samenleving; verwelkomt de 
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hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

oprichting uit hoofde van artikel 82 van de 
PSO van een parlementair 
samenwerkingscomité tussen het Europees 
Parlement en het Turkmeense parlement, 
de Mejlis, en benadrukt dat het Europees 
Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

Or. de

Amendement 76
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verzoekt de Turkmeense 
regering in dit verband de 
registratieprocedure voor onafhankelijke 
NGO's te vereenvoudigen en het mogelijk 
te maken voor NGO's om een visum te 
verkrijgen; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

Or. en



PE448.939v02-00 44/92 AM\850722NL.doc

NL

Amendement 77
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden, in het bijzonder op 
het gebied van de bevordering van de 
democratie, de mensenrechten en de 
rechtstaat;

Or. en

Amendement 78
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame, 
transparante, meer frequente en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
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Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

Or. en

Amendement 79
Paolo Bartolozzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden;

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de 
EU en de regering van Turkmenistan, maar 
met alle actoren in de Turkmeense 
samenleving; verwelkomt de oprichting uit 
hoofde van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité tussen 
het Europees Parlement en het Turkmeense 
parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het 
Europees Parlement de ontwikkelingen in 
Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van 
de PSO de komende jaren nauwlettend in 
het oog moet houden, in het bijzonder via 
een intensievere parlementaire 
uitwisseling die leidt tot regelmatige 
bijeenkomsten en contacten in het kader 
van de PSO;

Or. en

Amendement 80
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verwelkomt de oprichting uit hoofde 
van artikel 82 van de PSO van een 
parlementair samenwerkingscomité 
tussen het Europees Parlement en het 
Turkmeense parlement, de Mejlis, en 
benadrukt dat het Europees Parlement de 
ontwikkelingen in Turkmenistan en de 
tenuitvoerlegging van de PSO de komende 
jaren nauwlettend in het oog moet 
houden;

Or. en

Amendement 81
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. neemt kennis van verscheidene 
aantijgingen aangaande bescherming van 
buitenlands personeel dat in 
Turkmenistan werkt, met name door 
corrupte ambtenaren die geld afpersen en 
druk uitoefenen;  dringt er bij de 
Turkmeense regering op aan, in 
overeenstemming met de PSO-bepalingen, 
de bescherming van elke en alle EU-
burgers te waarborgen;

Or. en

Amendement 82
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de oprichting van 
politieke partijen niet gestuurd mag worden 
door de belangen van de huidige regerende 
partij, de Democratische Partij van 
Turkmenistan, en is ingenomen met de 
oprichting van een nieuwe politieke partij, 
de Agrarische Partij; roept de Turkmeense 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle 
politieke partijen ongehinderd deel kunnen 
nemen aan vrije en eerlijke verkiezingen;

9. dringt erop aan dat de oprichting van 
politieke partijen niet gestuurd mag worden 
door de belangen van de huidige regerende 
partij, de Democratische Partij van 
Turkmenistan; roept de Turkmeense 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle 
politieke partijen ongehinderd deel kunnen 
nemen aan vrije en eerlijke verkiezingen;

Or. en

Amendement 83
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de oprichting van 
politieke partijen niet gestuurd mag worden 
door de belangen van de huidige regerende 
partij, de Democratische Partij van 
Turkmenistan, en is ingenomen met de 
oprichting van een nieuwe politieke partij, 
de Agrarische Partij; roept de Turkmeense 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle 
politieke partijen ongehinderd deel kunnen 
nemen aan vrije en eerlijke verkiezingen;

9. dringt erop aan dat de oprichting van 
politieke partijen niet gestuurd mag worden 
door de belangen van de huidige regerende 
partij, de Democratische Partij van 
Turkmenistan; roept de Turkmeense 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle 
politieke partijen ongehinderd deel kunnen 
nemen aan vrije en eerlijke verkiezingen; 
constateert dat de parlementsverkiezingen 
van 2008 tussen 288 door de regering 
goedgekeurde kandidaten van de partij 
van de president werden uitgevochten; 
stelt vast dat slechts één kandidaat 
afkomstig was uit een niet-Turkmeense 
etnische groep, hetgeen wijst op een 
aanhoudend beleid van etnische 
discriminatie;

Or. en
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Amendement 84
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de oprichting van 
politieke partijen niet gestuurd mag worden 
door de belangen van de huidige regerende 
partij, de Democratische Partij van 
Turkmenistan, en is ingenomen met de 
oprichting van een nieuwe politieke partij, 
de Agrarische Partij; roept de Turkmeense 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle 
politieke partijen ongehinderd deel kunnen 
nemen aan vrije en eerlijke verkiezingen;

9. dringt erop aan dat de oprichting van 
politieke partijen niet gestuurd mag worden 
door de belangen van de huidige regerende 
partij, de Democratische Partij van 
Turkmenistan, en is ingenomen met de 
oprichting van een nieuwe politieke partij, 
de Agrarische Partij; roept de Turkmeense 
autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle 
politieke partijen ongehinderd deel kunnen 
nemen aan vrije en eerlijke verkiezingen; 
constateert dat de parlementsverkiezingen 
van 2008 tussen 288 door de regering 
goedgekeurde kandidaten van de partij 
van de president werden uitgevochten en 
dat bovendien slechts één kandidaat 
afkomstig was uit een niet-Turkmeense 
etnische groep, hetgeen wijst op een 
aanhoudend beleid van etnische 
discriminatie;

Or. en

Amendement 85
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
om het fundamentele gebrek aan 
openbare verantwoordingsplicht van de 
regering aan te pakken, met inbegrip van 
de presidentiële bevoegdheden om 
rechters te benoemen en te ontslaan 
zonder parlementaire controle; 
onderstreept tevens het belang van het 
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oprichten van een centraal 
verkiezingscomité, alsmede van het 
afbakenen van de lengte van presidentiële 
ambtstermijnen, het instellen van een 
grondwettelijk hof en het benoemen van 
een ombudsman; 

Or. en

Amendement 86
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verwelkomt de samenwerking tussen 
de regering van Turkmenistan en andere 
organisaties en agentschappen, zoals de 
VN, de EU, de OVSE of de ZTG (Duitse 
ngo), op het gebied van de hervorming van 
overheidsstructuren en democratische 
procedures; wijst erop dat het opdoen van 
ervaringen met optimale werkmethoden, de 
waarneming van verkiezingen in Europese 
landen en de organisatie van 
opleidingsseminars met functionarissen uit 
lidstaten van de EU positieve stappen 
vooruit zijn voor de hervorming van het 
politieke proces in Turkmenistan, en roept 
de regering van Turkmenistan op om deze
programma's uit te breiden en daarnaast in 
te gaan op aanbiedingen voor steun op dit 
terrein; neemt kennis van het goede werk 
dat in Asjchabad is verricht in het kader 
van het project Huis van Europa;

10. verwelkomt de samenwerking tussen 
de regering van Turkmenistan en andere 
organisaties en agentschappen, zoals de 
VN, de EU, de OVSE of de ZTG (Duitse 
ngo), op het gebied van de hervorming van 
overheidsstructuren en democratische 
procedures waarvan positieve resultaten 
worden verwacht; wijst erop dat het 
opdoen van ervaringen met optimale 
werkmethoden, de waarneming van 
verkiezingen in Europese landen en de 
organisatie van opleidingsseminars met 
functionarissen uit lidstaten van de EU 
positieve stappen vooruit zijn voor de 
hervorming van het politieke proces in 
Turkmenistan, en dat hierop 
veranderingen in het systeem, met 
inbegrip van passende wetgeving en de 
tenuitvoerlegging ervan, moeten volgen;
roept de regering van Turkmenistan op om 
de samenwerkings- en bovengenoemde 
programma's uit te breiden en daarnaast in 
te gaan op aanbiedingen voor steun op deze 
terreinen; neemt kennis van het goede 
werk dat in Asjchabad is verricht in het 
kader van het project Huis van Europa;

Or. en
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Amendement 87
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verwelkomt de samenwerking tussen de 
regering van Turkmenistan en andere 
organisaties en agentschappen, zoals de 
VN, de EU, de OVSE of de ZTG (Duitse 
ngo), op het gebied van de hervorming van 
overheidsstructuren en democratische 
procedures; wijst erop dat het opdoen van 
ervaringen met optimale werkmethoden, de 
waarneming van verkiezingen in Europese 
landen en de organisatie van 
opleidingsseminars met functionarissen uit 
lidstaten van de EU positieve stappen 
vooruit zijn voor de hervorming van het 
politieke proces in Turkmenistan, en roept 
de regering van Turkmenistan op om deze 
programma's uit te breiden en daarnaast in 
te gaan op aanbiedingen voor steun op dit 
terrein; neemt kennis van het goede werk 
dat in Asjchabad is verricht in het kader 
van het project Huis van Europa;

10. onderstreept het belang van 
doeltreffende samenwerking tussen de 
regering van Turkmenistan en andere 
organisaties en agentschappen, zoals de 
VN, de EU, de OVSE of de ZTG (Duitse 
ngo), op het gebied van de hervorming van 
overheidsstructuren en democratische 
procedures; wijst erop dat het opdoen van 
ervaringen met optimale werkmethoden, de 
waarneming van verkiezingen in Europese 
landen en de organisatie van 
opleidingsseminars met functionarissen uit 
lidstaten van de EU positieve, maar kleine
stappen vooruit zijn voor de hervorming 
van het politieke proces in Turkmenistan 
en dat hierop veranderingen in het 
systeem, met inbegrip van passende 
wetgeving en de tenuitvoerlegging ervan, 
moeten volgen, en roept de regering van 
Turkmenistan op om de 
samenwerkingsprogramma's uit te breiden 
en daarnaast in te gaan op hiermee 
verband houdende aanbiedingen voor 
steun op dit terrein; neemt kennis van het 
goede werk dat in Asjchabad is verricht in 
het kader van het project Huis van Europa;

Or. en

Amendement 88
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verwelkomt de samenwerking tussen 
de regering van Turkmenistan en andere 
organisaties en agentschappen, zoals de 
VN, de EU, de OVSE of de ZTG (Duitse 
ngo), op het gebied van de hervorming van 
overheidsstructuren en democratische 
procedures; wijst erop dat het opdoen van 
ervaringen met optimale werkmethoden, de 
waarneming van verkiezingen in Europese 
landen en de organisatie van 
opleidingsseminars met functionarissen uit 
lidstaten van de EU positieve stappen 
vooruit zijn voor de hervorming van het 
politieke proces in Turkmenistan, en roept 
de regering van Turkmenistan op om deze
programma's uit te breiden en daarnaast in 
te gaan op aanbiedingen voor steun op dit 
terrein; neemt kennis van het goede werk 
dat in Asjchabad is verricht in het kader 
van het project Huis van Europa;

10. verwelkomt de samenwerking tussen 
de regering van Turkmenistan en andere 
organisaties en agentschappen, zoals de 
VN, de EU, de OVSE of de ZTG (Duitse 
ngo), op het gebied van de hervorming van 
overheidsstructuren en democratische 
procedures; stelt vast dat deze 
samenwerking nog haar vruchten moet 
afwerpen; wijst erop dat het opdoen van 
ervaringen met optimale werkmethoden, de 
waarneming van verkiezingen in Europese 
landen en de organisatie van 
opleidingsseminars met functionarissen uit 
lidstaten van de EU positieve, maar kleine
stappen vooruit zijn voor de hervorming 
van het politieke proces in Turkmenistan, 
en dat hierop veranderingen in het 
systeem, met inbegrip van passende 
wetgeving en de tenuitvoerlegging ervan, 
moeten volgen; roept de regering van 
Turkmenistan op om de 
samenwerkingsprogramma's uit te breiden 
en daarnaast in te gaan op aanbiedingen 
voor steun op dit terrein; neemt kennis van 
het goede werk dat in Asjchabad is verricht 
in het kader van het project Huis van 
Europa;

Or. en

Amendement 89
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verheugd over de ratificatie door 
Turkmenistan van een aantal 
internationale verdragen over de 
mensenrechten, met inbegrip van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
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met een handicap; doet een beroep op de 
Turkmeense regering om haar 
internationale verplichtingen na te 
komen, die zij is aangegaan met de 
ratificatie van internationale verdragen 
en overeenkomsten, in overeenstemming 
met het beginsel van de rechtsstaat; 

Or. en

Amendement 90
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is ingenomen met de uitnodiging 
van de Turkmeense autoriteiten van een 
speciale rapporteur van de VN voor de 
vrijheid van godsdienst in 2008, de eerste 
speciale rapporteur van de VN die het 
land bezocht heeft; doet tegelijkertijd een 
beroep op de Turkmeense autoriteiten om 
de negen resterende rapporteurs, die 
hebben gevraagd Turkmenistan te mogen 
bezoeken, toestemming te verlenen het 
land in te reizen;

Or. en

Amendement 91
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
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verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten
vrij te geven over de gedetineerden die 
momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen;

verricht moet worden; blijft bezorgd over 
de wijdverbreide misbruiken op het gebied 
van het detentiebeleid; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten overeenkomstig haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde informatie
vrij te geven over de gedetineerden die 
momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen en om in het gehele land 
een transparante herziening van alle 
gevallen van politieke detentie van de 
afgelopen jaren te verrichten om na te 
gaan hoeveel politieke gevangen er in 
werkelijkheid zijn en ervoor te zorgen dat 
slachtoffers van misbruik gerechtigheid 
wedervaart; dringt bij wijze van prioriteit 
aan op de vrijlating van Annakurban 
Amanklychev en Sapardurdy Khajiev, die 
voor mensenrechtenorganisaties werkten, 
en van de dissident Gulgeldy Annaniazov; 

Or. en

Amendement 92
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten 
vrij te geven over de gedetineerden die 

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar blijft 
bezorgd dat wrede repressie het activisme 
onder burgers blijft verhinderen en tot 
detentie om politieke redenen leidt; blijft 
bovendien verontrust over het onbekend 
aantal politieke gevangenen en dringt er 
bij de Turkmeense autoriteiten op aan om 
internationale - gouvernementele of niet-
gouvernementele -  organisaties toegang 
tot detentiefaciliteiten te verlenen; dringt 
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momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen;

er om die reden bij de Turkmeense 
regering op aan de hervorming van het 
gevangeniswezen voort te zetten op basis 
van haar internationale verplichtingen; 
roept de autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten 
vrij te geven over de gedetineerden die 
momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen;

Or. en

Amendement 93
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten
vrij te geven over de gedetineerden die 
momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen;

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om in het 
gehele land een transparante herziening 
van alle gevallen van politieke detentie 
van de afgelopen jaren te verrichten om 
na te gaan hoeveel politieke gevangen er 
in werkelijkheid zijn en ervoor te zorgen 
dat slachtoffers van misbruik 
gerechtigheid wedervaart; dringt er 
derhalve bij de Turkmeense autoriteiten 
op aan om transparante en gedetailleerde 
informatie vrij te geven over de 
gedetineerden die momenteel vast zitten in 
de Turkmeense gevangenissen om na te 
gaan hoeveel personen om politieke 
redenen een gevangenisstraf uitzitten; 
dringt er bij de regering op aan alle 
politieke gevangenen vrij te laten met 
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inbegrip van Annakurban Amanklychev, 
Sapardurdy Khajiev en Gulgeldy 
Annaniazov;

Or. en

Amendement 94
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten 
vrij te geven over de gedetineerden die 
momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen;

11. verwelkomt de verbeterde 
samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten 
vrij te geven over de gedetineerden die 
momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen; verzoekt de Turkmeense 
autoriteiten om aan internationale 
vertegenwoordigers, bijvoorbeeld die van 
het Rode Kruis, toegang tot detentiecentra 
te verlenen;

Or. en

Amendement 95
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt de verbeterde 11. verwelkomt de verbeterde 
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samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten 
vrij te geven over de gedetineerden die 
momenteel vast zitten in de Turkmeense 
gevangenissen;

samenwerking met de VN inzake de 
behandeling van gedetineerden, maar wijst 
erop dat er op dat gebied nog veel werk 
verricht moet worden; dringt er om die 
reden bij de Turkmeense regering op aan 
de hervorming van het gevangeniswezen 
voort te zetten op basis van haar 
internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om 
transparante en gedetailleerde rapporten 
vrij te geven over de gedetineerden die 
recentelijk vastzaten en momenteel 
vastzitten in de Turkmeense 
gevangenissen;

Or. en

Amendement 96
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan dat ongehinderde 
toegang tot het land, met inbegrip van 
detentiecentra, wordt verleend aan 
onafhankelijke waarnemers voor de 
mensenrechten, met inbegrip van de ICR, 
de negen speciale procedures van de VN 
die reeds lang geleden verzoeken om 
toegang hebben ingediend, NGO's met 
inbegrip van Amnesty International, 
Human Rights Watch en de 
Internationale vereniging voor de 
mensenrechten;

Or. en
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Amendement 97
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de 
vrijheid van meningsuiting en de media, 
alsmede van het feit dat veel van de 
restricties die tot 2006 van kracht waren 
zijn opgeheven; roept de Turkmeense 
overheid echter op de toegang tot 
informatie uit te breiden en een grotere 
diversiteit van de media toe te laten, zowel 
in de uitgeverij als in de omroepsector;

12. betreurt het dat er geen tastbare 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
de vrijheid van meningsuiting en de media; 
doet derhalve een beroep op de 
Turkmeense autoriteiten om de controle 
van de staat op gedrukte en elektronische 
media af te schaffen, verkooppunten van 
buitenlandse media toegang tot het land te 
verlenen en een einde te maken aan het 
blokkeren van websites, aan de eis dat 
bezoekers van internetcafés hun pas 
moeten laten zien en aan het controleren 
van elektronische communicatie; 

Or. en

Amendement 98
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de 
vrijheid van meningsuiting en de media, 
alsmede van het feit dat veel van de 
restricties die tot 2006 van kracht waren 
zijn opgeheven; roept de Turkmeense 
overheid echter op de toegang tot 
informatie uit te breiden en een grotere 
diversiteit van de media toe te laten, zowel 
in de uitgeverij als in de omroepsector;

12. roept de Turkmeense overheid op de 
toegang tot informatie te liberaliseren en 
een grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector;

Or. en
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Amendement 99
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op de 
toegang tot informatie uit te breiden en een 
grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector;

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op de 
vrijheid van meningsuiting en de toegang 
tot informatie volledig te waarborgen en 
een grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector; verzoekt de Turkmeense 
autoriteiten tevens met klem het verbod op 
onbeperkte toegang tot het internet in te 
trekken;

Or. en

Amendement 100
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op 
de toegang tot informatie uit te breiden en 
een grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector; 

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat sommige restricties die tot 
2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
onderstreept echter dat deze verbeteringen 
niet alleen op papier kunnen blijven 
bestaan en in de praktijk moeten worden 
gebracht en roept de Turkmeense 
autoriteiten op de toegang tot informatie 
uit te breiden en een grotere diversiteit van 
de media toe te laten, zowel in de uitgeverij 
als in de omroepsector;
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Or. en

Amendement 101
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op de 
toegang tot informatie uit te breiden en een 
grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector;

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
dringt er echter bij de Turkmeense 
autoriteiten op aan de toegang tot 
informatie uit te breiden en een grotere 
diversiteit van de media toe te laten, zowel 
in de uitgeverij als in de omroepsector; 
blijft bovendien bezorgd over het feit dat 
onafhankelijke activisten en journalisten 
nog steeds worden bedreigd en 
lastiggevallen door de veiligheidsdienst;

Or. en

Amendement 102
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op de 
toegang tot informatie uit te breiden en een 
grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat een aantal restricties die tot 
2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op de 
toegang tot informatie volledig te 
liberaliseren en een grotere diversiteit van 
de media toe te laten, zowel in de uitgeverij 
als in de omroepsector, en onderstreept dat 
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omroepsector; de buitenlandse media toegang tot 
informatie moeten kunnen hebben;

Or. en

Amendement 103
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op de 
toegang tot informatie uit te breiden en een 
grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector;

12. neemt nota van een aantal 
verbeteringen op het gebied van de vrijheid 
van meningsuiting en de media, alsmede 
van het feit dat veel van de restricties die 
tot 2006 van kracht waren zijn opgeheven; 
roept de Turkmeense overheid echter op de 
toegang tot informatie uit te breiden en een 
grotere diversiteit van de media toe te 
laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector; doet tevens een beroep op 
de Turkmeense regering om journalisten 
in het land te laten werken zonder dat 
deze bang hoeven te zijn voor treiterij, 
intimidatie en vervolging;

Or. en

Amendement 104
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt ten zeerste de 
onbetaalbaar hoge tarieven voor toegang 
tot het  internet, het feit dat slechts 1% 
van de bevolking hiertoe toegang heeft en 
de strenge censuur van het internet; is 
weliswaar verheugd over de recente 
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uitbreiding van de toegang tot het internet 
voor Turkmeense burgers, maar moedigt 
niettemin de Turkmeense autoriteiten 
ertoe aan concrete stappen te nemen om 
voor deze kwesties een oplossing te 
vinden; 

Or. en

Amendement 105
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de recente verlaging
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden;

13. neemt nota van de recente wetgeving 
die ertoe strekt de drempel van het aantal 
leden voor de registratie van religieuze 
sektes te verlagen, maar wijst andermaal 
op het feit dat in het internationale recht 
inzake de mensenrechten de vrijheid van 
godsdienst of overtuiging wordt erkend, 
los van registratie, zodat registratie geen 
verplichte voorwaarde mag zijn voor de 
geloofsuitoefening; 

Or. en

Amendement 106
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de recente verlaging 
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden;

13. is ingenomen met de verlaging van de 
drempel van het aantal leden voor de 
registratie van religieuze sektes vanaf 
2004; moedigt de Turkmeense autoriteiten 
ertoe aan verdere wijzigingen door te 
voeren met het oog op de bescherming van 
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de rechten van religieuze en andere 
minderheden;

Or. en

Amendement 107
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de recente verlaging 
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden;

13. is ingenomen met de recente verlaging 
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden, 
maar constateert met bezorgdheid dat er 
geen ingrijpende veranderingen in de 
praktijk ten aanzien van minderheden zijn 
opgetreden en doet derhalve een beroep 
op Asjchabad om de voor alle 
minderheden aangenomen wettelijke 
bescherming daadwerkelijk toe te passen;

Or. en

Amendement 108
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de recente verlaging 
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden;

13. is ingenomen met de recente verlaging 
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden; doet 
een beroep op de Turkmeense regering 
om verdere maatregelen te nemen ter 
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bescherming van het bestaan en de 
rechten van de nationale minderheden in 
het land;

Or. en

Amendement 109
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de recente verlaging 
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden;

13. is ingenomen met de recente verlaging 
van de drempel van het aantal leden voor 
de registratie van religieuze sektes, 
alsmede met de algemene wijzigingen met 
het oog op de bescherming van de rechten 
van religieuze en andere minderheden; 
neemt echter met bezorgdheid kennis van 
het feit dat de regering nog steeds streng 
toezicht uitoefent op het bestaan van 
geloofsgemeenschappen door het 
registratieproces te vertragen en zelfs 
toestemming te weigeren;

Or. en

Amendement 110
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met de toetreding 
van Turkmenistan in mei 2009 tot het 
facultatieve protocol bij het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) en 
zijn actievere ondersteuning van het 
ontwikkelingsprogramma van de VN voor 
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gender mainstreaming en beleidsvorming 
in Turkmenistan; dringt echter aan op de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van 
CEDAW ter verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen in 
het kader van het Actieprogramma van 
Peking; onderstreept de noodzaak van 
verdere inspanningen ter bestrijding van 
de mensenhandel door ervoor te zorgen 
dat wetgeving inzake maatregelen ter 
bestrijding van de mensenhandel voldoet 
aan de minimumeisen voor de uitroeiing 
ervan;

Or. el

Amendement 111
László Tőkés

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. betreurt bovendien het ontbreken 
van daadwerkelijke vooruitgang bij het 
verminderen van de repressie van 
geloofsgemeenschappen ondanks de 
recente wetgeving, alsmede het feit dat 
geloofsgemeenschappen, met name 
religieuze minderheden, nog steeds onder 
streng toezicht van de regering staan en 
niet in staat zijn om godsdienstonderricht 
te geven noch om religieuze boeken uit te 
geven of te importeren; 

Or. en

Amendement 112
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)



AM\850722NL.doc 65/92 PE448.939v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is verontrust over het feit dat zowel 
geregistreerde als ongeregistreerde 
geloofsgemeenschappen moeite hebben 
om faciliteiten te vinden waar zij hun 
geloof kunnen belijden, en dat zij worden 
gehinderd door wettelijke en 
gouvernementele belemmeringen;

Or. en

Amendement 113
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. neemt met bezorgdheid ter kennis 
dat het uitgeven van religieuze geschriften 
verboden is en dat ingevoerde religieuze 
geschriften aan strikte beperkingen 
onderworpen zijn waaruit duidelijk het 
gebrek aan persvrijheid blijkt;

Or. en

Amendement 114
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten 
op informatie te verstrekken over gevallen 

14. wijst op het aantal coherente en goed 
gedocumenteerde rapporten over 
schendingen van het recht op vrij verkeer 
van Turkmeense burgers, zowel binnen 
als buiten het land; betreurt het ontbreken 
van serieuze hervormingen in deze 
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waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt 
er bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen;

kwestie en herinnert de Turkmeense 
regering eraan dat dit, gezien het grote 
aantal rapporten, kan leiden tot een 
vroegtijdige opschorting van de PSO; 
dringt derhalve aan op de afschaffing van 
alle beperkingen overeenkomstig de 
Turkmeense wetgeving; verzoekt de Raad 
en de Commissie om elke aantijging 
nauwgezet onder de loep te nemen en de 
passende maatregelen te nemen wanneer 
daadwerkelijke schendingen worden 
aangetoond;

Or. en

Amendement 115
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten 
op informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen;

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; vestigt de aandacht op recente 
gevallen waarin de autoriteiten aan 
studenten en journalisten visa hebben 
geweigerd; dringt er bij de Turkmeense 
autoriteiten op aan het reisverbod voor 
studenten, activisten en familieleden van 
oppositieleden in te trekken en informatie 
te verstrekken over gevallen waarbij 
uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er bij de 
Turkmeense regering op aan het systeem af 
te schaffen dat de overheid in staat stelt 
zich te mengen in de mogelijkheid voor 
haar inwoners om Turkmenistan te 
verlaten en weer binnen te reizen;

Or. en
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Amendement 116
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten op 
informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen;

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; neemt met verontrusting kennis 
van het feit dat onlangs willekeurige 
reisbeperkingen zijn opgelegd aan 
Turkmeense studenten die in het 
buitenland aan privé-universiteiten 
studeren; roept de Turkmeense autoriteiten 
op informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen; 

Or. en

Amendement 117
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten op 
informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen;

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen en vestigt de aandacht op recente 
onmiskenbare gevallen waarin de 
autoriteiten visa aan studenten en 
journalisten hebben geweigerd; roept de 
Turkmeense autoriteiten op informatie te 
verstrekken over gevallen waarbij 
uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er bij de 
Turkmeense regering op aan het systeem 
van uitreisvisa af te schaffen;
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Or. en

Amendement 118
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten op 
informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen;

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen en vestigt de aandacht op recente 
onmiskenbare gevallen waarin de 
autoriteiten visa aan studenten en 
journalisten hebben geweigerd; roept de 
Turkmeense autoriteiten op informatie te 
verstrekken over gevallen waarbij 
uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er bij de 
Turkmeense regering op aan het systeem 
van uitreisvisa af te schaffen;

Or. en

Amendement 119
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten op 
informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen;

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om ongehinderd 
buiten het land te reizen; roept de 
Turkmeense autoriteiten op informatie te 
verstrekken over gevallen waarbij 
uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er bij de
Turkmeense regering op aan het systeem 
van uitreisvisa af te schaffen en haar 
burgers toe te staan vrij naar het 
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buitenland te reizen;

Or. el

Amendement 120
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten op 
informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa af te schaffen;

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel 
bestaat over de bereidheid van 
Turkmenistan om niet te tornen aan de 
vrijheid van burgers om buiten het land te 
reizen; roept de Turkmeense autoriteiten op 
informatie te verstrekken over gevallen 
waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; dringt er 
bij de Turkmeense regering op aan het 
systeem van uitreisvisa zo snel mogelijk af 
te schaffen;

Or. en

Amendement 121
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de Turkmeense 
regering op aan ongehinderde toegang tot 
het land, met inbegrip van detentiecentra, 
te verlenen aan onafhankelijke 
waarnemers voor de mensenrechten, met 
inbegrip van de ICR, de negen speciale 
procedures van de VN die reeds lang 
geleden verzoeken om toegang hebben 
ingediend, NGO's met inbegrip van 
Amnesty International, Human Rights 
Watch en de Internationale vereniging 



PE448.939v02-00 70/92 AM\850722NL.doc

NL

voor de mensenrechten; 

Or. en

Amendement 122
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren;

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de draconische beperkingen voor 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld op te heffen en de 
ontwikkeling van een daadwerkelijk 
onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld toe te staan, dat vrij is van 
treiterij en vervolging door de overheid; 
doet tevens een beroep op de autoriteiten 
om aan buitenlandse en internationale 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld toegang tot het land te 
verlenen;

Or. en

Amendement 123
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren;

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de ontwikkeling van een 
daadwerkelijk onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld toe te staan, 
dat vrij is van treiterij en vervolging door 
de overheid, alsmede om de regels voor de 
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registratie van NGO's te versoepelen, met 
inbegrip van het afschaffen van de 
buitensporige eisen inzake een 
minimumaantal leden, zoals bepaald in de 
wet op openbare verenigingen; 

Or. en

Amendement 124
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren;

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties toe te staan; doet tevens een 
beroep op de autoriteiten om aan 
buitenlandse en internationale 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld toegang tot het land te 
verlenen;

Or. en

Amendement 125
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren;

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren, alsmede om 
buitenlandse organisaties toe te staan 
naar Turkmenistan te komen, daar te 
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werken en zich te laten registreren; wijst 
erop dat elke weigering van het recht op 
toegang voor burgers uit de EU die voor 
maatschappelijke organisaties werken, 
een inbreuk vormt op de door 
Turkmenistan ondertekende 
overeenkomsten en door Asjchabad 
openlijk moet worden gemotiveerd;

Or. en

Amendement 126
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren;

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren; dringt er bij de 
Turkmeense regering op aan 
vertegenwoordigers van 
mensenrechtenorganisaties en 
journalisten toegang tot het land te 
verlenen en hen daar onafhankelijk hun 
werk te laten doen;

Or. en

Amendement 127
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 

15. dringt er bij de Turkmeense regering op 
aan de beperkingen voor organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld op te 
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heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren; 

heffen en de oprichting van dergelijke 
organisaties te stimuleren; vraagt om 
verdere verbeteringen op het vlak van de 
politieke vrijheden voor niet-
gouvernementele organisaties; 

Or. el

Amendement 128
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Turkmeense regering 
om de buitensporige beperkingen van het 
recht op godsdienstvrijheid op te heffen, 
mede door de wetgeving te wijzigen die 
ongeregistreerde religieuze activiteiten 
verbiedt en die ongepaste beperkingen 
voor religieus materiaal, onderwijs en 
kleding oplegt, alsmede door een 
alternatieve burgerdienst aan te bieden 
voor dienstweigeraars uit 
geloofsovertuiging; 

Or. en

Amendement 129
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 

16. verzoekt Turkmenistan met klem het 
facultatieve protocol bij het Verdrag tegen 
foltering en andere wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing te 
ratificeren, en herinnert eraan dat dit 
protocol en andere gelijksoortige 
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eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een 
terrein dat in het verleden in 
Turkmenistan zeer veel te wensen 
overliet;

internationale kaders van wezenlijk belang 
zijn voor het verbeteren van de 
behandeling van gedetineerden, die 
onaanvaardbaar blijft;

Or. el

Amendement 130
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een 
terrein dat in het verleden in Turkmenistan 
zeer veel te wensen overliet;

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een
terrein dat in Turkmenistan nog veel 
aanleiding tot bezorgdheid geeft; dringt er 
bij de regering op aan haar 
gevangenissen voor onafhankelijke 
inspecties open te stellen, onder andere 
door de ICRC, de speciale procedures van 
de VN en inspecteurs uit het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 131
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een 
terrein dat in het verleden in Turkmenistan 
zeer veel te wensen overliet;

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een 
terrein dat in Turkmenistan nog veel 
aanleiding tot bezorgdheid geeft; dringt er 
bij de regering op aan haar 
gevangenissen voor onafhankelijke 
inspecties open te stellen, onder andere 
door het ICRC, de speciale procedures 
van de VN en inspecteurs uit het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 132
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een 
terrein dat in het verleden in Turkmenistan 
zeer veel te wensen overliet;

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een 
terrein dat in het verleden in Turkmenistan 
zeer veel te wensen overliet; wijst erop dat 
dit internationale instrument door 
Turkmenistan moet worden geratificeerd 
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voordat verdere economische 
betrekkingen met de EU tot stand kunnen 
komen;

Or. de

Amendement 133
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een 
terrein dat in het verleden in Turkmenistan 
zeer veel te wensen overliet;

16. stelt met bezorgdheid vast dat 
Turkmenistan nog niet is overgegaan tot 
ratificatie van het facultatieve protocol bij 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing, en herinnert 
eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van 
wezenlijk belang zijn voor het verbeteren 
van de behandeling van gedetineerden, een
terrein dat in Turkmenistan nog veel 
aanleiding tot bezorgdheid geeft; dringt er 
bij de Turkmeense autoriteiten op aan de 
gevangenissen van Turkmenistan voor 
onafhankelijke inspecties open te stellen;

Or. en

Amendement 134
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. neemt kennis van de grote 
discrepantie tussen het rechtssysteem en 
de rechtspraktijk in Turkmenistan, met 
name ten aanzien van de uitoefening van 
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het recht van beroep, en betreurt het 
ontbreken van een consequente 
toepassing van dit recht en het 
daadwerkelijke aantal gevallen waarin 
rechtbanken veroordeelde burgers 
toestaan om beroep tegen hun vonnissen 
aan te tekenen; wijst erop dat dit patroon 
wijst op diepgaande problemen binnen het 
rechtssysteem en constateert dat het 
daadwerkelijk functioneren van de 
rechtsstaat een essentiële stap vormt die 
Turkmenistan moet zetten op weg naar 
een echt democratisch staatsbestel;

Or. en

Amendement 135
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt aan op een strikte controle 
en regelmatige evaluatie van de situatie in 
Turkmenistan en wijst erop dat het 
Verdrag kan worden opgeschort, indien 
blijkt dat niet aan de voorwaarden wordt 
voldaan;

Or. el

Amendement 136
Raimon Obiols

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat schendingen van de 
mensenrechten op wetgevingsniveau 
beginnen, hetzij door het ontbreken van 
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wetgeving hetzij doordat wetgeving niet 
aan de internationale normen voldoet, en 
moedigt de Turkmeense regering ertoe 
aan het initiatief te nemen en nationale 
wetgeving uit te werken of aan te passen 
ten einde grootschalige schendingen van 
de mensenrechten te voorkomen;

Or. en

Amendement 137
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Turkmeense autoriteiten op het 
probleem van de ongeremde corruptie aan 
te pakken door alle beschuldigingen 
volledig te onderzoeken, bescherming te 
bieden voor klokkenluiders en alle zaken 
op transparante wijze af te handelen, ten 
einde misbruik te voorkomen; roept de 
Commissie op de Turkmeense autoriteiten 
volledig te ondersteunen bij de uitvoering 
van hun actieplan ter bestrijding van de 
corruptie;

17. wijst erop dat Turkmenistan in de 
corruptieperceptie-index (CPI), zoals 
gemeten door Transparency 
International, gezakt is van 1,8 in 2009 
naar 1,6 in 2010 en dat Turkmenistan 
momenteel op de 172ste plaats staat op een 
lijst met 178 landen; roept de Turkmeense 
autoriteiten op het probleem van de
ongeremde corruptie aan te pakken door 
alle beschuldigingen volledig te 
onderzoeken, bescherming te bieden voor 
klokkenluiders en alle zaken op 
transparante wijze af te handelen, ten einde 
misbruik te voorkomen; roept de 
Commissie op de Turkmeense autoriteiten 
volledig te ondersteunen bij de uitvoering 
van hun actieplan ter bestrijding van de 
corruptie; 

Or. en

Amendement 138
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt erop aan dat onderdanen uit 
derde landen niet opnieuw in 
Turkmenistan worden toegelaten voordat 
er aanzienlijke verbeteringen in de 
situatie van de mensenrechten zijn 
opgetreden;

Or. en

Amendement 139
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten Turkmenistan 
concrete steun aan te bieden bij de 
hervorming van de onderwijssector;

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
modernisering van de onderwijssector aan 
te wijzen als topprioriteit; doet een beroep 
op de autoriteiten in Asjchabad om de 
beperkingen voor Turkmeense studenten 
die in het buitenland studeren, in te 
trekken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten Turkmenistan concrete steun aan 
te bieden bij de hervorming van de 
onderwijssector om deze dichter bij de 
EU-normen inzake onderwijs te brengen;

Or. en
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Amendement 140
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten Turkmenistan 
concrete steun aan te bieden bij de 
hervorming van de onderwijssector;

18. is ingenomen met de recente 
wederinvoering van negen jaar 
schoolplicht; neemt echter met 
bezorgdheid kennis van berichten die 
wijzen op ernstige systematische 
problemen in het onderwijsstelsel, in het 
bijzonder het enorme lerarentekort en de 
gebrekkige toegang tot passend onderwijs 
voor studenten met een handicap, alsmede 
van het feit dat Turkmeense universitaire 
diploma's over het algemeen niet worden 
erkend in de EU en andere landen, en vice 
versa; roept de Turkmeense regering op om 
de ontwikkeling van de onderwijssector 
aan te wijzen als topprioriteit; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten Turkmenistan 
concrete steun aan te bieden bij de 
hervorming van de onderwijssector; 

Or. en

Amendement 141
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
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ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten Turkmenistan 
concrete steun aan te bieden bij de 
hervorming van de onderwijssector;

ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit, zoals beloofd was; 
doet een beroep op de regering om de 
beperkingen voor Turkmeense studenten 
die in het buitenland studeren, in te 
trekken;studeren verzoekt de Commissie 
en de lidstaten Turkmenistan concrete 
steun aan te bieden bij de hervorming van 
de onderwijssector;

Or. en

Amendement 142
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten Turkmenistan 
concrete steun aan te bieden bij de 
hervorming van de onderwijssector;

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit, zoals beloofd was; 
doet een beroep op de regering om de 
beperkingen voor Turkmeense studenten 
die in het buitenland studeren, in te 
trekken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten Turkmenistan concrete steun aan 
te bieden bij de hervorming van de 
onderwijssector;

Or. en
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Amendement 143
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten Turkmenistan 
concrete steun aan te bieden bij de 
hervorming van de onderwijssector;

18. neemt met bezorgdheid kennis van 
berichten die wijzen op ernstige 
systematische problemen in het 
onderwijsstelsel, in het bijzonder het 
enorme lerarentekort, alsmede van het feit 
dat Turkmeense universitaire diploma's 
over het algemeen niet worden erkend in 
de EU en andere landen, en vice versa; 
roept de Turkmeense regering op om de 
ontwikkeling van de onderwijssector aan te 
wijzen als topprioriteit, zoals beloofd was;
doet een beroep op de regering om de 
beperkingen voor Turkmeense studenten 
die in het buitenland studeren, in te 
trekken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten Turkmenistan concrete steun aan 
te bieden bij de hervorming van de 
onderwijssector;

Or. en

Amendement 144
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Turkmeense autoriteiten 
op aan de hervorming van de 
gezondheidszorg voort te zetten, met 
speciale aandacht voor de opleiding van 
personeel en ethische aspecten; roept de 
Commissie en de Turkmeense overheid op 
samen te werken op deze gebieden, zodat 
Europese expertise en optimale 
werkmethoden het Turkmeense volk tot 

19. dringt er bij de Turkmeense autoriteiten 
op aan de hervorming van de 
gezondheidszorg voort te zetten, met 
speciale aandacht voor de opleiding van 
personeel en ethische aspecten; roept de 
Commissie en de Turkmeense overheid op 
samen te werken op deze gebieden; 
verwelkomt in dit verband het feit dat de 
regering van Turkmenistan het Noorse 
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voordeel kunnen strekken; verwelkomt in 
dit verband het feit dat de regering van 
Turkmenistan het Noorse Rode Kruis heeft 
uitgenodigd in het land te komen werken;

Rode Kruis heeft uitgenodigd in het land te 
komen werken;

Or. de

Amendement 145
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Turkmeense autoriteiten 
op aan de hervorming van de 
gezondheidszorg voort te zetten, met 
speciale aandacht voor de opleiding van 
personeel en ethische aspecten; roept de 
Commissie en de Turkmeense overheid op 
samen te werken op deze gebieden, zodat 
Europese expertise en optimale 
werkmethoden het Turkmeense volk tot 
voordeel kunnen strekken; verwelkomt in 
dit verband het feit dat de regering van 
Turkmenistan het Noorse Rode Kruis heeft 
uitgenodigd in het land te komen werken;

19. dringt er bij de Turkmeense autoriteiten 
op aan de hervorming van de 
gezondheidszorg voort te zetten, met 
speciale aandacht voor de opleiding van 
personeel en ethische aspecten; roept de 
Commissie en de Turkmeense overheid op 
samen te werken op deze gebieden, zodat 
Europese expertise en optimale 
werkmethoden het Turkmeense volk tot 
voordeel kunnen strekken; verwelkomt in 
dit verband het feit dat de regering van 
Turkmenistan het Noorse Rode Kruis heeft 
uitgenodigd in het land te komen werken; 
neemt met bezorgdheid kennis van het 
gedwongen vertrek van Artsen zonder 
Grenzen; 

Or. en

Amendement 146
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Turkmeense autoriteiten 
op aan de hervorming van de 

19. dringt er bij de Turkmeense autoriteiten 
op aan de hervorming van de 
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gezondheidszorg voort te zetten, met 
speciale aandacht voor de opleiding van 
personeel en ethische aspecten; roept de 
Commissie en de Turkmeense overheid op 
samen te werken op deze gebieden, zodat 
Europese expertise en optimale 
werkmethoden het Turkmeense volk tot 
voordeel kunnen strekken; verwelkomt in 
dit verband het feit dat de regering van 
Turkmenistan het Noorse Rode Kruis heeft 
uitgenodigd in het land te komen werken;

gezondheidszorg voort te zetten, met 
speciale aandacht voor de opleiding van 
personeel en ethische aspecten; roept de 
Commissie en de Turkmeense overheid op 
samen te werken op deze gebieden, zodat 
Europese expertise en optimale 
werkmethoden het Turkmeense volk tot 
voordeel kunnen strekken; verwelkomt in 
dit verband het feit dat de regering van 
Turkmenistan het Noorse Rode Kruis heeft 
uitgenodigd in het land te komen werken; 
neemt echter met bezorgdheid kennis van 
het recente vertrek van Artsen zonder 
Grenzen;

Or. en

Amendement 147
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat mogelijkheden 
moeten worden gecreëerd voor een 
duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden om op deze wijze de 
situatie van de plattelandsbevolking 
enerzijds, maar ook de situatie in verband 
met de algehele voorziening van 
levensmiddelen anderzijds te stabiliseren;  
is van oordeel dat Turkmenistan moet 
worden ondersteund om op lange termijn 
onafhankelijk van externe voedselhulp te 
worden; onderstreept voorts dat het 
belangrijke vraagstuk van de 
waterdistributie in de gehele regio in 
aanmerking moet worden genomen; 

Or. de
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Amendement 148
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de substantiële waarde en het 
potentieel van de Turkmeense 
energiebronnen voor de EU en heel 
Centraal-Azië; wijst erop dat de EU 
slechts één van de vele mogelijke kopers is
van de enorme aardgasvoorraden waar 
Turkmenistan over beschikt; erkent de 
open benadering die de Turkmeense 
regering op dit punt hanteert, alsmede het 
feit dat belangrijke Europese 
pijplijnprojecten, zoals Nabucco, 
afhankelijk zijn van de invoer van gas uit 
Turkmenistan, om welke reden verbeterde 
samenwerking een gezamenlijke 
doelstelling is;

20. erkent de substantiële waarde en het 
potentieel van de Turkmeense 
energiebronnen voor de EU en heel 
Centraal-Azië; wijst op de 
betrouwbaarheid en stabiliteit van de EU
als een potentiële investeerder die over 
technologische capaciteit beschikt, en als 
koper en verbruiker van de enorme 
aardgasvoorraden waar Turkmenistan over 
beschikt; erkent de open benadering die de 
Turkmeense regering op dit punt hanteert, 
alsmede het feit dat belangrijke Europese 
pijplijnprojecten, zoals Nabucco, 
afhankelijk zijn van de invoer van gas uit 
Turkmenistan, om welke reden verbeterde 
samenwerking een gezamenlijke 
doelstelling is;

Or. es

Amendement 149
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de substantiële waarde en het 
potentieel van de Turkmeense 
energiebronnen voor de EU en heel 
Centraal-Azië; wijst erop dat de EU slechts 
één van de vele mogelijke kopers is van de 
enorme aardgasvoorraden waar 
Turkmenistan over beschikt; erkent de 
open benadering die de Turkmeense 
regering op dit punt hanteert, alsmede het 
feit dat belangrijke Europese 

20. erkent het potentieel van de 
Turkmeense energiebronnen voor de EU en 
heel Centraal-Azië; wijst erop dat de EU 
slechts één van de vele mogelijke kopers is 
van de enorme aardgasvoorraden waar 
Turkmenistan over beschikt; erkent de 
open benadering die de Turkmeense 
regering op dit punt hanteert, alsmede het 
feit dat belangrijke Europese 
pijplijnprojecten, zoals Nabucco, 
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pijplijnprojecten, zoals Nabucco, 
afhankelijk zijn van de invoer van gas uit 
Turkmenistan, om welke reden verbeterde 
samenwerking een gezamenlijke 
doelstelling is;

afhankelijk zijn van de invoer van gas uit 
Turkmenistan, om welke reden verbeterde 
samenwerking een gezamenlijke 
doelstelling is;

Or. en

Amendement 150
Elisabeth Jeggle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent de substantiële waarde en het 
potentieel van de Turkmeense 
energiebronnen voor de EU en heel 
Centraal-Azië; wijst erop dat de EU slechts 
één van de vele mogelijke kopers is van de 
enorme aardgasvoorraden waar 
Turkmenistan over beschikt; erkent de 
open benadering die de Turkmeense 
regering op dit punt hanteert, alsmede het 
feit dat belangrijke Europese 
pijplijnprojecten, zoals Nabucco, 
afhankelijk zijn van de invoer van gas uit 
Turkmenistan, om welke reden verbeterde 
samenwerking een gezamenlijke 
doelstelling is;

20. erkent de substantiële waarde en het 
potentieel van de Turkmeense 
energiebronnen voor de EU en heel 
Centraal-Azië; wijst erop dat de EU slechts 
één van de vele mogelijke kopers is van de 
enorme aardgasvoorraden waar 
Turkmenistan over beschikt; erkent de 
open benadering die de Turkmeense 
regering op dit punt hanteert, alsmede het 
feit dat Turkmenistan een belangrijke 
leverancier voor belangrijke Europese 
pijplijnprojecten, zoals Nabucco, zou 
kunnen zijn, om welke reden verbeterde 
samenwerking een gezamenlijke 
doelstelling is;

Or. de

Amendement 151
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat het Turkmeense 
energiepotentieel voor de EU alleen 

22. is van mening dat het Turkmeense 
energiepotentieel voor de EU alleen 
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verwezenlijkt kan worden indien het land 
toegewijd is aan de beginselen van 
transparantie en verantwoordingsplicht op 
energiegebied; roept de Turkmeense 
regering op om in de nabije toekomst 
nauw te gaan samenwerken binnen het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI), om te 
waarborgen dat de nodige instrumenten 
worden ontwikkeld die voor het uitvoeren 
van die taak nodig zijn;

verwezenlijkt kan worden indien het land 
toegewijd is aan de beginselen van 
transparantie en verantwoordingsplicht op 
energiegebied; roept de Turkmeense 
regering op om hervormingen door te 
voeren, zodat het maatschappelijk 
middenveld onafhankelijker en vrijer kan 
opereren, hetgeen een voorwaarde is voor 
deelneming aan het initiatief inzake 
transparantie van winningsindustrieën 
(EITI);

Or. en

Amendement 152
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat het Turkmeense 
energiepotentieel voor de EU alleen 
verwezenlijkt kan worden indien het land 
toegewijd is aan de beginselen van 
transparantie en verantwoordingsplicht op 
energiegebied; roept de Turkmeense 
regering op om in de nabije toekomst nauw 
te gaan samenwerken binnen het initiatief 
inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI), om te 
waarborgen dat de nodige instrumenten 
worden ontwikkeld die voor het uitvoeren 
van die taak nodig zijn;

22. is van mening dat het Turkmeense 
energiepotentieel voor de EU alleen 
verwezenlijkt kan worden indien het land 
toegewijd is aan de beginselen van 
transparantie en verantwoordingsplicht op 
energiegebied; roept de Turkmeense 
regering op om in de nabije toekomst 
hervormingen door te voeren 
overeenkomstig de beginselen van het 
initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI), om te 
waarborgen dat de nodige instrumenten 
worden ontwikkeld die voor het uitvoeren 
van die taak nodig zijn;

Or. en

Amendement 153
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van betere handelsbetrekkingen een 
hoofdonderdeel vormt van de PSO en 
beschouwt Turkmenistan als belangrijke
potentiële handelspartner in de Centraal-
Aziatische regio voor de EU en haar 
lidstaten; wijst op de geografische locatie 
van Turkmenistan op het kruispunt van 
oost naar west en van noord naar zuid en 
is daarom van mening dat zowel burgers 
van Turkmenistan als van de EU voordeel 
zullen hebben van betere 
handelsbetrekkingen;

24. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van betere handelsbetrekkingen een 
hoofdonderdeel vormt van de PSO en 
beschouwt Turkmenistan als potentiële 
handelspartner in de Centraal-Aziatische 
regio voor de EU en haar lidstaten; is van 
oordeel dat de handel met Turkmenistan 
slechts aan de burgers van Turkmenistan 
ten goede kan komen indien de regering 
regelingen inzake transparantie en 
toezicht ten uitvoer legt en de inkomsten 
ten behoeve van het algemeen welzijn 
besteedt;

Or. en

Amendement 154
Leonidas Donskis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van betere handelsbetrekkingen een 
hoofdonderdeel vormt van de PSO en 
beschouwt Turkmenistan als belangrijke 
potentiële handelspartner in de Centraal-
Aziatische regio voor de EU en haar 
lidstaten; wijst op de geografische locatie 
van Turkmenistan op het kruispunt van 
oost naar west en van noord naar zuid en 
is daarom van mening dat zowel burgers 
van Turkmenistan als van de EU voordeel 
zullen hebben van betere 
handelsbetrekkingen;

24. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van betere handelsbetrekkingen een 
hoofdonderdeel vormt van de PSO en 
beschouwt Turkmenistan als belangrijke 
potentiële handelspartner in de Centraal-
Aziatische regio voor de EU en haar 
lidstaten; is van oordeel dat de handel met 
Turkmenistan slechts aan de burgers van 
Turkmenistan ten goede kan komen indien 
de regering regelingen inzake 
transparantie en toezicht ten uitvoer legt 
en de inkomsten ten behoeve van het 
algemeen welzijn besteedt;

Or. en
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Amendement 155
Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van betere handelsbetrekkingen een 
hoofdonderdeel vormt van de PSO en 
beschouwt Turkmenistan als belangrijke 
potentiële handelspartner in de Centraal-
Aziatische regio voor de EU en haar 
lidstaten; wijst op de geografische locatie 
van Turkmenistan op het kruispunt van 
oost naar west en van noord naar zuid en 
is daarom van mening dat zowel burgers 
van Turkmenistan als van de EU voordeel 
zullen hebben van betere 
handelsbetrekkingen;

24. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van betere handelsbetrekkingen een 
hoofdonderdeel vormt van de PSO en 
beschouwt Turkmenistan als potentiële 
handelspartner in de Centraal-Aziatische 
regio voor de EU en haar lidstaten; is van 
oordeel dat de handel met Turkmenistan 
slechts aan de burgers van Turkmenistan 
ten goede kan komen indien de regering 
regelingen inzake transparantie en 
toezicht ten uitvoer legt en de inkomsten 
ten behoeve van het algemeen welzijn 
besteedt;

Or. en

Amendement 156
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de Turkmeense regering op een 
landelijke strategie te ontwikkelen voor de 
verwezenlijking van een concurrerende
economie, rekening houdend met de grote 
risico's die de afhankelijkheid van een 
enkele hulpbron met zich meebrengt, 
alsmede met de noodzaak om plaatselijke 
inbreng en investeringen te stimuleren;

25. roept de Turkmeense regering op een 
landelijke strategie te ontwikkelen voor de 
verwezenlijking van een democratische en 
sociaal rechtvaardige economie, rekening 
houdend met de grote risico's die de 
afhankelijkheid van een enkele hulpbron 
met zich meebrengt, alsmede met de 
noodzaak om plaatselijke inbreng en 
investeringen te stimuleren;

Or. de
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Amendement 157
Justas Vincas Paleckis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de Turkmeense regering op een 
landelijke strategie te ontwikkelen voor de 
verwezenlijking van een concurrerende 
economie, rekening houdend met de grote 
risico's die de afhankelijkheid van een 
enkele hulpbron met zich meebrengt, 
alsmede met de noodzaak om plaatselijke 
inbreng en investeringen te stimuleren;

25. roept de Turkmeense regering op een 
landelijke strategie te ontwikkelen voor de 
verwezenlijking van een concurrerende en 
duurzame economie, rekening houdend 
met de grote risico's die de afhankelijkheid 
van een enkele hulpbron met zich 
meebrengt, alsmede met de noodzaak om 
de plattelandsontwikkeling, plaatselijke 
inbreng en investeringen te stimuleren; 

Or. en

Amendement 158
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. constateert dat privébezit en 
-investeringen, alsmede een vrije markt de 
weg effenen voor een concurrerende 
economie en betreurt derhalve het feit dat 
twee decennia na de val van het 
communisme in het land de economische 
opmaak van Turkmenistan nog steeds 
sterk doet denken aan die van de 
communistische tijd; doet een beroep op 
de Turkmeense regering om absolute 
voorrang te verlenen aan het bevrijden 
van de economie van staatstoezicht;

Or. en
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Amendement 159
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. wijst op de belangrijke rol die 
Turkmenistan in de regio heeft, zowel als 
leverancier van energie aan al zijn 
buurlanden, maar vooral als partner voor 
het nog jonge staatsbestel van 
Afghanistan;  is van oordeel dat de EU de 
constructieve houding van Turkmenistan 
ten opzichte van het vredesproces in 
Afghanistan moet ondersteunen;

Or. en

Amendement 160
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. constateert met belangstelling dat 
Turkmenistan goede betrekkingen met al 
zijn buurlanden onderhoudt, met inbegrip 
van Iran, en is van oordeel dat een 
ononderbroken dialoog de beste weg is 
naar een vreedzame oplossing van alle 
geschillen;

Or. en

Amendement 161
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. betreurt de impasse in de 
onderhandelingen over de status van de 
Kaspische Zee die al twee decennia duurt, 
en het feit dat een van de belangrijke 
factoren die tot deze impasse hebben 
geleid, de dubbelzinnige en onduidelijke 
positie van Turkmenistan is; doet een 
beroep op de Turkmeense regering om 
zichzelf actief bij de onderhandelingen in 
te schakelen en een definitief besluit te 
steunen, waarbij de hele regio en vooral 
Turkmenistan gebaat zouden zijn, 
aangezien aldus meer rechtstreekse 
handelsroutes met het westen zouden 
worden ontsloten;

Or. en

Amendement 162
Norica Nicolai, Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Titel na paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

Regionale veiligheid

Or. en


