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Amendement 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
11 november 2010 over versterking van de 
OVSE - Rol van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de verklaring die de hoge 
vertegenwoordiger op 8 juli 2010 in de 
plenaire vergadering van het Europees 
Parlement heeft afgelegd over de 
fundamentele organisatie van de centrale 
administratie van de Europese dienst voor 
extern optreden (EDEO)1

,
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2010)0280, bijlage.

Or. en

Amendement 3
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de gezamenlijke resolutie EU-
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Servië over het advies van het 
Internationaal Gerechtshof over de 
eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring 
van Kosovo, dat op 9 september 2010 bij 
acclamatie is goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van de VN,

Or. es

Amendement 4
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Besluit 2011/69/GBVB van de 
Raad van 31 januari 2011 houdende 
wijziging van Besluit 2010/639/GBVB van 
de Raad betreffende beperkende 
maatregelen tegen bepaalde 
functionarissen van Belarus,

Or. es

Amendement 5
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, 
de bescherming van de mensenrechten, 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, vrije en eerlijke handel en de 

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, 
gendergelijkheid, de bescherming van de 
mensenrechten, de eerbiediging van het 
internationaal recht en de ondersteuning 
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uitbanning van armoede, van internationale instellingen, 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, duurzame ontwikkeling, 
vrije en eerlijke handel en de uitbanning 
van armoede,

Or. en

Amendement 6
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, 
de bescherming van de mensenrechten, 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, vrije en eerlijke handel en de 
uitbanning van armoede,

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, conflictpreventie, 
menselijke veiligheid, solidariteit, de 
bescherming van de mensenrechten, 
bevordering van democratie en de 
rechtsstaat, multilateralisme en wederzijds 
respect tussen naties, vrije en eerlijke 
handel, duurzame ontwikkeling en de 
uitbanning van armoede,

Or. en

Amendement 7
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
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werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, 
de bescherming van de mensenrechten, 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, vrije en eerlijke handel en de 
uitbanning van armoede,

werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, democratie, rechtsstaat, 
veiligheid, solidariteit, de bescherming van 
de mensenrechten, inclusief 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, vrije en eerlijke handel en de 
uitbanning van armoede,

Or. en

Amendement 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, 
de bescherming van de mensenrechten, 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, vrije en eerlijke handel en de 
uitbanning van armoede,

A. overwegende dat de EU haar 
doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, 
de bevordering van de democratie, de 
bescherming van de mensenrechten, 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, vrije en eerlijke handel en de 
uitbanning van armoede,

Or. en

Amendement 9
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU haar A. overwegende dat de EU haar 
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doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, veiligheid, solidariteit, 
de bescherming van de mensenrechten, 
multilateralisme en wederzijds respect 
tussen naties, vrije en eerlijke handel en de 
uitbanning van armoede,

doelstellingen op het gebied van 
buitenlands beleid verder dient uit te 
werken en haar waarden en belangen 
wereldwijd dient uit te dragen met als 
overkoepelende doelstelling een bijdrage te 
leveren aan vrede, democratie, veiligheid, 
solidariteit, de bescherming van de 
mensenrechten, multilateralisme en 
wederzijds respect tussen naties, vrije en 
eerlijke handel en de uitbanning van 
armoede,

Or. en

Amendement 10
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe dimensie heeft 
toegevoegd aan het externe optreden van 
de Unie en een grote rol zal spelen in de 
versterking van de samenhang, 
consistentie en effectiviteit van het 
buitenlands beleid van de EU,

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe dimensie heeft 
toegevoegd aan het externe optreden van 
de Unie en een grote rol zal spelen in de 

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de EU in haar buitenlands 
beleid een nieuwe impuls geeft, met name 
om een internationale rol op zich te 
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versterking van de samenhang, 
consistentie en effectiviteit van het 
buitenlands beleid van de EU,

nemen die aansluit bij haar prominente 
economische positie en haar ambities, en 
om zichzelf zodanig te organiseren dat zij 
een doeltreffende wereldspeler is die in 
staat is te delen in de 
verantwoordelijkheid voor het wereldwijde 
bestuur en de wereldwijde veiligheid en 
het voortouw te nemen in het formuleren 
van gemeenschappelijke antwoorden op 
gemeenschappelijke uitdagingen,

Or. en

Amendement 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe dimensie heeft 
toegevoegd aan het externe optreden van
de Unie en een grote rol zal spelen in de 
versterking van de samenhang, consistentie 
en effectiviteit van het buitenlands beleid 
van de EU,

B. overwegende dat de tenuitvoerlegging 
van het Verdrag van Lissabon een nieuwe 
dimensie toevoegt aan het externe optreden 
van de Unie en een grote rol zal spelen in 
de versterking van de samenhang, 
consistentie en effectiviteit van het 
buitenlands beleid van de EU,

Or. en

Amendement 13
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe dimensie heeft 
toegevoegd aan het externe optreden van 
de Unie en een grote rol zal spelen in de 
versterking van de samenhang, consistentie 

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe dimensie heeft 
toegevoegd aan het externe optreden van 
de Unie en een grote rol zal spelen in de 
versterking van de samenhang, consistentie 
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en effectiviteit van het buitenlands beleid 
van de EU,

en effectiviteit van het buitenlands beleid 
en in ruimere zin, de externe acties van de 
EU,

Or. en

Amendement 14
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de EU in haar buitenlands beleid 
een nieuwe impuls geeft, met name om een 
internationale rol op zich te nemen die 
aansluit bij haar prominente economische 
positie en haar ambities, en om zichzelf 
zodanig te organiseren dat zij een 
doeltreffende wereldspeler is die in staat is 
te delen in de verantwoordelijkheid voor de 
wereldwijde veiligheid en het voortouw te 
nemen in het formuleren van 
gemeenschappelijke antwoorden op 
gemeenschappelijke uitdagingen,

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de EU in haar buitenlands beleid 
een nieuwe impuls geeft, met name om 
zichzelf zodanig te organiseren dat zij een 
doeltreffende wereldspeler is die in staat is 
te delen in de verantwoordelijkheid voor de 
wereldwijde veiligheid en het voortouw te 
nemen in het formuleren van 
gemeenschappelijke antwoorden op 
gemeenschappelijke uitdagingen,

Or. en

Amendement 15
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de EU in haar buitenlands 
beleid een nieuwe impuls geeft, met name 
om een internationale rol op zich te 
nemen die aansluit bij haar prominente 
economische positie en haar ambities, en 

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon, waarin de economische crisis 
opmerkelijk genoeg niet werd voorzien, de 
lidstaten weinig hoop biedt om die crisis te 
boven te komen,
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om zichzelf zodanig te organiseren dat zij 
een doeltreffende wereldspeler is die in 
staat is te delen in de 
verantwoordelijkheid voor de wereldwijde 
veiligheid en het voortouw te nemen in het 
formuleren van gemeenschappelijke 
antwoorden op gemeenschappelijke 
uitdagingen,

Or. en

Amendement 16
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de EU in haar buitenlands beleid 
een nieuwe impuls geeft, met name om een 
internationale rol op zich te nemen die 
aansluit bij haar prominente economische 
positie en haar ambities, en om zichzelf 
zodanig te organiseren dat zij een 
doeltreffende wereldspeler is die in staat is 
te delen in de verantwoordelijkheid voor de 
wereldwijde veiligheid en het voortouw te 
nemen in het formuleren van 
gemeenschappelijke antwoorden op 
gemeenschappelijke uitdagingen,

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de EU in haar buitenlands beleid 
een nieuwe impuls geeft, met name door 
institutionele en operationele 
instrumenten te verschaffen die haar in 
staat kunnen stellen om een internationale 
rol op zich te nemen die aansluit bij haar 
prominente economische positie en haar 
ambities, en om zichzelf zodanig te 
organiseren dat zij een doeltreffende 
wereldspeler is die in staat is te delen in de 
verantwoordelijkheid voor de wereldwijde 
veiligheid en het voortouw te nemen in het 
formuleren van gemeenschappelijke 
antwoorden op gemeenschappelijke 
uitdagingen,

Or. en

Amendement 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging C 
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de EU in haar buitenlands 
beleid een nieuwe impuls geeft, met name
om een internationale rol op zich te nemen 
die aansluit bij haar prominente 
economische positie en haar ambities, en 
om zichzelf zodanig te organiseren dat zij 
een doeltreffende wereldspeler is die in 
staat is te delen in de verantwoordelijkheid 
voor de wereldwijde veiligheid en het 
voortouw te nemen in het formuleren van 
gemeenschappelijke antwoorden op 
gemeenschappelijke uitdagingen,

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de Unie in staat stelt om een 
internationale rol op zich te nemen die 
aansluit bij haar prominente economische 
positie en haar ambities, en om zichzelf 
zodanig te organiseren dat zij een 
doeltreffende wereldspeler is die in staat is 
te delen in de verantwoordelijkheid voor de 
wereldwijde veiligheid en het voortouw te 
nemen in het formuleren van 
gemeenschappelijke antwoorden op 
gemeenschappelijke uitdagingen,

Or. en

Amendement 18
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat dit nieuwe momentum 
in het externe optreden van de Unie 
tevens vereist dat de EU strategischer te 
werk gaat om haar invloed op 
internationaal niveau te doen gelden;
overwegende dat het vermogen van de EU 
om de internationale orde te beïnvloeden 
niet alleen afhangt van de samenhang 
tussen haar beleidsinstrumenten, actoren 
en instellingen, maar ook van een 
werkelijk strategische opvatting van het 
buitenlands beleid van de EU, die alle 
lidstaten op één lijn moet brengen wat 
betreft de prioriteiten en doelen teneinde 
in de internationale arena te spreken met 
één krachtige stem,

D. overwegende dat het vermogen van de 
EU om de internationale orde te 
beïnvloeden niet alleen afhangt van de 
samenhang tussen en de relevantie van
haar beleidsinstrumenten, actoren en 
instellingen, maar ook van 
partnerschappen met bestaande 
bondgenoten zoals de Verenigde Staten en 
opkomende machten zoals Brazilië, 
Rusland, India en China die steeds 
belangrijker worden op het wereldtoneel;

Or. en
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Amendement 19
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat dit nieuwe momentum 
in het externe optreden van de Unie tevens 
vereist dat de EU strategischer te werk gaat 
om haar invloed op internationaal niveau 
te doen gelden; overwegende dat het 
vermogen van de EU om de internationale 
orde te beïnvloeden niet alleen afhangt van 
de samenhang tussen haar 
beleidsinstrumenten, actoren en 
instellingen, maar ook van een werkelijk 
strategische opvatting van het buitenlands 
beleid van de EU, die alle lidstaten op één 
lijn moet brengen wat betreft de
prioriteiten en doelen teneinde in de 
internationale arena te spreken met één 
krachtige stem,

D. overwegende dat dit nieuwe momentum 
in het externe optreden van de Unie tevens 
vereist dat de EU politiek leiderschap 
toont op het wereldtoneel en strategischer 
te werk gaat; overwegende dat het 
vermogen van de EU om de internationale 
orde te beïnvloeden niet alleen afhangt van 
de samenhang tussen haar 
beleidsinstrumenten, actoren en 
instellingen, maar ook van een EU-
strategie die gebaseerd is op waarden, 
beginselen en doelstellingen die 
verankerd zijn in de Verdragen, alsmede 
van een reeks vastgestelde prioriteiten en 
doelen die gedragen moeten worden door 
alle EU-instellingen en lidstaten, teneinde 
in de internationale arena te spreken met 
één krachtige stem, en met name in de VN 
en de internationale organisaties waar 
verscheidene of alle EU-lidstaten bij zijn 
aangesloten,

Or. en

Amendement 20
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat dit nieuwe momentum 
in het externe optreden van de Unie tevens 
vereist dat de EU strategischer te werk gaat 
om haar invloed op internationaal niveau te 

D. overwegende dat dit nieuwe momentum 
in het externe optreden van de Unie tevens 
vereist dat de EU strategischer te werk gaat 
om haar invloed op internationaal niveau te 
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doen gelden; overwegende dat het 
vermogen van de EU om de internationale 
orde te beïnvloeden niet alleen afhangt van 
de samenhang tussen haar 
beleidsinstrumenten, actoren en 
instellingen, maar ook van een werkelijk 
strategische opvatting van het buitenlands 
beleid van de EU, die alle lidstaten op één 
lijn moet brengen wat betreft de 
prioriteiten en doelen teneinde in de 
internationale arena te spreken met één 
krachtige stem,

doen gelden; overwegende dat het 
vermogen van de EU om de internationale 
orde te beïnvloeden niet alleen afhangt van 
de samenhang tussen haar 
beleidsinstrumenten, actoren en 
instellingen, maar ook van een werkelijk 
strategische opvatting van het buitenlands 
beleid van de EU, die alle lidstaten op één 
lijn moet brengen wat betreft de 
prioriteiten en doelen teneinde in de 
internationale arena te spreken met één 
krachtige stem; overwegende dat het 
buitenlands beleid van de EU moet 
worden voorzien van de nodige middelen 
en instrumenten om de Unie in staat te 
stellen doelmatig en consistent op te 
treden op het wereldtoneel,

Or. en

Amendement 21
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat zich momenteel een 
ingrijpende transformatie van de 
internationale orde voltrekt, die de EU 
uitdaagt zich actiever op te stellen in haar 
betrekkingen met bestaande en opkomende 
wereldmachten, evenals met bilaterale en 
multilaterale partners, teneinde aan te 
sturen op effectieve oplossingen voor 
problemen die zowel Europese burgers als 
de wereld in zijn geheel treffen,

E. overwegende dat zich momenteel een 
ingrijpende transformatie van de bestaande
internationale orde voltrekt, waardoor 
nieuwe machtsstructuren ontstaan die de 
EU uitdagen zich actiever op te stellen in 
haar betrekkingen met bestaande en 
opkomende mogendheden en niet-
overheidsactoren, evenals met bilaterale en 
multilaterale partners, teneinde aan te 
sturen op effectieve oplossingen voor 
gezamenlijke problemen, 

Or. en
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Amendement 22
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat zich momenteel een 
ingrijpende transformatie van de 
internationale orde voltrekt, die de EU
uitdaagt zich actiever op te stellen in haar 
betrekkingen met bestaande en opkomende 
wereldmachten, evenals met bilaterale en 
multilaterale partners, teneinde aan te 
sturen op effectieve oplossingen voor 
problemen die zowel Europese burgers als 
de wereld in zijn geheel treffen,

E. overwegende dat zich momenteel een 
ingrijpende transformatie van de 
internationale orde voltrekt, waarbij 
nieuwe uitdagingen ontstaan die de EU 
ertoe dwingen zich actiever op te stellen in 
haar betrekkingen met bestaande en 
opkomende wereldmogendheden, evenals 
met bilaterale en multilaterale partners en 
instellingen, teneinde aan te sturen op 
effectieve oplossingen voor problemen die 
zowel Europese burgers als de wereld in 
haar geheel treffen,

Or. en

Amendement 23
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat zich momenteel een 
ingrijpende transformatie van de 
internationale orde voltrekt, die de EU 
uitdaagt zich actiever op te stellen in haar 
betrekkingen met bestaande en opkomende 
wereldmachten, evenals met bilaterale en 
multilaterale partners, teneinde aan te 
sturen op effectieve oplossingen voor 
problemen die zowel Europese burgers als 
de wereld in zijn geheel treffen,

E. overwegende dat zich momenteel een 
ingrijpende transformatie van de 
internationale orde voltrekt, die de EU 
uitdaagt zich actiever op te stellen in haar 
betrekkingen met bestaande en opkomende 
wereldmogendheden, evenals met 
bilaterale en multilaterale partners, 
teneinde aan te sturen op effectieve 
oplossingen voor problemen die een 
impact kunnen hebben op de mondiale 
veiligheid en deze te verwezenlijken,

Or. en
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Amendement 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het nieuwe 
momentum ook vertaald moet worden in 
een nieuw paradigma voor de strategische 
partnerschappen van de EU, zowel de 
nieuwe als de oude, dat gebaseerd is op 
wederzijdse voordelen en belangen,

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het nieuwe momentum 
ook vertaald moet worden in een nieuw 
paradigma voor de strategische 
partnerschappen van de EU, zowel de 
nieuwe als de oude, dat gebaseerd is op 
wederzijdse voordelen en belangen,

F. overwegende dat het nieuwe momentum 
ook vertaald moet worden in een nieuw 
paradigma voor de strategische 
partnerschappen van de EU, zowel de 
nieuwe als de oude, dat gebaseerd is op 
wederzijdse voordelen en belangen, en 
overwegende dat de EU bevestigt dat zij 
zich blijft inzetten voor het trans-
Atlantisch partnerschap met de VS en het 
doel van een onbelemmerde trans-
Atlantische markt, die de basis zou 
moeten verschaffen voor een versterkt 
trans-Atlantisch partnerschap,

Or. en
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Amendement 26
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het nieuwe momentum 
ook vertaald moet worden in een nieuw 
paradigma voor de strategische 
partnerschappen van de EU, zowel de 
nieuwe als de oude, dat gebaseerd is op 
wederzijdse voordelen en belangen,

F. overwegende dat het nieuwe momentum 
ook vertaald moet worden in een nieuw 
paradigma voor de strategische 
partnerschappen van de EU, zowel de 
nieuwe als de oude, en overwegende dat 
dit paradigma gebaseerd moet zijn op 
gedeelde basiswaarden zoals streven naar 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten, basisvrijheden en de 
rechtsstaat, en wederzijdse voordelen en 
belangen,

Or. en

Amendement 27
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het nieuwe momentum 
ook vertaald moet worden in een nieuw 
paradigma voor de strategische 
partnerschappen van de EU, zowel de 
nieuwe als de oude, dat gebaseerd is op 
wederzijdse voordelen en belangen,

F. overwegende dat het nieuwe momentum 
ook vertaald moet worden in een nieuw 
paradigma voor de strategische 
partnerschappen van de EU, zowel de 
nieuwe als de oude, dat gebaseerd is op 
wederzijdse voordelen en belangen, op 
universele waarden en kernbeginselen 
van de EU, zoals de mensenrechten, de 
rechtsstaat en het internationaal recht, op 
vertrouwen en op een gemeenschappelijke 
visie op mondiale veiligheid,

Or. en
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Amendement 28
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat parlementair toezicht wordt 
uitgeoefend op het buitenlands beleid van 
de EU opdat externe acties van de Unie 
door haar burgers worden begrepen en 
gesteund; overwegende dat het Europees
Parlement en de nationale parlementen 
samen dienen te bepalen hoe binnen de 
Unie een efficiënte en regelmatige 
samenwerking tussen de verschillende 
parlementen kan worden georganiseerd en 
gestimuleerd, in overeenstemming met de 
artikelen 9 en 10 van Protocol 1 bij het 
Verdrag van Lissabon,

G. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat parlementair toezicht wordt 
uitgeoefend op het buitenlands beleid van 
de EU opdat externe acties van de Unie 
door haar burgers worden begrepen en 
gesteund; overwegende dat toezicht de 
legitimiteit van dit optreden versterkt; 
overwegende dat het Europees Parlement 
en de nationale parlementen samen dienen 
te bepalen hoe binnen de Unie een 
efficiënte en regelmatige samenwerking 
tussen de verschillende parlementen kan 
worden georganiseerd en gestimuleerd, in 
overeenstemming met de artikelen 9 en 10 
van Protocol 1 bij het Verdrag van 
Lissabon,

Or. en

Amendement 29
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat parlementair toezicht wordt 
uitgeoefend op het buitenlands beleid van 
de EU opdat externe acties van de Unie 
door haar burgers worden begrepen en 
gesteund; overwegende dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen 
samen dienen te bepalen hoe binnen de 
Unie een efficiënte en regelmatige 
samenwerking tussen de verschillende 
parlementen kan worden georganiseerd en 

G. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat parlementair toezicht wordt 
uitgeoefend op het buitenlands beleid van 
de EU opdat het extern optreden van de 
Unie door haar burgers wordt begrepen en 
gesteund; overwegende dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen 
samen dienen te bepalen hoe binnen de 
Unie een efficiënte en regelmatige 
samenwerking tussen de verschillende 
parlementen kan worden georganiseerd en 
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gestimuleerd, in overeenstemming met de 
artikelen 9 en 10 van Protocol 1 bij het 
Verdrag van Lissabon,

gestimuleerd, in overeenstemming met de 
artikelen 9 en 10 van Protocol 1 bij het 
Verdrag van Lissabon,

Or. en

Amendement 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het jaarverslag van de Raad 
en prijst de transparante, thematische 
structuur ervan, die een helder overzicht 
biedt over beleidsmaatregelen en acties in 
het kader van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid; 
verwelkomt tevens de ambitie van de Raad 
meer nadruk en aandacht te geven aan de 
regionale context van conflicten en 
geschillen; betreurt echter dat in het 
verslag niet wordt aangegeven hoe deze 
conflicten en geschillen mogelijk kunnen 
worden opgelost;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 31
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Raad op de reikwijdte van het 
GBVB-jaarverslag niet te beperken tot een 
beschrijving van activiteiten in het kader 
van het GBVB; meent dat het verslag meer 
dient te zijn dan een opsomming van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen per land;

2. roept de Raad op de reikwijdte van het 
GBVB-jaarverslag niet te beperken tot een 
beschrijving van activiteiten in het kader 
van het GBVB; meent dat het verslag meer 
dient te zijn dan een opsomming van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen per land 
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en dat ook aandacht moet worden besteed 
aan de kwestie van de doelmatigheid van 
het buitenlands beleid van de EU en aan 
de middelen die nodig zijn om de 
doelstellingen van het externe optreden 
van de EU te verwezenlijken; dringt er bij 
de Raad op aan in het verslag een 
evaluatie op te nemen van de coördinatie 
en coherentie tussen het GBVB en overige 
extern-beleidsmaatregelen van de Unie;

Or. en

Amendement 32
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Raad op de reikwijdte van het 
GBVB-jaarverslag niet te beperken tot een 
beschrijving van activiteiten in het kader 
van het GBVB; meent dat het verslag meer 
dient te zijn dan een opsomming van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen per land;

2. roept de Raad op de reikwijdte van het 
GBVB-jaarverslag niet te beperken tot een 
beschrijving van activiteiten in het kader 
van het GBVB; meent dat het verslag meer 
dient te zijn dan een opsomming van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen per land,
maar dat het ook strategische en 
organisatorische aanbevelingen voor de 
toekomst moet bevatten op basis van de 
evaluaties van acties in het kader van het 
GBVB;

Or. en

Amendement 33
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Raad op de reikwijdte van het 2. roept de Raad op de reikwijdte van het 
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GBVB-jaarverslag niet te beperken tot een 
beschrijving van activiteiten in het kader 
van het GBVB; meent dat het verslag meer 
dient te zijn dan een opsomming van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen per land;

GBVB-jaarverslag niet te beperken tot een 
beschrijving van activiteiten in het kader 
van het GBVB; meent dat het verslag meer 
dient te zijn dan een opsomming van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen per land;
roept de Raad derhalve op van de 
gelegenheid gebruik te maken om van het 
GBVB-jaarverslag een beleids- en 
oplossingsgericht instrument te maken;

Or. en

Amendement 34
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de jaarlijkse 
rapportage over het GBVB gebruik moet 
maken van het nieuwe momentum dat 
gecreëerd is door het Verdrag van Lissabon 
en moet dienen als instrument voor een 
versterkte interinstitutionele dialoog, in het 
bijzonder door de tenuitvoerlegging van 
een strategie voor het buitenlands beleid 
van de EU te bespreken, de effectiviteit 
ervan te evalueren en aan te geven in welke 
richting zij zich zou moeten ontwikkelen;

3. is van mening dat de jaarlijkse 
rapportage over het GBVB gebaseerd moet
zijn op het nieuwe institutionele kader dat 
gecreëerd is door het Verdrag van Lissabon 
en moet dienen als instrument voor een 
versterkte interinstitutionele dialoog, in het 
bijzonder door de tenuitvoerlegging van 
een strategie voor het buitenlands beleid 
van de EU te bespreken, de effectiviteit 
ervan te evalueren en aan te geven in welke 
richting zij zich zou moeten ontwikkelen;

Or. en

Amendement 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de jaarlijkse 
rapportage over het GBVB gebruik moet 

3. is van mening dat de jaarlijkse 
rapportage over het GBVB gebruik moet 
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maken van het nieuwe momentum dat 
gecreëerd is door het Verdrag van Lissabon 
en moet dienen als instrument voor een 
versterkte interinstitutionele dialoog, in het 
bijzonder door de tenuitvoerlegging van 
een strategie voor het buitenlands beleid 
van de EU te bespreken, de effectiviteit 
ervan te evalueren en aan te geven in welke 
richting zij zich zou moeten ontwikkelen;

maken van het nieuwe potentieel dat 
gecreëerd is door het Verdrag van Lissabon 
en moet dienen als instrument voor een 
versterkte interinstitutionele dialoog, in het 
bijzonder door de tenuitvoerlegging van 
een strategie voor het buitenlands beleid 
van de EU te bespreken, de effectiviteit 
ervan te evalueren en aan te geven in welke 
richting zij zich zou moeten ontwikkelen;

Or. en

Amendement 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. herhaalt zijn standpunt dat voor het 
buitenlands beleid van de Unie een 
consistente strategie moet worden 
ontwikkeld, die stoelt op de doelstellingen 
en beginselen zoals neergelegd in artikel 
21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en die een duidelijke 
afbakening van de gemeenschappelijke 
buitenlandse en veiligheidsbelangen van de 
EU dient te bevatten; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger de 
relevante organen van het Parlement hier 
volledig bij te betrekken;

4. herhaalt zijn standpunt dat voor het 
buitenlands beleid van de Unie een 
consistente strategie moet worden 
ontwikkeld, die stoelt op de doelstellingen 
en beginselen zoals neergelegd in artikel 
21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en die een duidelijke 
afbakening van de gemeenschappelijke 
buitenlandse en veiligheidsbelangen van de 
EU dient te bevatten; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
volledig gebruik te maken van haar 
bevoegdheden om naleving van het GBVB 
te initiëren, implementeren en 
waarborgen en de relevante organen van 
het Parlement hier volledig bij te betrekken

Or. en
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Amendement 37
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de vv/hv volledig gebruik te 
maken van haar rol en bevoegdheden als 
vastgelegd in de Verdragen, met name in 
artikel 18, VEU, ten einde meer leiding te 
geven aan het externe optreden van de 
Unie; herinnert er in dit verband aan dat 
in de Verdragen wordt aangegeven dat de 
vv/hv het GBVB stimuleert en alle 
aspecten van het externe optreden van de 
EU coördineert; is van mening dat alleen 
als de vv/hv de rol van voornaamste 
agendabepaler en besluitvormer op zich 
neemt, het externe optreden van de EU, 
met inbegrip van het GBVB, doelmatiger, 
coherenter, zichtbaarder wordt en dat de 
EU er meer op kan worden 
aangesproken; verzoekt de lidstaten de 
vv/hv hier volledig en op pro-actieve wijze 
bij te ondersteunen.

Or. en

Amendement 38
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van 
de Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 

5. benadrukt dat samenhang tussen het 
optreden van de Europese dienst voor 
extern optreden (EDEO), de lidstaten en de 
Commissie onder leiding van de vv/hv 
moet worden versterkt, dat de synergieën 
tussen de EU en de lidstaten moeten 
worden verbeterd en dat er intensievere 
coördinatie moet plaatsvinden tussen de 
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relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan
een strategische benadering van onze
buurlanden, kandidaat-lidstaten en
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie en
binnenlandse zaken;

verschillende institutionele actoren, zodat 
alle relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om de EU in staat te 
stellen om een strategische benadering te 
ontwikkelen van haar buurlanden, 
kandidaat-lidstaten en partnerlanden die 
uitzicht hebben op EU-lidmaatschap, 
alsmede van overige beleidsterreinen zoals 
bevordering van de mensenrechten, 
democratie, handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid, justitie, binnenlandse 
zaken;

Or. en

Amendement 39
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, 
dringt erop aan dat de synergieën tussen 
de EU en de lidstaten worden verbeterd en 
dat er intensievere coördinatie plaatsvindt
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
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Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie en 
binnenlandse zaken;

Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie en 
binnenlandse zaken;

Or. en

Amendement 40
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie en 
binnenlandse zaken;

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO, de relevante organen en 
commissies van het Europees Parlement
en de desbetreffende Commissiediensten 
om vorm te geven aan een strategische 
benadering van onze buurlanden, 
kandidaat-lidstaten en partnerlanden die 
uitzicht hebben op EU-lidmaatschap, 
alsmede van beleidsterreinen zoals handel, 
ontwikkeling, energiezekerheid en justitie 
en binnenlandse zaken;

Or. en
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Amendement 41
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie en 
binnenlandse zaken;

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de Commissie en de lidstaten, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie en 
binnenlandse zaken;

Or. en

Amendement 42
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
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naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van 
beleidsterreinen zoals handel, 
ontwikkeling, energiezekerheid en justitie 
en binnenlandse zaken;

naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten, potentiële 
kandidaat-lidstaten en overige landen, 
alsmede van beleidsterreinen zoals handel, 
ontwikkeling, energiezekerheid en justitie 
en binnenlandse zaken;

Or. en

Amendement 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 

5. benadrukt dat gestreefd moet worden 
naar samenhang tussen het optreden van de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO), de lidstaten en de Commissie, dat 
de synergieën tussen de EU en de lidstaten 
moeten worden verbeterd en dat er 
intensievere coördinatie moet plaatsvinden 
tussen de institutionele actoren, zodat alle 
relevante instrumenten en 
beleidsmaatregelen beter worden 
geïntegreerd en de Unie ten aanzien van 
belangrijke politieke kwesties één enkele 
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boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie en
binnenlandse zaken;

boodschap over het voetlicht brengt; acht 
het van essentieel belang dat op alle 
niveaus wordt samengewerkt tussen de 
EDEO en de desbetreffende 
Commissiediensten om vorm te geven aan 
een strategische benadering van onze 
buurlanden, kandidaat-lidstaten en 
partnerlanden die uitzicht hebben op EU-
lidmaatschap, alsmede van beleidsterreinen 
zoals handel, ontwikkeling, 
energiezekerheid en justitie, binnenlandse 
zaken en mensenrechten;

Or. en

Amendement 44
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen het GBVB en extern
beleid bijdraagt aan een versterking van 
de rol en de invloed van de EU op het 
wereldtoneel en haar helpt haar belangen 
en waarden efficiënter uit te dragen op 
een wijze die past bij haar huidige 
economische en handelspositie;

6. verwacht dat de EDEO de economische 
problemen onderkent waar lidstaten mee 
kampen door ervoor te zorgen dat haar 
activiteiten de activiteiten van de 
bestaande buitenlandse diensten van de 
lidstaten niet overlappen en door te 
erkennen dat de Europese Raad vasthoudt 
aan de beginselen van kostenefficiëntie en 
begrotingsneutraliteit ten aanzien van de 
EDEO; 

Or. en

Amendement 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen het GBVB en extern 
beleid bijdraagt aan een versterking van 
de rol en de invloed van de EU op het 
wereldtoneel en haar helpt haar belangen 
en waarden efficiënter uit te dragen op 
een wijze die past bij haar huidige 
economische en handelspositie;

6. benadrukt dat de Europese dienst voor 
extern optreden (EDEO) in geen geval de 
aangewezen instelling is om het GBVB en 
extern beleid te coördineren, aangezien zij
noch transparant noch democratisch is en 
zich laat leiden door gevestigde belangen;

Or. en

Amendement 46
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen het GBVB en extern 
beleid bijdraagt aan een versterking van de 
rol en de invloed van de EU op het 
wereldtoneel en haar helpt haar belangen 
en waarden efficiënter uit te dragen op een 
wijze die past bij haar huidige 
economische en handelspositie;

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen en integratie van het 
GBVB en overig extern beleid bijdraagt 
aan een versterking van de politieke rol en 
de invloed van de EU op het wereldtoneel 
en haar helpt haar belangen en waarden 
efficiënter en coherenter, namelijk in de 
VN-Veiligheidsraad, uit te dragen;

Or. en

Amendement 47
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen het GBVB en extern 
beleid bijdraagt aan een versterking van de 

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen het GBVB en overig
extern beleid bijdraagt aan een versterking 
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rol en de invloed van de EU op het 
wereldtoneel en haar helpt haar belangen 
en waarden efficiënter uit te dragen op een 
wijze die past bij haar huidige 
economische en handelspositie;

van de rol en de invloed van de EU op het 
wereldtoneel en haar helpt haar belangen 
en waarden efficiënter uit te dragen op een 
wijze die past bij haar huidige 
economische en handelspositie; dringt er 
bij de vv/hv op aan de nodige 
coördinatiestructuren en -mechanismen 
op te zetten in de EDEO;

Or. en

Amendement 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwacht dat de EDEO door nauwere
coördinatie tussen het GBVB en extern 
beleid bijdraagt aan een versterking van de 
rol en de invloed van de EU op het 
wereldtoneel en haar helpt haar belangen 
en waarden efficiënter uit te dragen op een 
wijze die past bij haar huidige 
economische en handelspositie;

6. verwacht dat de EDEO door coördinatie 
tussen het GBVB en overig extern beleid 
bijdraagt aan een versterking van de rol en 
de invloed van de EU op het wereldtoneel 
en haar helpt haar belangen en waarden 
efficiënter uit te dragen op een wijze die 
past bij haar huidige economische en 
handelspositie;

Or. en

Amendement 49
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen het GBVB en extern 
beleid bijdraagt aan een versterking van de 
rol en de invloed van de EU op het 
wereldtoneel en haar helpt haar belangen 
en waarden efficiënter uit te dragen op een 

6. verwacht dat de EDEO door nauwere 
coördinatie tussen het GBVB en het extern 
beleid van de lidstaten bijdraagt aan een 
versterking van de rol en de invloed van de 
EU op het wereldtoneel en haar helpt haar 
belangen en waarden efficiënter uit te 
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wijze die past bij haar huidige 
economische en handelspositie;

dragen op een wijze die past bij haar 
huidige economische en handelspositie;

Or. en

Amendement 50
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over 
belangrijke kwesties op het gebied van 
buitenlands beleid met elkaar in 
overeenstemming moeten brengen; acht 
het in dit verband van essentieel belang 
dat de EU-landen niet alleen een 
gemeenschappelijke strategie voor 
buitenlands en veiligheidsbeleid 
overeenkomen, maar er tevens voor 
zorgen dat hun nationale 
beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook een 
bijdrage moeten leveren aan het Europees 
Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid, erin moeten delen en 
het moeten ondersteunen;

Or. en

Amendement 51
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO niet per se zal leiden tot
samenhang en consistentie van het EU-
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het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over 
belangrijke kwesties op het gebied van 
buitenlands beleid met elkaar in 
overeenstemming moeten brengen; acht 
het in dit verband van essentieel belang dat 
de EU-landen niet alleen een 
gemeenschappelijke strategie voor 
buitenlands en veiligheidsbeleid 
overeenkomen, maar er tevens voor zorgen 
dat hun nationale beleidsbeslissingen EU-
standpunten ondersteunen;

buitenlandbeleid; acht het van essentieel 
belang dat de EU-landen niet alleen een 
gemeenschappelijke strategie voor 
buitenlands en veiligheidsbeleid 
overeenkomen, maar er tevens voor zorgen 
dat hun nationale beleidsbeslissingen 
consistent zijn en niet contrasteren met de 
gemeenschappelijke standpunten van de 
EU, om de strategie voor het buitenlands 
beleid van de EU op doelmatige wijze ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 52
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over 
belangrijke kwesties op het gebied van 
buitenlands beleid met elkaar in 
overeenstemming moeten brengen; acht 
het in dit verband van essentieel belang 
dat de EU-landen niet alleen een 
gemeenschappelijke strategie voor 
buitenlands en veiligheidsbeleid 
overeenkomen, maar er tevens voor 
zorgen dat hun nationale 
beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

7. merkt evenwel op dat volledige EU-
samenhang en -consistentie op alle 
gebieden van het buitenlandbeleid niet kan 
worden verwezenlijkt vanwege de 
onvermijdelijke verschillende belangen, 
zorgen en strategische opvattingen van de
lidstaten; het zou derhalve realistischer 
zijn als de EU haar inspanningen zou 
concentreren op handel, ontwikkeling en 
humanitaire kwesties waar zij wel voor 
toegevoegde waarde zou kunnen zorgen;

Or. en
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Amendement 53
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun
uiteenlopende opvattingen over belangrijke 
kwesties op het gebied van buitenlands 
beleid met elkaar in overeenstemming 
moeten brengen; acht het in dit verband 
van essentieel belang dat de EU-landen 
niet alleen een gemeenschappelijke 
strategie voor buitenlands en 
veiligheidsbeleid overeenkomen, maar er 
tevens voor zorgen dat hun nationale 
beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

7. merkt evenwel op dat parallel aan de 
oprichting van de EDEO, volledige 
samenhang en doelmatigheid van het 
gemeenschappelijk EU-beleid in de eerste 
plaats de politieke wil van de lidstaten 
vereist om uiteenlopende opvattingen over 
belangrijke kwesties op het gebied van 
buitenlands beleid met elkaar in 
overeenstemming moeten brengen; acht het 
in dit verband van essentieel belang dat de 
EU-landen niet alleen een 
gemeenschappelijke strategie voor 
buitenlands en veiligheidsbeleid 
overeenkomen, maar er tevens voor zorgen 
dat hun nationale beleidsbeslissingen EU-
standpunten ondersteunen;

Or. en

Amendement 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over belangrijke 
kwesties op het gebied van buitenlands 
beleid met elkaar in overeenstemming 
moeten brengen; acht het in dit verband 
van essentieel belang dat de EU-landen 

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over belangrijke 
kwesties op het gebied van buitenlands 
beleid, zoals Rusland, Turkije en Kosovo,
met elkaar in overeenstemming moeten 
brengen; acht het in dit verband van 
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niet alleen een gemeenschappelijke 
strategie voor buitenlands en 
veiligheidsbeleid overeenkomen, maar er
tevens voor zorgen dat hun nationale 
beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

essentieel belang dat de EU-landen niet 
alleen een gemeenschappelijke strategie 
voor buitenlands en veiligheidsbeleid 
overeenkomen, maar tevens hun nationale 
beleidsbeslissingen aanpassen ter 
ondersteuning van gemeenschappelijke 
EU-richtsnoeren, -acties en -standpunten
en nationale acties te vermijden die 
indruisen tegen de belangen van de Unie;

Or. en

Amendement 55
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over belangrijke 
kwesties op het gebied van buitenlands 
beleid met elkaar in overeenstemming 
moeten brengen; acht het in dit verband 
van essentieel belang dat de EU-landen 
niet alleen een gemeenschappelijke 
strategie voor buitenlands en 
veiligheidsbeleid overeenkomen, maar er 
tevens voor zorgen dat hun nationale 
beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over belangrijke 
kwesties op het gebied van buitenlands 
beleid met elkaar in overeenstemming 
moeten brengen; acht het in dit verband 
van essentieel belang dat de EU-landen een 
gemeenschappelijke strategie voor 
buitenlands en veiligheidsbeleid 
overeenkomen;

Or. en

Amendement 56
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om een 
volledige samenhang en consistentie van 
het EU-buitenlandbeleid te verwezenlijken, 
maar dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over belangrijke 
kwesties op het gebied van buitenlands 
beleid met elkaar in overeenstemming 
moeten brengen; acht het in dit verband 
van essentieel belang dat de EU-landen 
niet alleen een gemeenschappelijke 
strategie voor buitenlands en 
veiligheidsbeleid overeenkomen, maar er 
tevens voor zorgen dat hun nationale 
beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

7. merkt evenwel op dat de oprichting van 
de EDEO alleen niet toereikend is om meer
samenhang en consistentie van het EU-
buitenlandbeleid te verwezenlijken, maar 
dat de lidstaten daartoe ook hun 
uiteenlopende opvattingen over belangrijke 
kwesties op het gebied van buitenlands 
beleid met elkaar in overeenstemming 
moeten brengen; acht het in dit verband 
van essentieel belang dat de EU-landen 
niet alleen een gemeenschappelijke 
strategie voor buitenlands en 
veiligheidsbeleid overeenkomen, maar er 
tevens voor zorgen dat hun nationale 
beleidsbeslissingen EU-standpunten 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 57
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt in dit verband dat bij 
verscheidene gelegenheden verklaringen 
van afzonderlijke vertegenwoordigers of 
groepsvertegenwoordigers van lidstaten 
een indruk van onenigheid hebben 
achtergelaten en het werk van de vv/hv 
bijzonder hebben bemoeilijkt. verzoekt de 
lidstaten derhalve af te zien van dergelijke 
afzonderlijke en ongecoördineerde acties 
en verklaringen en te proberen bij te 
dragen tot een doelmatig en zichtbaar 
GBVB;

Or. en
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Amendement 58
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de vv/hv aan de andere 
kant de standpunten van de EU duidelijk 
over het voetlicht te brengen, snel en 
zichtbaar te reageren en het GBVB een 
duidelijk en specifiek profiel te geven;

Or. en

Amendement 59
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst er met nadruk op dat de speciale 
vertegenwoordigers van de EU (SVEU's) 
globaal gesproken tot taak zouden moeten 
hebben het beleid van de EU in regio's die 
gekenmerkt worden door specifieke 
strategische of veiligheidsbelangen van de 
EU en waar de EU voortdurend aanwezig 
en zichtbaar moet zijn, te 
vertegenwoordigen en coördineren; hecht 
belang aan nauwe samenwerking tussen de 
SVEU's en de desbetreffende EDEO-
afdelingen en is de mening toegedaan dat 
belangrijke thematische kwesties, die 
voorheen onder de verantwoordelijkheid 
van persoonlijke vertegenwoordigers 
vielen, opnieuw tegen het licht moeten 
worden gehouden en dat voorstellen 
moeten worden gedaan om deze rol over te 
dragen aan hoge EDEO-ambtenaren of 
SVEU's; acht het essentieel dat de 
afbakening van de rol en de mandaten van 
SVEU's afhankelijk wordt gemaakt van 

8. merkt op dat met de oprichting van de 
EDEO, overeenkomstig het Verdrag van 
Lissabon, een nieuwe structuur ontstaat; 
wijst er derhalve met nadruk op dat, 
aangezien het mandaat van sommige
speciale vertegenwoordigers van de EU 
(SVEU's) in de loop van 2011 afloopt, de 
rol van de SVEU's in grote lijnen moet 
worden herzien; hecht belang aan nauwe 
samenwerking tussen de huidige SVEU's 
en de desbetreffende EDEO-afdelingen en 
is de mening toegedaan dat belangrijke 
thematische kwesties, die voorheen onder 
de verantwoordelijkheid van persoonlijke 
vertegenwoordigers vielen, opnieuw tegen 
het licht moeten worden gehouden en dat 
voorstellen moeten worden gedaan om 
deze rol over te dragen aan hoge EDEO-
ambtenaren of SVEU's; acht het essentieel 
dat de afbakening van de rol en de 
mandaten van SVEU's afhankelijk wordt 
gemaakt van voorafgaande raadpleging van 
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voorafgaande raadpleging van het 
Parlement en dat, overeenkomstig artikel 
36, lid 1 van het VEU, voorstellen ter tafel 
worden gelegd over de procedures en 
mandaten van de briefings en verslagen die 
door de SVEU's ter beschikking moeten 
worden gesteld aan het Parlement;

het Parlement en dat, overeenkomstig 
artikel 36, lid 1 van het VEU, voorstellen 
ter tafel worden gelegd over de procedures 
en mandaten van de briefings en verslagen 
die door de SVEU's ter beschikking 
moeten worden gesteld aan het Parlement;

Or. en

Amendement 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert aan de verklaring die de 
vv/hv op 8 juli 2010 heeft afgelegd in het 
Parlement over de fundamentele 
organisatie van de centrale administratie 
van de EDEO, waarin zij toezegde een 
passende structuur op te richten voor 
crisisbeheer en vredesopbouw, waarin de 
verschillende afdelingen van de 
Commissie die zijn overgebracht naar de 
EDEO en die zich bezighouden met de 
planning en programmering van 
crisisreactie, conflictpreventie en 
vredesopbouw, en de GBVB-structuren 
nauw met elkaar samenwerken en voor 
synergie zorgen, onder haar directe 
verantwoordelijkheid en gezag; herinnert 
er verder aan dat de vv/hv in haar brief 
van 7 september 2010 kenbaar heeft 
gemaakt dat het haar intentie is een 
toegewijd departement voor crisisreactie 
en vredesopbouw op te richten dat op 
gelijke voet staat met andere 
departementen voor crisisbeheer, zoals het 
directoraat voor crisisbeheer en planning, 
de civiele capaciteit voor planning en 
operaties, en de militaire staf, en dat 
onder andere wordt belast met de 
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voorbereiding van crisisreactie-acties in 
het kader van het stabiliteitsinstrument; 
verwacht dat de vv/hv deze toezeggingen 
snel zal nakomen; is van mening dat, ten 
einde de Unie te voorzien van effectieve, 
efficiënte en coherente structuren voor 
crisisbeheer en vredesopbouw, de 
verschillende hierboven genoemde 
departementen samen moeten worden 
gebracht onder één directeur en dat er een 
crisisbeheersraad moet worden opgericht 
in de EDEO;

Or. en

Amendement 61
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. brengt in herinnering dat het Parlement 
op grond van het Verdrag geraadpleegd 
dient te worden in aangelegenheden die het 
GBVB en het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 
betreffen, dat zijn opvattingen naar 
behoren in aanmerking dienen te worden 
genomen en dat het aanbevelingen kan 
doen; roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op de raadplegings- en 
verslagleggingstaken die tot dusver door de 
Commissie en de Raad zijn verricht op het 
gebied van extern optreden te consolideren;
verwacht dat het recht van het Parlement 
democratisch toezicht uit te oefenen op de 
strategische programmering van de 
instrumenten van de EU voor externe 
steun zal worden versterkt;

9. brengt in herinnering dat het Parlement 
op grond van het Verdrag geraadpleegd 
dient te worden in aangelegenheden die het 
GBVB en het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 
betreffen, dat zijn opvattingen naar 
behoren in aanmerking dienen te worden 
genomen en dat het aanbevelingen kan 
doen; roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op de raadplegings- en 
verslagleggingstaken die tot dusver door de 
Commissie en de Raad zijn verricht op het 
gebied van extern optreden te consolideren;
verzoekt de Raad te kiezen voor een 
constructieve benadering in het 
bemiddelingscomité voor de externe 
bijstandsinstrumenten, met inbegrip van 
het stabiliteitsinstrument, door te 
erkennen dat het Europees Parlement het 
recht heeft democratisch toezicht uit te 
oefenen op de strategiedocumenten en 
meerjarige actieplannen, als vastgelegd in 
artikel 290, VWEU;
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Or. en

Amendement 62
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. brengt in herinnering dat het Parlement
op grond van het Verdrag geraadpleegd 
dient te worden in aangelegenheden die het 
GBVB en het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 
betreffen, dat zijn opvattingen naar 
behoren in aanmerking dienen te worden 
genomen en dat het aanbevelingen kan 
doen; roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op de raadplegings- en 
verslagleggingstaken die tot dusver door de 
Commissie en de Raad zijn verricht op het 
gebied van extern optreden te consolideren; 
verwacht dat het recht van het Parlement 
democratisch toezicht uit te oefenen op de 
strategische programmering van de 
instrumenten van de EU voor externe steun 
zal worden versterkt;

9. brengt in herinnering dat het EP op 
grond van het Verdrag geraadpleegd dient 
te worden in aangelegenheden die het 
GBVB en het GVDB betreffen, dat zijn 
opvattingen naar behoren in aanmerking 
dienen te worden genomen en dat het 
aanbevelingen kan doen; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
de raadplegings- en verslagleggingstaken 
die tot dusver door de Commissie en de 
Raad zijn verricht op het gebied van extern 
optreden te consolideren; verwacht dat het 
recht van het Parlement democratisch 
toezicht uit te oefenen op de strategische 
programmering van de instrumenten van de 
EU voor externe steun volledig zal worden 
erkend en versterkt;

Or. en

Amendement 63
Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt zijn standpunt dat het 
Parlement, overeenkomstig artikel 218, lid 
10 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), ten volle 
geïnformeerd moet worden in de beginfase, 
de onderhandelingsfase en de eindfase van 

10. herhaalt zijn standpunt dat 
overeenkomstig artikel 218, lid 6, VWEU, 
raadpleging/goedkeuring van het 
Europees Parlement vereist is voor alle 
internationale overeenkomsten, inclusief 
de overeenkomsten die hoofdzakelijk 
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de procedure die uitmondt in de sluiting 
van internationale overeenkomsten; 
verwacht dat de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger gedurende de gehele 
procedure alle relevante informatie over de 
onderhandelingen verstrekt, met inbegrip 
van onderhandelingsrichtsnoeren en 
ontwerpteksten voor onderhandelingen, en 
brengt in herinnering dat de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
zich in de verklaring over politieke 
verantwoordingsplicht ertoe heeft 
verbonden de bepalingen van de 
kaderovereenkomst inzake internationale 
overeenkomsten toe te passen op 
vertrouwelijke GBVB-documenten; roept 
op tot het vaststellen van een efficiënte 
werkwijze die recht doet aan zowel de 
bevoegdheden van het Parlement als de 
noodzakelijke mate van vertrouwelijkheid; 
meent dat een alomvattende overeenkomst 
tussen alle instellingen, die alle EU-
organen omvat, noodzakelijk is om de 
toegang van de leden van het Parlement tot 
vertrouwelijke documenten te regelen;

betrekking hebben op het GBVB, met als 
enige uitzondering overeenkomsten die 
uitsluitend betrekking hebben op het 
GBVB; en dat het, overeenkomstig artikel 
218, lid 10 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
ten volle geïnformeerd moet worden in de 
beginfase, de onderhandelingsfase en de 
eindfase van de procedure die uitmondt in 
de sluiting van internationale
overeenkomsten; verwacht dat de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
gedurende de gehele procedure alle 
relevante informatie over de 
onderhandelingen verstrekt, met inbegrip 
van onderhandelingsrichtsnoeren en 
ontwerpteksten voor onderhandelingen, en 
brengt in herinnering dat de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
zich in de verklaring over politieke 
verantwoordingsplicht ertoe heeft 
verbonden de bepalingen van de 
kaderovereenkomst inzake internationale 
overeenkomsten toe te passen op 
vertrouwelijke GBVB-documenten; roept 
op tot het vaststellen van een efficiënte 
werkwijze die recht doet aan zowel de 
bevoegdheden van het Parlement als de 
noodzakelijke mate van vertrouwelijkheid; 
meent dat een alomvattende overeenkomst 
tussen alle instellingen, die alle EU-
organen omvat, noodzakelijk is om de 
toegang van de leden van het Parlement tot 
vertrouwelijke documenten te regelen;

Or. en

Amendement 64
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het herziene 11. benadrukt dat het herziene 
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Interinstitutioneel Akkoord van 2006 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor meer 
transparantie in de begrotingsprocedure 
van het GBVB moet zorgen en oog moet 
hebben voor de informatiebehoeften van de 
begrotingsautoriteit, zodat deze regelmatig 
informatie ontvangt en volledig op de 
hoogte is van de achtergrond, de context en 
de financiële gevolgen van politieke 
besluiten op dit beleidsterrein; meent dat 
het Europees Parlement naar behoren moet 
worden geïnformeerd voordat mandaten en 
strategieën op GBVB-gebied worden 
vastgesteld; begroet de steun die de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
heeft betuigd aan het voorstel om alle 
belangrijke GVDB-missies afzonderlijk te 
vermelden in de begroting; benadrukt 
nogmaals dat om de democratische 
legitimiteit van het GBVB te vergroten, de 
bevoegde organen van het Parlement 
geraadpleegd moeten worden voordat 
GVDB-missies van start gaan, en dat zij op 
passende wijze controle moeten kunnen 
uitoefenen, met name op missies die in het 
kader van het GBVB worden uitgevoerd;

Interinstitutioneel Akkoord van 2006 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor meer 
transparantie in de begrotingsprocedure 
van het GBVB moet zorgen en oog moet 
hebben voor de informatiebehoeften van de 
begrotingsautoriteit, zodat deze regelmatig 
informatie ontvangt en volledig op de 
hoogte is van de achtergrond, de context en 
de financiële gevolgen van politieke 
besluiten op dit beleidsterrein; meent dat 
het Europees Parlement naar behoren moet 
worden geïnformeerd voordat mandaten en 
strategieën op GBVB-gebied worden 
vastgesteld; begroet de steun die de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
heeft betuigd aan het voorstel om alle 
belangrijke GVDB-missies afzonderlijk te 
vermelden in de begroting; benadrukt 
nogmaals dat de bevoegde organen van het 
Parlement op passende wijze op de hoogte 
gehouden moeten worden voordat GVDB-
missies van start gaan;

Or. en

Amendement 65
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het herziene 
Interinstitutioneel Akkoord van 2006 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor meer 
transparantie in de begrotingsprocedure 
van het GBVB moet zorgen en oog moet 
hebben voor de informatiebehoeften van de 
begrotingsautoriteit, zodat deze regelmatig 

11. benadrukt dat het herziene 
Interinstitutioneel Akkoord van 2006 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor meer 
transparantie in de begrotingsprocedure 
van het GBVB moet zorgen en oog moet 
hebben voor de informatiebehoeften van de 
begrotingsautoriteit, zodat deze regelmatig 
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informatie ontvangt en volledig op de 
hoogte is van de achtergrond, de context en 
de financiële gevolgen van politieke 
besluiten op dit beleidsterrein; meent dat 
het Europees Parlement naar behoren moet 
worden geïnformeerd voordat mandaten en 
strategieën op GBVB-gebied worden 
vastgesteld; begroet de steun die de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
heeft betuigd aan het voorstel om alle 
belangrijke GVDB-missies afzonderlijk te 
vermelden in de begroting; benadrukt 
nogmaals dat om de democratische 
legitimiteit van het GBVB te vergroten, de 
bevoegde organen van het Parlement 
geraadpleegd moeten worden voordat 
GVDB-missies van start gaan, en dat zij op 
passende wijze controle moeten kunnen 
uitoefenen, met name op missies die in het 
kader van het GBVB worden uitgevoerd;

informatie ontvangt en volledig op de 
hoogte is van de achtergrond, de context en 
de financiële gevolgen van politieke 
besluiten op dit beleidsterrein; meent dat 
het Europees Parlement naar behoren moet 
worden geïnformeerd voordat mandaten en 
strategieën op GBVB-gebied worden 
vastgesteld; begroet de steun die de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
heeft betuigd aan het voorstel om alle 
belangrijke GVDB-missies afzonderlijk te 
vermelden in de begroting; benadrukt 
nogmaals dat om de democratische 
legitimiteit van het GBVB te vergroten, de 
bevoegde organen van het Parlement 
geraadpleegd moeten worden voordat 
GVDB-missies van start gaan, en dat zij op 
passende wijze controle moeten kunnen 
uitoefenen, met name op missies die in het 
kader van het GBVB worden uitgevoerd;
benadrukt dat ter naleving van de criteria 
van geloofwaardigheid en zelfdefiniëring 
in het Verdrag van Lissabon, adequate 
begrotingsmiddelen moeten worden 
uitgetrokken voor GBVB-doelstellingen;

Or. en

Amendement 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het herziene 
Interinstitutioneel Akkoord van 2006 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor meer 
transparantie in de begrotingsprocedure 
van het GBVB moet zorgen en oog moet 
hebben voor de informatiebehoeften van de 
begrotingsautoriteit, zodat deze regelmatig 
informatie ontvangt en volledig op de 
hoogte is van de achtergrond, de context en 

11. benadrukt dat het herziene 
Interinstitutioneel Akkoord van 2006 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer voor meer 
transparantie in de begrotingsprocedure 
van het GBVB moet zorgen en oog moet 
hebben voor de informatiebehoeften van de 
begrotingsautoriteit, zodat deze regelmatig 
informatie ontvangt en volledig op de 
hoogte is van de achtergrond, de context en 
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de financiële gevolgen van politieke 
besluiten op dit beleidsterrein; meent dat 
het Europees Parlement naar behoren moet 
worden geïnformeerd voordat mandaten en 
strategieën op GBVB-gebied worden 
vastgesteld; begroet de steun die de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
heeft betuigd aan het voorstel om alle 
belangrijke GVDB-missies afzonderlijk te 
vermelden in de begroting; benadrukt 
nogmaals dat om de democratische 
legitimiteit van het GBVB te vergroten, de 
bevoegde organen van het Parlement 
geraadpleegd moeten worden voordat
GVDB-missies van start gaan, en dat zij op 
passende wijze controle moeten kunnen 
uitoefenen, met name op missies die in het 
kader van het GBVB worden uitgevoerd;

de financiële gevolgen van politieke 
besluiten op dit beleidsterrein; meent dat 
het Europees Parlement naar behoren moet 
worden geïnformeerd voordat mandaten en 
strategieën op GBVB-gebied worden 
vastgesteld; begroet de steun die de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
heeft betuigd aan het voorstel om alle 
belangrijke GVDB-missies afzonderlijk te 
vermelden in de begroting maar is van 
oordeel dat volledige transparantie en 
democratisch toezicht afzonderlijke 
begrotingslijnen voor elke afzonderlijke 
missie vereisen; benadrukt nogmaals dat 
om de democratische legitimiteit van het 
GBVB te vergroten, de bevoegde organen 
van het Parlement geraadpleegd moeten 
worden voordat GVDB-missies van start 
gaan, en dat zij op passende wijze controle 
moeten kunnen uitoefenen, met name op 
missies die in het kader van het GBVB 
worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 67
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat naast regelmatig 
plaatsvindende gezamenlijke 
informatiebijeenkomsten over het GBVB 
extra vergaderingen gehouden moeten 
worden als er behoefte aan het geven van 
informatie vooraf; stelt in dit verband voor 
dat de vergaderingen ook ten doel moeten 
hebben belangrijke strategische en politiek-
militaire lessen te leren, zodat de planning 
en het beheer van toekomstige missies 
verbeterd kan worden en kan worden 
vooruitgelopen op toekomstige behoeften; 
herinnert er voorts aan dat het Parlement 

12. is van mening dat naast regelmatig 
plaatsvindende gezamenlijke 
informatiebijeenkomsten over het GBVB 
extra vergaderingen gehouden moeten 
worden om vooraf informatie te geven; 
stelt in dit verband voor dat de 
vergaderingen ook ten doel moeten hebben 
belangrijke strategische en politiek-
militaire lessen te leren, zodat de planning 
en het beheer van toekomstige missies 
verbeterd kan worden en kan worden 
vooruitgelopen op toekomstige behoeften; 
herinnert er voorts aan dat het Parlement 
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het recht heeft geraadpleegd te worden en 
dat het op passende wijze in kennis gesteld 
moet worden van dringende 
financieringsregelingen voor initiatieven in 
het kader van het GBVB, conform artikel 
41, lid 3 van het VEU;

het recht heeft geraadpleegd te worden en 
dat het op passende wijze in kennis gesteld 
moet worden van dringende 
financieringsregelingen voor initiatieven in 
het kader van het GBVB, conform artikel 
41, lid 3 van het VEU;

Or. en

Amendement 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op zijn verplichting, 
krachtens het Verdrag, om samen met 
nationale parlementen, te bepalen hoe een 
efficiënte en regelmatige 
interparlementaire samenwerking kan 
worden georganiseerd en gestimuleerd, 
met name op het gebied van het 
gemeenschappelijk buitenlands, 
veiligheids- en defensiebeleid;

Or. en

Amendement 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat GVDB-acties onderdeel 
moeten vormen van een alomvattend beleid 
dat gericht is op landen en regio's die zich 
in een crisis bevinden; onderstreept voorts 
dat er een accentverschuiving moet 

13. benadrukt dat GVDB-acties onderdeel 
moeten vormen van een alomvattend beleid 
dat gericht is op landen en regio's die zich 
in een crisis bevinden waar de waarden en 
strategische belangen van de EU op het 
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plaatsvinden van de huidige nadruk op 
een geslaagde inzet van GVDB-missies 
naar grotere aandacht voor hun 
geslaagde uitvoering en blijvende impact 
ter plaatse;

spel staan en waar GVDB-acties voor 
toegevoegde waarde zorgen door de 
bevordering van vrede, stabiliteit en de 
rechtsstaat; onderstreept voorts dat er 
lering getrokken moet worden uit de 
acties en dat nauwkeuriger moet worden 
beoordeeld of iedere actie succesvol is 
uitgevoerd en blijvende impact ter plaatse 
heeft;

Or. en

Amendement 70
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat GVDB-acties onderdeel 
moeten vormen van een alomvattend beleid 
dat gericht is op landen en regio's die zich 
in een crisis bevinden; onderstreept voorts 
dat er een accentverschuiving moet 
plaatsvinden van de huidige nadruk op een 
geslaagde inzet van GVDB-missies naar 
grotere aandacht voor hun geslaagde 
uitvoering en blijvende impact ter plaatse;

13. benadrukt dat GVDB-acties onderdeel 
moeten vormen van een alomvattend beleid 
dat gericht is op landen en regio's die zich 
in een crisis bevinden; onderstreept voorts 
dat er een accentverschuiving moet 
plaatsvinden van de huidige nadruk op een 
geslaagde inzet van GVDB-missies naar 
grotere aandacht voor hun geslaagde 
uitvoering en blijvende impact ter plaatse;
dringt er bij de vv/hv op aan van 
conflictpreventie, vreedzame 
conflictbemiddeling, hervorming van de 
veiligheidssector een prioriteit te maken 
van het GBVB en het GVDB; dringt er bij 
de vv/hv op aan de oprichting van de 
EDEO aan te grijpen als gelegenheid om 
effectbeoordelingen in te voeren als 
standaardprocedure om te beoordelen 
welke meervoudige gevolgen iedere 
afzonderlijke GVDB-missie heeft voor de 
veiligheid, mensenrechten en gender in 
het gastland of -regio, alsmede welke 
sociaal-economische gevolgen;

Or. en
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Amendement 71
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de vv/hv, de Raad en de 
lidstaten de onevenwichtigheid tussen de 
civiele en de militaire planningscapaciteit 
binnen de EDEO aan te pakken en méér 
personeel ter beschikking te stellen voor 
de aspecten justitie, civiele administratie, 
douane en bemiddeling, teneinde te 
waarborgen dat de GBVB-missies over 
passende en voldoende expertise kunnen 
beschikken;

Or. en

Amendement 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter 
plaatse worden ingezet of die na een ramp 
kunnen worden opgezet; meent dat een 
strikt onderscheid tussen militaire en 
civiele crisisbeheeroperaties niet zozeer 
gebaseerd is op de realiteit ter plaatse, als 
wel op achterhaalde institutionele 
patronen en benadrukt daarom dat op 
crises gereageerd moet worden met een 
combinatie van militaire en civiele 
instrumenten;

Schrappen
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Or. en

Amendement 73
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; is van mening dat een 
strikt onderscheid tussen militaire en 
civiele crisisbeheeroperaties veeleer
gebaseerd is op achterhaalde institutionele 
patronen en dat met civiel-militaire 
interactie en samenwerking beter 
gereageerd kan worden op de realiteit ter 
plaatse; benadrukt daarom dat de 
behoeften stelselmatig per geval moeten 
worden beoordeeld om te zorgen voor de 
meest passende combinatie van militaire 
en civiele instrumenten in een specifieke 
situatie;

Or. en

Amendement 74
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter 

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten,
alsmede met de inspanningen van overige 
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plaatse worden ingezet of die na een ramp 
kunnen worden opgezet; meent dat een 
strikt onderscheid tussen militaire en 
civiele crisisbeheeroperaties niet zozeer 
gebaseerd is op de realiteit ter plaatse, als 
wel op achterhaalde institutionele 
patronen en benadrukt daarom dat op 
crises gereageerd moet worden met een 
combinatie van militaire en civiele 
instrumenten;

internationale organisaties;

Or. en

Amendement 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; blijft bezorgd over de 
pogingen om gevechtstroepen van de EU 
Battle Groups te gebruiken voor 
rampenbestrijding en herinnert eraan dat 
een verhoogd gebruik van de GVDB-
capaciteit maar ook het 
stabiliteitsinstrument voor 
rampenbestrijding, hulp en wederopbouw 
het EU-vermogen om politieke crises op te 
lossen en deel te nemen aan 
vredeshandhaving, vredesopbouw ernstig 
beperkt en verzwakt; meent dat een veelal 
te strikt onderscheid tussen militaire en 
civiele crisisbeheeroperaties niet zozeer 
gebaseerd is op de realiteit ter plaatse, als 
wel op achterhaalde institutionele patronen 
en benadrukt daarom dat op crises 
gereageerd kan worden met een 
combinatie van militaire en civiele 
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instrumenten; herinnert eraan dat 16 van 
de 24 GVDB-missies een civiel karakter 
hadden, dat 7 een militair karakter 
hadden en dat slechts één missie een 
civiel-militair karakter had; dringt er bij 
de vv/hv op aan geen militair personeel te 
benoemen tot missieleider bij missies van 
louter civiele aard zoals gebeurd is bij 
EULEX;

Or. en

Amendement 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op bepaalde crises 
gereageerd kan worden met een 
combinatie van militaire en civiele 
instrumenten;

Or. en

Amendement 77
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele en/of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

Or. en

Amendement 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gewoonlijk
gereageerd moet worden met een 
combinatie van militaire en civiele 
instrumenten;

Or. en
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Amendement 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
kan worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

Or. en

Amendement 80
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
optimale coördinatie tussen EU-optreden 
na rampen en andere EU-instrumenten –
zoals civiele of militaire missies in het 
kader van het GVDB – die reeds ter plaatse 
worden ingezet of die na een ramp kunnen 
worden opgezet; meent dat een strikt 
onderscheid tussen militaire en civiele 
crisisbeheeroperaties niet zozeer gebaseerd 
is op de realiteit ter plaatse, als wel op 
achterhaalde institutionele patronen en 
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benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten;

benadrukt daarom dat op crises gereageerd 
moet worden met een combinatie van 
militaire en civiele instrumenten, op basis 
van een volledig begrip van de verbanden 
tussen veiligheid en ontwikkeling;

Or. en

Amendement 81
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst er nogmaals op dat er een 
Europese macht voor civiele bescherming 
moet worden opgericht, gebaseerd op het 
bestaande Europees mechanisme voor 
civiele bescherming, waar het Parlement 
verschillende keren toe heeft opgeroepen 
en die, te allen tijde, buiten de EU zou 
kunnen opereren;

Or. en

Amendement 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. beklemtoont dat rampen er niet toe 
mogen leiden dat legertroepen worden 
gebruikt of ingezet, noch binnen noch 
buiten de EU; in plaats daarvan moeten 
de nodige middelen ter beschikking 
worden gesteld voor 
rampenresponsdiensten, zodat zij hun 
taak naar behoren en alleen kunnen 
uitvoeren; beklemtoont voorts dat de 
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civiel-militaire samenwerking het 
oncontroleerbare gevaar inhoudt dat 
civiele actoren voor militaire doelen 
worden ingezet, met alle gevolgen van 
dien: verlies - in de ogen van de bevolking 
- van hun neutraliteit en hun zuiver 
humanitaire karakter; om deze reden 
moeten civiele en militaire operaties op 
alle gebieden strikt van elkaar gescheiden 
blijven.

Or. en

Amendement 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot 
vredeshandhaving en -opbouw, met 
inbegrip van samenwerking ten behoeve 
van crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

Schrappen

Or. en
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Amendement 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot vredeshandhaving 
en -opbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere
grote actoren – hetzij mondiale hetzij 
regionale organisaties of derde landen – te 
intensiveren, alsmede informatie uit te 
wisselen, acties te coördineren en 
middelen te delen indien nodig met 
betrekking tot vredeshandhaving en -
opbouw;

Or. en

Amendement 85
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU om de rol van 
organisaties zoals de NAVO met een 
duidelijker verdeling van de 
werkzaamheden tussen civiele en militaire 
activiteiten, aan te vullen en tevens de 
dialoog met andere grote actoren – zoals de 
VN, de Afrikaanse Unie (AU) en de 
OVSE, maar ook derde landen als de VS, 
Turkije, Noorwegen en Canada – te 
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delen met betrekking tot 
vredeshandhaving en -opbouw, met 
inbegrip van samenwerking ten behoeve 
van crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

intensiveren, alsmede acties te 
synchroniseren, informatie uit te wisselen 
en middelen te delen met betrekking tot 
vredesopbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

Or. en

Amendement 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot vredeshandhaving 
en -opbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren; 
benadrukt de noodzaak acties te 
synchroniseren, informatie uit te wisselen 
en middelen te delen met betrekking tot 
vredeshandhaving en -opbouw, maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht

Or. en

Amendement 87
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 



AM\859936NL.doc 55/195 PE452.878v03-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot vredeshandhaving 
en -opbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE – te 
intensiveren, alsmede acties te 
synchroniseren, vroegtijdige 
waarschuwing te verbeteren, te zorgen 
voor uitwisseling van goede praktijken, 
informatie en middelen met betrekking tot 
vredeshandhaving en -opbouw, met 
inbegrip van samenwerking ten behoeve 
van crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

Or. en

Amendement 88
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt het als een strategische
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot vredeshandhaving 
en -opbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

15. beschouwt het als een belangrijke
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot vredeshandhaving 
en -opbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;
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Or. en

Amendement 89
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot vredeshandhaving 
en -opbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;

15. beschouwt het als een strategische 
prioriteit van de EU partnerschappen op 
het gebied van internationaal crisisbeheer 
te versterken en de dialoog met andere 
grote actoren – zoals de VN, de NAVO, de 
Afrikaanse Unie (AU) en de OVSE, maar 
ook derde landen als de VS, Turkije, 
Noorwegen en Canada – te intensiveren, 
alsmede acties te synchroniseren, 
informatie uit te wisselen en middelen te 
delen met betrekking tot vredeshandhaving 
en -opbouw, met inbegrip van 
samenwerking ten behoeve van 
crisisbeheer en met name maritieme 
veiligheid en terrorismebestrijding in het 
kader van het internationaal recht;
benadrukt dat de EU naar behoren 
vertegenwoordigd moet zijn in de VN-
Veiligheidsraad, dat de zetels die 
momenteel aan haar lidstaten zijn 
toegewezen uiteindelijk moeten worden 
herverdeeld, en dat zij haar macht moet 
aanwenden om de VN-Veiligheidsraad te 
hervormen en uit te breiden, waardoor
deze representatiever wordt en de 
legitimiteit en doelmatigheid ervan wordt 
verhoogd;

Or. en
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Amendement 90
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat de oprichting van de 
EDEO de EU de unieke gelegenheid biedt 
om haar toezeggingen op het gebied van 
conflictpreventie en vredesopbouw na te 
komen, met bijzondere verwijzing naar 
het Gotenburg Programma, en de EU-
capaciteit voor conflictpreventie verder uit 
te breiden als alternatief voor 
crisisbeheer; benadrukt in dit verband dat 
het directoraat voor conflictpreventie en 
veiligheidsbeleid op gelijke voet geplaatst 
moet worden met andere directoraten 
door het adequaat toe te rusten voor 
beleidsprogrammering en door de 
betrekkingen met geografische 
departementen te versterken en formele 
betrekkingen aan te gaan met de relevante 
werkgroepen van de Raad; is van mening 
dat het huidige onderscheid tussen de 
crisisbeheersstructuur en het directoraat 
voor conflictpreventie en veiligheidsbeleid 
ook moet worden herzien;

Or. en

Amendement 91
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat er op grond van 
de failed states index van 2010, Fund for 
Peace, momenteel wereldwijd zo'n 38 
fragiele staten zijn, die, volgens de 
Wereldbank, gevolgen hebben voor meer 
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dan 1 miljard mensen, en dat de EU 
derhalve een allesomvattende strategie 
zou moeten ontwikkelen om haar 
instrumentarium van extern optreden te 
gebruiken om democratische 
staatvorming te stimuleren;

Or. en

Amendement 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de 
onafhankelijkheid van het buitenlands 
beleid van de EU zou ondermijnen; wijst 
eens te meer op de dringende noodzaak 
als antwoord op de energieproblematiek te 
komen met een gemeenschappelijk 
Europees extern energiebeleid, dat 
gebaseerd is op de diversificatie van 
energieleveranciers; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in 
dit verband vastberaden gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van het Parlement 
voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

Schrappen

Or. en



AM\859936NL.doc 59/195 PE452.878v03-00

NL

Amendement 93
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de 
onafhankelijkheid van het buitenlands 
beleid van de EU zou ondermijnen; wijst 
eens te meer op de dringende noodzaak als 
antwoord op de energieproblematiek te 
komen met een gemeenschappelijk 
Europees extern energiebeleid, dat 
gebaseerd is op de diversificatie van 
energieleveranciers; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in 
dit verband vastberaden gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van het Parlement 
voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

16. onderstreept het belang van 
consistentie en coherentie van het extern 
optreden van de EU op energiegebied en 
benadrukt dat het concept van 
energiezekerheid fundamenteel 
verbonden is aan de continuïteit van de 
energievoorziening; wijst derhalve eens te 
meer op de dringende noodzaak als 
antwoord op de energieproblematiek te 
komen met een gemeenschappelijk 
Europees extern energiebeleid, dat 
gebaseerd is op een betere coördinatie van 
het beleid van de lidstaten op dit gebied en 
de diversificatie van energieleveranciers; is 
verheugd over het besluit van de Europese 
Raad om de Commissie te verzoeken 
uiterlijk in juni 2011 een mededeling in te 
dienen over de continuïteit van de 
energievoorziening en internationale 
samenwerking omwille van grotere 
consistentie en coherentie in het 
buitenlandse optreden van de EU op 
energiegebied; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in 
dit verband vastberaden gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van het Parlement 
voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

Or. en
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Amendement 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de 
onafhankelijkheid van het buitenlands 
beleid van de EU zou ondermijnen; wijst 
eens te meer op de dringende noodzaak als 
antwoord op de energieproblematiek te 
komen met een gemeenschappelijk 
Europees extern energiebeleid, dat 
gebaseerd is op de diversificatie van 
energieleveranciers; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in 
dit verband vastberaden gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van het Parlement 
voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

16. waarschuwt voor het gevaar dat de EU 
voor haar energievoorraden volledig
afhankelijk wordt van derde landen; wijst 
eens te meer op de dringende noodzaak als 
antwoord op de energieproblematiek te 
komen met een gemeenschappelijk 
Europees extern energiebeleid, dat 
gebaseerd is op de diversificatie van 
energieleveranciers; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in 
dit verband vastberaden gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van het Parlement 
voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

Or. en

Amendement 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 

16. onderstreept dat ervoor gezorgd moet 
worden dat de EU voor haar 
energievoorraden niet te afhankelijk wordt 
van derde landen, hetgeen uiteindelijk de 
onafhankelijkheid van haar buitenlands 
beleid zou kunnen ondermijnen; wijst eens 
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dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

te meer op de dringende noodzaak als 
antwoord op de energieproblematiek te 
komen met een gemeenschappelijk 
Europees extern energiebeleid, dat 
gebaseerd is op de diversificatie van 
energieleveranciers; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in 
dit verband vastberaden gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van het Parlement 
voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

Or. en

Amendement 96
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de 
onafhankelijkheid van het buitenlands 
beleid van de EU zou ondermijnen; wijst 
eens te meer op de dringende noodzaak als 
antwoord op de energieproblematiek te 
komen met een gemeenschappelijk
Europees extern energiebeleid, dat 
gebaseerd is op de diversificatie van 
energieleveranciers; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger in 
dit verband vastberaden gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van het Parlement 
voor de ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU-lidstaten voor hun
energievoorraden afhankelijk worden van 
derde landen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
gecoördineerder Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van een constructieve dialoog 
met de energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;
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Rusland, en met doorvoerlanden;

Or. en

Amendement 97
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers, de 
implementatie van strategische projecten 
voor energie-infrastructuur zoals 
Nabucco, en buurlanden aan te moedigen 
haar relevante regels voor de interne 
energiemarkt over te nemen; verzoekt de 
vv/hv in dit verband vastberaden gevolg te 
geven aan de aanbevelingen van het 
Parlement voor de ontwikkeling van een 
coherent en gecoördineerd beleid, met 
name door bevordering van de cohesie van 
de EU in een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, alsmede met doorvoerlanden;

Or. en

Amendement 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 



AM\859936NL.doc 63/195 PE452.878v03-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek zowel hernieuwbare 
als inheemse fossiele brandstof te 
bevorderen, een doelmatige interne 
energiemarkt te voltooien en te komen met 
een gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

Or. en

Amendement 99
Charles Tannock namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
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gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden; geeft 
uiting aan zijn ontevredenheid over de 
onvoldoende vastberadenheid van de 
Commissie om de aanleg van de Nabucco-
pijpleiding of overige alternatieven voor 
de zuidelijke corridor, zoals Whitestream, 
te faciliteren; betreurt dat de lidstaten 
actief betrokken zijn bij de ondersteuning 
van initiatieven die in werkelijkheid 
concurreren met de inspanningen die 
gericht zijn op het veilig stellen en 
diversifiëren van de energiebronnen;

Or. en

Amendement 100
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 

16. onderstreept dat het nodig is te 
voorkomen dat de EU voor haar 
energievoorraden afhankelijk wordt van 
derde landen, hetgeen de onafhankelijkheid 
van het buitenlands beleid van de EU zou 
ondermijnen; wijst eens te meer op de 
dringende noodzaak als antwoord op de 
energieproblematiek te komen met een 
gemeenschappelijk Europees extern 
energiebeleid, dat gebaseerd is op de 
diversificatie van energieleveranciers; 
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verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;

verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger in dit verband 
vastberaden gevolg te geven aan de 
aanbevelingen van het Parlement voor de 
ontwikkeling van een coherent en 
gecoördineerd beleid, met name door 
bevordering van de cohesie van de EU in 
een constructieve dialoog met de 
energieleveranciers, met name met 
Rusland, en met doorvoerlanden;
continuïteit van de energievoorziening 
moet volledig weerspiegeld worden in het 
nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid van 
de EU, met inbegrip van een politieke 
dialoog en praktische samenwerking met 
partners zoals Turkije en Oekraïne;

Or. en

Amendement 101
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de voorbereiding 
moet worden gecoördineerd om 
onconventionele bedreigingen het hoofd 
te bieden, zoals cyberbedreigingen; 
verzoekt de Commissie en de Raad een 
diepgaande analyse te maken van de 
bedreigingen en de behoeften op dit 
gebied die moet leiden tot een 
multidimensionale en allesomvattende 
Europese cyberveiligheidsstrategie die 
rampenplannen moet omvatten in geval 
van cyberaanvallen;

Or. en
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Amendement 102
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de vv/hv en de EU-
lidstaten om in GVDB-besluiten van de 
Raad en missiemandaten te verwijzen 
naar de resoluties 1325 en 1820 van de 
Veiligheidsraad van de VN en ervoor te
zorgen dat alle GVDB-missies beschikken 
over ten minste één genderadviseur en 
een actieplan voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de resoluties 1325 
en 1820; verzoekt de vv/hv, de EU-
lidstaten en de missieleiders om van 
samenwerking en overleg met plaatselijke 
vrouwenorganisaties een 
standaardelement van elke missie te 
maken;

Or. en

Amendement 103
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat samenwerking met 
derde landen op het gebied van 
energievoorziening gebaseerd moet zijn 
op de beginselen van samenwerking en 
transparantie en wijst op het belang van 
wederkerigheid; benadrukt dat 
energievoorziening niet gewaarborgd mag 
worden door het gebruik van militaire 
middelen;

Or. en
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Amendement 104
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat het Europees 
buitenlands beleid rekening moet houden 
met de externe dimensie van de Europese 
ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid; wijst opnieuw op het 
belang van een goed geregeld 
migratiebeheer; acht het van essentieel 
belang zich te verzekeren van de 
samenwerking van zowel landen van 
oorsprong als doorreislanden en een 
attitude van solide samenwerking in die 
landen te stimuleren door een beleid op 
basis van positieve conditionaliteit te 
voeren;

Or. es

Amendement 105
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept nogmaals dat de EU haar 
mondiale leiderspositie op het gebied van 
klimaatbeleid moet versterken, en verder 
tot een dialoog moet komen met andere 
belangrijke actoren, zoals de opkomende 
wereldmachten (China, Brazilië, India), 
Rusland, de Verenigde Staten en de 
ontwikkelingslanden, aangezien de 
klimaatverandering is uitgegroeid tot een 
essentiële factor in de internationale 
betrekkingen;

17. onderstreept nogmaals dat de EU haar 
mondiale leiderspositie op het gebied van 
klimaatbeleid moet versterken en dat zij 
klimaatverandering stelselmatig moet 
integreren in al het externe en 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid;
steunt de dialoog met andere belangrijke 
actoren, zoals de Verenigde Staten, 
Rusland, de opkomende wereldmachten 
(China, Brazilië, India), en de 
ontwikkelingslanden en de meest getroffen 
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landen, aangezien de klimaatverandering 
een kernonderdeel is geworden van de 
internationale betrekkingen en in 
toenemende mate wordt aangemerkt als 
een ernstige bedreiging van de 
internationale veiligheid en stabiliteit;

Or. en

Amendement 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept nogmaals dat de EU haar 
mondiale leiderspositie op het gebied van 
klimaatbeleid moet versterken, en verder 
tot een dialoog moet komen met andere 
belangrijke actoren, zoals de opkomende 
wereldmachten (China, Brazilië, India), 
Rusland, de Verenigde Staten en de 
ontwikkelingslanden, aangezien de 
klimaatverandering is uitgegroeid tot een 
essentiële factor in de internationale 
betrekkingen;

17. onderstreept nogmaals dat de EU haar 
mondiale leiderspositie op het gebied van 
klimaatbeleid moet versterken, en verder 
tot een dialoog moet komen met andere 
belangrijke actoren, zoals de opkomende 
wereldmachten (China, Brazilië, India), 
Rusland, de Verenigde Staten en de 
ontwikkelingslanden, aangezien de 
klimaatverandering is uitgegroeid tot een 
essentiële factor in de internationale 
betrekkingen en er een allesomvattende 
internationale overeenkomst nodig is om 
de klimaatverandering aan te pakken;

Or. en

Amendement 107
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept nogmaals dat de EU haar 
mondiale leiderspositie op het gebied van 
klimaatbeleid moet versterken, en verder 

17. onderstreept nogmaals dat de EU haar 
mondiale leiderspositie op het gebied van 
klimaatbeleid moet versterken, en verder 
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tot een dialoog moet komen met andere 
belangrijke actoren, zoals de opkomende 
wereldmachten (China, Brazilië, India), 
Rusland, de Verenigde Staten en de 
ontwikkelingslanden, aangezien de 
klimaatverandering is uitgegroeid tot een 
essentiële factor in de internationale 
betrekkingen;

tot een dialoog moet komen met andere 
belangrijke actoren, zoals de opkomende 
wereldmachten (China, Brazilië, India), 
Rusland, de Verenigde Staten en de 
ontwikkelingslanden, aangezien de 
klimaatverandering is uitgegroeid tot een 
essentiële factor in de internationale 
betrekkingen; dringt er ook bij de 
Commissie op aan een multidisciplinaire 
analyse te maken van de manier waarop 
klimaatverandering gevolgen heeft voor 
migratie, en welke gevolgen dat heeft voor 
Europa en hoe de EU kan bijdragen tot 
verzachting van de gevolgen van 
klimaatverandering of milieuschade voor 
het getroffen land en voor de getroffen
bevolking; dringt er bij de Commissie en 
de Raad op aan een consistente strategie 
te ontwikkelen om de gevolgen van 
klimaatverandering voor het leven van de 
getroffen bevolking en de landen die het 
meest zijn blootgesteld aan gevaren, aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 108
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het Europees
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de 
handhaving van mensenrechten is; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
coherentie en effectiviteit van de EU op dit 

18. is van mening dat het buitenlands 
beleid en het externe optreden van de EU, 
met het oog op consistentie, absolute 
prioriteit moeten verlenen aan het 
bevorderen van democratie, de rechtsstaat 
en goed bestuur, aangezien een 
democratische samenleving immers de 
basis vormt voor de handhaving van 
mensenrechten; gelooft dat de nieuwe 
institutionele structuur van de EU, en met 
name de EDEO en zijn speciaal voor dit 
aandachtsgebied opgezette afdeling, de 
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terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

kans biedt om de coherentie en effectiviteit 
van de EU op dit terrein te versterken;
dringt er bij de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op aan zich ervoor in 
te spannen dat derde landen zich inzetten 
voor de eerbiediging van de 
mensenrechten en zich uit te spreken 
tegen mensenrechtenschendingen en niet 
na te laten om passende maatregelen te 
treffen indien mensenrechten worden 
geschonden, met name de rechten van 
vrouwen, die meer dan de helft van de 
wereldbevolking uitmaken; herinnert 
nogmaals aan de vastbeslotenheid en 
langdurige inspanningen waarmee het
Europees Parlement opkomt voor de 
rechten van vrouwen, mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de 
handhaving van mensenrechten is; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
coherentie en effectiviteit van de EU op dit 

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, absolute prioriteit moet 
verlenen aan het bevorderen van de 
rechtsstaat en democratisch bestuur, 
aangezien een rechtmatige democratische 
samenleving immers de basis vormt voor 
de handhaving van mensenrechten; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
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terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

coherentie en effectiviteit van de EU op dit 
terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 110
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de 
handhaving van mensenrechten is; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
coherentie en effectiviteit van de EU op dit 
terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de 
handhaving van mensenrechten is; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
coherentie en effectiviteit van de EU op dit 
terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie, duurzame omgevingen en 
rechtvaardige samenlevingen in de wereld 
door middel van bilaterale betrekkingen 
met derde landen en actieve deelname aan 
internationale fora, en ook door 
ondersteuning van internationale en 
plaatselijke maatschappelijke organisaties;
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Or. en

Amendement 111
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de 
handhaving van mensenrechten is; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
coherentie en effectiviteit van de EU op dit 
terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis vormt voor 
de handhaving van mensenrechten en het 
bevorderen van stabiliteit; herhaalt 
derhalve zijn standpunt dat de 
mensenrechten binnen het buitenlands 
beleid een centraal thema moeten gaan 
vormen; gelooft dat de nieuwe 
institutionele structuur van de EU, en met 
name de EDEO en zijn speciaal voor dit 
aandachtsgebied opgezette afdeling, de 
kans biedt om de coherentie en effectiviteit 
van de EU op dit terrein te versterken;
herinnert nogmaals aan de vastbeslotenheid 
en langdurige inspanningen waarmee het 
Europees Parlement opkomt voor 
mensenrechten en democratie in de wereld 
door middel van bilaterale betrekkingen 
met derde landen en actieve deelname aan 
internationale fora, en ook door 
ondersteuning van internationale en 
plaatselijke maatschappelijke organisaties;
verzoekt bovendien de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger te waarborgen dat alle 
aspecten van de richtsnoeren inzake 
mensenrechtenverdedigers doeltreffend 
ten uitvoer worden gelegd; verzoekt de 
Commissie, gezien het groeiend aantal 
ernstige schendingen van de vrijheid van 
overtuiging, een grondig onderzoek uit te 
voeren en de vrijheid van overtuiging te 
integreren in het mensenrechtenbeleid 
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van de EU;

Or. en

Amendement 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de 
handhaving van mensenrechten is; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
coherentie en effectiviteit van de EU op dit 
terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op de
consistentie met zijn eigen waarden, het 
bevorderen van democratie een absolute 
prioriteit moet geven, aangezien een 
democratische samenleving immers de 
basis voor de handhaving van 
mensenrechten is; gelooft dat de nieuwe 
institutionele structuur van de EU, en met 
name de EDEO en zijn speciaal voor dit 
aandachtsgebied opgezette afdeling, de 
kans biedt om de coherentie en effectiviteit 
van de EU op dit terrein te versterken; 
herinnert nogmaals aan de vastbeslotenheid 
en langdurige inspanningen waarmee het 
Europees Parlement opkomt voor 
mensenrechten en democratie in de wereld 
door middel van bilaterale betrekkingen 
met derde landen en actieve deelname aan 
internationale fora, en ook door 
ondersteuning van internationale en 
plaatselijke maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 113
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie een absolute prioriteit moet 
geven, aangezien een democratische 
samenleving immers de basis voor de 
handhaving van mensenrechten is; gelooft 
dat de nieuwe institutionele structuur van 
de EU, en met name de EDEO en zijn 
speciaal voor dit aandachtsgebied 
opgezette afdeling, de kans biedt om de 
coherentie en effectiviteit van de EU op dit 
terrein te versterken; herinnert nogmaals 
aan de vastbeslotenheid en langdurige 
inspanningen waarmee het Europees 
Parlement opkomt voor mensenrechten en 
democratie in de wereld door middel van 
bilaterale betrekkingen met derde landen 
en actieve deelname aan internationale 
fora, en ook door ondersteuning van 
internationale en plaatselijke 
maatschappelijke organisaties;

18. is van mening dat het Europees 
buitenlands beleid, met het oog op 
consistentie, het bevorderen van 
democratie prioriteit moet geven, 
aangezien een democratische samenleving 
immers de basis voor de handhaving van 
mensenrechten is; gelooft dat de nieuwe 
institutionele structuur van de EU, en met 
name de EDEO en zijn speciaal voor dit 
aandachtsgebied opgezette afdeling, de 
kans biedt om de coherentie en effectiviteit 
van de EU op dit terrein te versterken;
herinnert nogmaals aan de vastbeslotenheid 
en langdurige inspanningen waarmee het 
Europees Parlement opkomt voor 
mensenrechten en democratie in de wereld 
door middel van bilaterale betrekkingen 
met derde landen en actieve deelname aan 
internationale fora, en ook door 
ondersteuning van internationale en 
plaatselijke maatschappelijke organisaties;

Or. en

Amendement 114
Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. beschouwt de kwestie van de 
wereldwijde godsdienstvrijheid - met 
name de godsdienstvrijheid van 
Christenen - en de interreligieuze dialoog 
als nieuw centraal thema voor het GBVB; 
verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger derhalve binnen het 
Directoraat mensenrechten van de EDEO 
een permanente capaciteit te creëren voor 
de monitoring van de situatie op het 
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gebied van beperkingen van de vrijheid 
van godsdienst en aanverwante rechten 
door regeringen of samenlevingen;

Or. en

Amendement 115
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vestigt de aandacht op de nieuwe 
generatie veiligheidsproblemen en -
risico's, zoals cyberaanvallen, sociale 
onrust, politieke opstanden, mondiale 
criminele netwerken en economische 
activiteiten, die een bedreiging vormen 
voor de rechtsstaat en de beginselen van 
de democratie; benadrukt dat het 
belangrijk is strategieën te bedenken om 
te kunnen inspelen op deze 
ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 116
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt er bij de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op aan te waarborgen 
dat het beleid en het optreden in het kader 
van het GBVB volledig uitvoering geven 
aan Resolutie 1325 (2000) van de VN-
Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en 
veiligheid, die oproept vrouwen een rol te 
laten spelen in alle aspecten en op alle 
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niveaus van conflictoplossing; dringt er 
tevens op aan dat het GBVB rekening 
houdt met Resolutie 1820 (2008) van de 
VN-Veiligheidsraad over seksueel geweld 
in conflict- en postconflictsituaties, 
alsmede met de latere resoluties van de 
VN-Veiligheidsraad 1888 (2009), 1889 
(2009) en 1960 (2010), die voortbouwen 
op eerdergenoemde resoluties; acht het 
onacceptabel dat er binnen de EDEO tot 
op heden slechts één vrouw is benoemd in 
een leidinggevende positie en dat slechts 
één van de elf speciale 
vertegenwoordigers van de EU vrouw is;

Or. en

Amendement 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. beschouwt de vrijheid van 
godsdienst of overtuiging over de hele 
wereld als centraal onderwerp binnen het 
GBVB; benadrukt dat de vrijheid van 
godsdienst of overtuiging niet alleen een 
belangrijk fundamenteel recht is, maar 
tevens een instrument in de strijd tegen 
discriminatie op grond van religie, en 
derhalve een bijdrage levert aan politieke 
en maatschappelijke stabiliteit; verzoekt 
om die reden de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger dringend een EU-
strategie voor de handhaving van het 
recht van de mens op vrijheid van 
godsdienst of overtuiging te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 118
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat effectief 
multilateralisme de doorslaggevende 
strategische prioriteit voor de Unie dient te 
zijn en dat de EU in dit verband in de 
internationale samenwerking het voortouw 
moet nemen, internationale consensus moet 
helpen bereiken en wereldwijde 
maatregelen moet bevorderen; onderstreept 
dat het urgent is over te gaan tot de aanpak 
van mondiale vraagstukken die de burgers 
van de EU zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van 
de EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden

19. benadrukt dat de veiligheid en welvaart 
van de lidstaten de doorslaggevende 
strategische prioriteit voor de Unie dient te 
zijn en dat de EU in dit verband in de 
internationale samenwerking het voortouw 
moet nemen, internationale consensus moet 
helpen bereiken en wereldwijde 
maatregelen moet bevorderen; onderstreept 
dat het urgent is over te gaan tot de aanpak 
van mondiale vraagstukken die de burgers 
van de EU zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, de uitbanning van 
antipersoneelmijnen,
immigratiebeheersing en de bevordering 
van de mensenrechten en burgerlijke 
vrijheden;
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met de strategische partners van de EU 
om tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

Or. en

Amendement 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden;
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moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van 
de EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU 
om tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

Or. en

Amendement 120
Gabriele Albertini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
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klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN
met één krachtige stem te kunnen spreken
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van 
de EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om 
tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU binnen de Algemene 
Vergadering van de VN de nodige 
bevoegdheden zou moeten krijgen om de 
nieuwe vertegenwoordigers van de EU in 
de gelegenheid te stellen zich 
daadwerkelijk over mondiale vraagstukken
uit te spreken, een en ander met behoud 
van haar waarnemersstatus; roept de EU
met het oog daarop op de VN-leden 
terdege en uitvoerig te raadplegen; doet de 
aanbeveling de kwestie van de
daadwerkelijke deelname van de EU aan
de werkzaamheden van de Algemene 
Vergadering van de VN hoog op de 
agenda voor bilaterale en multilaterale 
topconferenties met strategische partners te 
plaatsen; acht het van essentieel belang in 
gesprek te treden met de strategische 
partners van de EU om tot oplossingen te 
komen voor grote regionale en mondiale 
problemen; doet voorts de aanbeveling 
strategische partnerschappen van een 
multilaterale dimensie te voorzien door 
mondiale vraagstukken op te nemen op de 
agenda's van haar bilaterale en 
multilaterale topconferenties;

Or. en

Amendement 121
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat effectief multilateralisme
de doorslaggevende strategische prioriteit
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen 
moet bevorderen; onderstreept dat het 
urgent is over te gaan tot de aanpak van 
mondiale vraagstukken die de burgers van 
de EU zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid,
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van 
de EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om 
tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 

19. benadrukt dat effectief multilateralisme
het uitgangspunt voor mondiaal bestuur
dient te zijn en dat de EU in dit verband het 
voortouw moet nemen bij de bevordering 
van de mensenrechten en democratie, het 
universeel versterken van het
internationale recht en de rechtsstaat en 
het vergemakkelijken van internationale 
samenwerking en consensus; onderstreept 
dat het urgent is over te gaan tot de aanpak 
van mondiale vraagstukken die de burgers 
van de EU zorgen baren, zoals de strijd 
tegen terrorisme, georganiseerde misdaad,
pandemieën en klimaatverandering, het 
waarborgen van het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, het 
waarborgen van energiezekerheid, non-
proliferatie van massavernietigingswapens 
en ontwapening; stelt zich op het standpunt 
dat de EU, om binnen de VN met één 
krachtige stem te kunnen spreken over 
mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon zitting moet hebben in de VN-
Veiligheidsraad; roept de
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger en 
de lidstaten op de strategie en tactieken 
voor het voeren van overleg en het treffen 
van maatregelen binnen het VN-systeem
te verbeteren; acht het van essentieel 
belang in gesprek te treden met de 
strategische partners van de EU om tot 
oplossingen te komen voor grote regionale 
en mondiale problemen; doet voorts de 
aanbeveling strategische partnerschappen 
van een multilaterale dimensie te voorzien 
door mondiale vraagstukken op te nemen 
op de agenda's van haar bilaterale en 
multilaterale topconferenties;
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dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

Or. en

Amendement 122
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van de 

19. benadrukt dat effectief multilateralisme
en mondiaal bestuur de doorslaggevende 
strategische prioriteiten voor de Unie
dienen te zijn en dat de EU in dit verband 
in de internationale samenwerking het 
voortouw moet nemen, internationale 
consensus moet helpen bereiken, 
internationale instellingen moet 
ondersteunen en wereldwijde maatregelen 
moet bevorderen; onderstreept dat het 
urgent is over te gaan tot de aanpak van 
mondiale vraagstukken die de burgers van 
de EU zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens, vreedzame 
conflictoplossing en ontwapening, 
migratiebeheer en de bevordering van de 
mensenrechten en burgerlijke vrijheden;
stelt zich op het standpunt dat de EU, om 
binnen de VN met één krachtige stem te 
kunnen spreken over mondiale 
vraagstukken, als een vanzelfsprekend 
gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon extra rechten binnen 
de VN zou moeten krijgen, ook al behoudt 
zij haar waarnemersstatus; roept de EU op 
haar strategie en tactieken voor overleg 



AM\859936NL.doc 83/195 PE452.878v03-00

NL

EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om 
tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

met de VN-leden te verbeteren, onder meer 
door heldere uitleg te geven over de aard 
van de EU en over de wijze waarin zij 
verschilt van andere regionale organisaties 
als gevolg van haar op verdragen 
gebaseerde bevoegdheden; doet de 
aanbeveling de kwestie van de rechten van 
de EU bij de VN hoog op de agenda voor 
bilaterale en multilaterale topconferenties 
met strategische partners te plaatsen; acht 
het van essentieel belang in gesprek te 
treden met de strategische partners van de 
EU om tot oplossingen te komen voor 
grote regionale en mondiale problemen;
doet voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties; dringt aan op beter 
toezicht op het gebruik van EU-middelen, 
overeenkomstig speciaal verslag nr. 
15/2009 van de Europese Rekenkamer;

Or. en

Amendement 123
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
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klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van de 
EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om 
tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

klimaatverandering, cyberveiligheid, het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van de 
EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om 
tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

Or. en

Amendement 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, energiezekerheid, 
klimaatverandering, het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van de 
EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om 
tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
partnerschappen van een multilaterale 

19. benadrukt dat effectief multilateralisme 
de doorslaggevende strategische prioriteit 
voor de Unie dient te zijn en dat de EU in 
dit verband in de internationale 
samenwerking het voortouw moet nemen, 
internationale consensus moet helpen 
bereiken en wereldwijde maatregelen moet 
bevorderen; onderstreept dat het urgent is 
over te gaan tot de aanpak van mondiale 
vraagstukken die de burgers van de EU 
zorgen baren, zoals terrorisme, 
georganiseerde misdaad, cyberveiligheid,
energiezekerheid, klimaatverandering, het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen
(MOD) en de uitbanning van armoede, 
non-proliferatie van 
massavernietigingswapens en 
ontwapening, migratiebeheer en de 
bevordering van de mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden; stelt zich op het 
standpunt dat de EU, om binnen de VN 
met één krachtige stem te kunnen spreken 
over mondiale vraagstukken, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon extra rechten binnen de VN zou 
moeten krijgen, ook al behoudt zij haar 
waarnemersstatus; roept de EU op haar 
strategie en tactieken voor overleg met de 
VN-leden te verbeteren, onder meer door 
heldere uitleg te geven over de aard van de 
EU en over de wijze waarin zij verschilt 
van andere regionale organisaties als 
gevolg van haar op verdragen gebaseerde 
bevoegdheden; doet de aanbeveling de 
kwestie van de rechten van de EU bij de 
VN hoog op de agenda voor bilaterale en 
multilaterale topconferenties met 
strategische partners te plaatsen; acht het 
van essentieel belang in gesprek te treden 
met de strategische partners van de EU om 
tot oplossingen te komen voor grote 
regionale en mondiale problemen; doet 
voorts de aanbeveling strategische 
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dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

partnerschappen van een multilaterale 
dimensie te voorzien door mondiale 
vraagstukken op te nemen op de agenda's 
van haar bilaterale en multilaterale 
topconferenties;

Or. en

Amendement 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
EU, om binnen de VN over mondiale 
vraagstukken met één krachtige stem te 
kunnen spreken, bijkomende rechten op 
het gebied van erkenning en participatie 
binnen de VN zou moeten krijgen, als een 
vanzelfsprekend gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon; verzoekt alle lidstaten de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger te 
steunen bij haar inspanningen om binnen 
de VN een sterkere status voor de EU te 
realiseren; dringt er bij Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk, als permanente 
leden van de Veiligheidsraad van de VN, 
op aan om overeenkomstig artikel 34, lid 
2, VEU wanneer de Unie een 
gemeenschappelijk standpunt heeft 
bepaald, de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger uit te nodigen om dat 
standpunt uiteen te zetten; dringt erop 
aan dat de voorzitter van de Europese 
Raad in staat moet worden gesteld het 
woord te richten tot de Algemene 
Vergadering op dezelfde wijze als 
staatshoofden of regeringsleiders; doet de 
aanbeveling de kwestie van de positie van 
de EU bij de VN hoog op de agenda voor 
bilaterale en multilaterale topconferenties 
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met strategische partners te plaatsen;

Or. en

Amendement 126
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat de Europese 
Unie als zodanig vertegenwoordigd moet 
zijn in multilaterale financiële 
organisaties, met name het Internationaal 
Monetair Fonds en de Wereldbank, 
zonder afbreuk te doen aan de 
vertegenwoordiging van de lidstaten; 

Or. es

Amendement 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van oordeel dat bij een eventuele 
crisis de reactie van de EU in geen geval 
van militaire aard mag zijn; onderstreept 
hoe belangrijk het is dat instabiliteit bij de 
wortel wordt aangepakt door middel van 
ontwikkelingsbeleid dat strookt met de 
Millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling en andere 
sociaaleconomische, politieke en culturele 
maatregelen die het milieu kunnen 
scheppen dat vereist is om het heroplaaien 
van conflicten te voorkomen en die 
gericht zijn op de uitbanning van 
armoede, die de economische, sociale en 
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culturele ontwikkeling begunstigen, die 
institutionele en bestuurlijke capaciteiten 
creëren, de levenskwaliteit van de 
bevolking verbeteren en de rechtsstaat 
consolideren;

Or. en

Amendement 128
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de 
aanneming van het nieuwe strategisch 
concept van de NAVO moet benutten om 
haar partnerschap met de NAVO te 
versterken, rekening houdend met de 
ontwikkeling van het buitenlands-, 
veiligheids- en defensiebeleid van de EU; 
wijst op de noodzaak pragmatische 
oplossingen te vinden voor de problemen 
die de ontwikkeling van nauwere 
samenwerking tussen de EU en de NAVO 
in de weg staan – met name de 
geschilpunten tussen Cyprus en Turkije –
aangezien het van belang is dat de huidige 
troepen en capaciteiten die beide 
organisaties in hoge mate met elkaar 
delen, zo efficiënt mogelijk worden 
ingezet;

Schrappen

Or. el

Amendement 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor bestaande problemen en 
verzoekt in dit verband de EU haar 
invloed met name aan te wenden voor een 
succesvolle afronding van het lopende 
proces dat gericht is op een algehele 
oplossing voor de kwestie Cyprus, en 
waarmee een einde zal worden gemaakt 
aan alle geschilpunten tussen Cyprus en 
Turkije die aan de ontwikkeling van 
nauwere samenwerking tussen de EU en de 
NAVO in de weg staan, aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

Or. en

Amendement 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling
van het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 

20. hekelt het feit dat de aanneming van 
het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO voor de versterking van het
partnerschap verhindert dat tussen de EU 
en de NAVO een onafhankelijk, 
vreedzaam en civiel buitenlands beleid tot 
stand komt, aangezien hierdoor het 
buitenlands beleid van de EU alleen maar 
verder zal worden gemilitariseerd;
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ontwikkeling van nauwere samenwerking
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

Or. en

Amendement 131
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de
NAVO moet benutten om haar
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

20. is van mening dat de aanneming van 
het nieuwe strategisch concept de
gelegenheid biedt het partnerschap met de 
NAVO aanzienlijk te versterken, tevens
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg 
staan, aangezien het van belang is dat de 
huidige troepen en capaciteiten die beide 
organisaties in hoge mate met elkaar delen, 
zo efficiënt mogelijk worden ingezet; is in 
dit verband verheugd over de concrete 
voorstellen van de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger aan de secretaris-
generaal van de NAVO waarmee wordt 
beoogd tussen de beide organisaties 
betrekkingen tot stand te brengen 
waarbinnen geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen NAVO-bondgenoten en 
EU-lidstaten; is van mening dat met deze 
aanpak een duidelijke stap voorwaarts 
wordt gezet;
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Or. en

Amendement 132
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken,
rekening houdend met de ontwikkeling 
van het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

20. is van mening dat de EU het nieuwe 
strategisch concept van de NAVO moet
aangrijpen om haar partnerschap met de 
NAVO te versterken, maar tegelijkertijd
het buitenlands en defensiebeleid van de 
EU moet ontwikkelen; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de oplossing van het conflict 
tussen Cyprus en Turkije dat aan de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staat,
aangezien het van belang is dat de huidige
troepen en capaciteiten die beide 
organisaties in hoge mate met elkaar delen, 
zo efficiënt mogelijk worden ingezet;
dringt er in dit verband bij alle EU-
lidstaten op aan Turkije uit te nodigen als 
waarnemer aan het Europees 
Defensieagentschap deel te nemen; roept 
op tot een coherente strategie inzake de 
niet-verspreiding van kernwapens en 
nucleaire ontwapening in het kader van 
de samenwerking tussen de EU en de 
NAVO;

Or. en

Amendement 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet en dat wordt 
gezorgd voor de beste omstandigheden om 
de veiligheid van de Europese troepen en 
civiele medewerkers te garanderen;

Or. en

Amendement 134
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; betreurt het dat 
de NAVO-leiders er niet in zijn geslaagd 
een routekaart voor nucleaire 
ontwapening vast te stellen, met onder 
meer de terugtrekking van tactische 
kernwapens uit Europa, overeenkomstig 
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Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

de verklaring naar aanleiding van de 
NPV-toetsingsconferentie 2010; wijst op 
de noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet; dringt er bij de 
NAVO op aan af te zien van de 
ontwikkeling van een vermogen voor 
civiele crisisbeheersing, omdat daarmee 
slechts sprake zou zijn van overlapping 
met EU structuren en vermogens en de 
vorming van strijdkrachten voor EU-
missies ernstig zou worden belemmerd;

Or. en

Amendement 135
Charles Tannock namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 

20. complimenteert de NAVO met de 
aanneming van haar nieuwe ambitieuze 
strategisch concept, waarmee het streven 
van de NAVO-leden naar een collectieve 
defensie wordt bevestigd en de 
inspanningen om veiligheidscrises buiten 
NAVO-gebied te stabiliseren, met name in 
Afghanistan, nog eens kracht wordt 
bijgezet; is van mening dat de EU de 
aanneming van dit concept moet benutten 
om haar partnerschap met de NAVO te 
versterken, rekening houdend met de 
ontwikkeling van het buitenlands-, 
veiligheids- en defensiebeleid van de EU;
wijst op de noodzaak pragmatische 
oplossingen te vinden voor de problemen 
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mogelijk worden ingezet; die de ontwikkeling van nauwere 
samenwerking tussen de EU en de NAVO 
in de weg staan – met name de 
geschilpunten tussen Cyprus en Turkije –
aangezien het van belang is dat de huidige 
troepen en capaciteiten die beide 
organisaties in hoge mate met elkaar delen, 
zo efficiënt mogelijk worden ingezet; stelt 
zich op het standpunt dat het noodzakelijk 
is tussen de twee organisaties tot een 
duidelijke en redelijke werkverdeling te 
komen om overlapping van 
werkzaamheden te voorkomen, en de 
NAVO, die over de noodzakelijke 
infrastructuur en deskundigheid beschikt, 
verantwoordelijk te maken voor de 
militaire dimensie van veiligheid, en de 
EU haar waardevolle civiele vermogen en 
deskundigheid in te laten brengen;

Or. en

Amendement 136
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
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mogelijk worden ingezet; mogelijk worden ingezet; verzoekt de 
NAVO haar betrekkingen met Rusland te 
normaliseren met het oog op een 
stabielere en harmoniezere verhouding 
met dat land; erkent de cruciale rol die de 
EU in dit verband kan spelen;

Or. en

Amendement 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

20. is van mening dat de EU de aanneming 
van het nieuwe strategisch concept van de 
NAVO moet benutten om haar 
partnerschap met de NAVO te versterken, 
rekening houdend met de ontwikkeling van 
het buitenlands-, veiligheids- en 
defensiebeleid van de EU; benadrukt dat 
de EU het grotendeels met de NAVO eens 
is wat betreft de bedreigingen van de 
veiligheid die de NAVO in haar nieuwe 
strategisch concept vaststelt; wijst op de 
noodzaak pragmatische oplossingen te 
vinden voor de problemen die de 
ontwikkeling van nauwere samenwerking 
tussen de EU en de NAVO in de weg staan 
– met name de geschilpunten tussen 
Cyprus en Turkije – aangezien het van 
belang is dat de huidige troepen en 
capaciteiten die beide organisaties in hoge 
mate met elkaar delen, zo efficiënt 
mogelijk worden ingezet;

Or. en
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Amendement 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt om ontbinding van de 
NAVO; stelt dat de Europese Unie
uitsluitend van civiele aard moet zijn en 
verzoekt daarom de militaire middelen te 
benutten voor civiele doeleinden;

Or. en

Amendement 139
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent dat de OVSE versterking 
behoeft en dat haar waarden herbevestigd 
moeten worden; is er stellig van overtuigd 
dat de EU een effectieve bijdrage dient te 
leveren aan de taak om de OVSE te 
versterken, onder andere door erop toe te 
zien dat het proces niet resulteert in een 
verzwakking van een van de drie dimensies 
van deze organisatie (de politiek-militaire 
dimensie, de economische en 
milieudimensie, en de humanitaire 
dimensie); onderstreept dat de EU er ook 
de aandacht op moet vestigen dat het 
Korfoe-proces moet worden voortgezet en 
dat regelmatig bijeenkomsten op hoog 
niveau worden gehouden om zo politieke 
ruggensteun te geven aan de activiteiten 
van de OVSE en hun zichtbaarheid te 
vergroten;

21. erkent dat de OVSE versterking 
behoeft en dat al haar waarden 
herbevestigd moeten worden; is er stellig 
van overtuigd dat de EU een effectieve 
bijdrage dient te leveren aan de taak om de 
OVSE te versterken, onder andere door 
erop toe te zien dat het proces niet 
resulteert in een verzwakking van een van 
de drie dimensies van deze organisatie (de 
politiek-militaire dimensie, de 
economische en milieudimensie, en de 
humanitaire dimensie) en door GBVB-
capaciteit beschikbaar te stellen voor 
missies van de OVSE; onderstreept dat de 
EU er ook de aandacht op moet vestigen 
dat het Korfoe-proces moet worden 
voortgezet en dat regelmatig 
bijeenkomsten op hoog niveau worden 
gehouden om zo politieke ruggensteun te 
geven aan de activiteiten van de OVSE en 
hun zichtbaarheid te vergroten; betreurt 
het dat de staatshoofden van de lidstaten 
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van de OVSE niet in staat zijn gebleken 
tot overeenstemming te komen over een 
actieplan met een routekaart voor een 
handvest voor een 
veiligheidsgemeenschap in het OVSE-
gebied en opdracht te geven tot de 
voorbereiding van een vervolgbijeenkomst 
over twee tot vier jaar;

Or. en

Amendement 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend 
moet worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal 
bestuur en uitdagingen als non-
proliferatie van kernwapens en 
terrorisme; roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op nauw met de VS 
samen te werken en synergieën te 
ontwikkelen om stabiliteit en veiligheid op 
het Europese continent te waarborgen, 
onder meer op basis van samenwerking 
met Rusland, en ten aanzien van de 
stabiliteit in het grotere Midden-Oosten, 
Iran, Afghanistan en Pakistan;

Schrappen

Or. en
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Amendement 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend 
moet worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal 
bestuur en uitdagingen als non-
proliferatie van kernwapens en terrorisme; 
roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op nauw met de VS 
samen te werken en synergieën te 
ontwikkelen om stabiliteit en veiligheid op 
het Europese continent te waarborgen, 
onder meer op basis van samenwerking 
met Rusland, en ten aanzien van de 
stabiliteit in het grotere Midden-Oosten, 
Iran, Afghanistan en Pakistan;

22. betuigt opnieuw zijn loyaliteit aan het 
trans-Atlantisch partnerschap als 
belangrijk onderdeel en een van de 
voornaamste pijlers van het externe 
optreden van de EU; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger met 
nadruk erop toe te zien dat de EU 
fungeert als een loyale, actieve, 
gelijkwaardige maar toch zelfstandige 
partner van de VS bij de versterking van 
de mondiale veiligheid en stabiliteit, de 
bevordering van vrede en eerbiediging 
van de mensenrechten, alsmede bij de 
definitie van een gezamenlijke aanpak
voor mondiale problemen zoals de 
verspreiding van kernwapens, terrorisme, 
klimaatverandering en energiezekerheid;

Or. en

Amendement 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend 
moet worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op

22. roept op tot een betere coördinatie en 
een hechtere samenwerking tussen de EU 
en haar nauwste bondgenoot en 
strategische partner, de VS, in hun streven 
naar een gezamenlijke aanpak van 
mondiaal bestuur en uitdagingen als non-
proliferatie van kernwapens en terrorisme;
roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op zich vooral te
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nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten 
aanzien van de stabiliteit in het grotere 
Midden-Oosten, Iran, Afghanistan en 
Pakistan;

richten op het oplossen van de acute crisis 
die is ontstaan ten gevolge van de 
kennelijke vastberadenheid van de 
Iraanse regering om kernwapens te 
produceren, door met de regering van de 
VS tot volledige overeenstemming te 
komen over het nemen van passende 
maatregelen;

Or. en

Amendement 143
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten 
aanzien van de stabiliteit in het grotere 
Midden-Oosten, Iran, Afghanistan en 
Pakistan;

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, en moet streven naar een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en de problemen in verband met de 
mondiale veiligheid, zoals de verspreiding
van kernwapens en wapens, terrorisme en 
georganiseerde misdaad, 
onderontwikkeling, dictatoriale regimes 
en klimaatverandering; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën na te streven om de democratie 
te versterken en stabiliteit en veiligheid op 
het Europese continent, de landen 
daaromheen en in de hele wereld te 
waarborgen, in het bijzonder door de 
ontwikkeling van constructieve 
partnerschappen met Rusland en andere 
grote mogendheden;

Or. en
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Amendement 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten aanzien 
van de stabiliteit in het grotere Midden-
Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan;

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur
door middel van het ondersteunen en 
hervormen van internationale instellingen 
en het bevorderen van de eerbiediging van 
het internationale recht, en tevens met het 
oog op een gezamenlijke aanpak van
uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; herhaalt zijn 
standpunt dat de strijd tegen terrorisme 
niet ten koste mag gaan van 
mensenrechten en burgerlijke vrijheden; 
roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger op nauw met de VS 
samen te werken en synergieën te 
ontwikkelen om stabiliteit, veiligheid en
vreedzame oplossingen voor bestaande 
conflicten op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten aanzien 
van de stabiliteit in het grotere Midden-
Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan;

Or. en

Amendement 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 22. roept op tot een betere coördinatie en 
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van de EU zorgvuldig en voortdurend 
moet worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten aanzien 
van de stabiliteit in het grotere Midden-
Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan;

een hechtere samenwerking tussen de EU 
en haar nauwste bondgenoot en 
strategische partner om te zorgen voor een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten aanzien 
van de stabiliteit in het grotere Midden-
Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan;

Or. en

Amendement 146
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten aanzien 
van de stabiliteit in het grotere Midden-
Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan;

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens, terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent en 
overal ter wereld te waarborgen, onder 
meer op basis van samenwerking met
relevante actoren (Rusland, China, India, 
Turkije) en ten aanzien van de stabiliteit in 
het grotere Midden-Oosten, Iran, 
Afghanistan en Pakistan;

Or. en
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Amendement 147
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen als non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van 
samenwerking met Rusland, en ten aanzien 
van de stabiliteit in het grotere Midden-
Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan;

22. onderstreept dat het buitenlands beleid 
van de EU zorgvuldig en voortdurend moet 
worden afgestemd met de nauwste 
bondgenoot en strategische partner van de 
EU, de VS, met het oog op een 
gezamenlijke aanpak van mondiaal bestuur 
en uitdagingen zoals non-proliferatie van 
kernwapens en terrorisme; roept de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
nauw met de VS samen te werken en 
synergieën te ontwikkelen om stabiliteit en 
veiligheid op het Europese continent te 
waarborgen, onder meer op basis van de 
wenselijkheid van de samenwerking met 
Rusland, en ten aanzien van de stabiliteit in 
het grotere Midden-Oosten, Iran, 
Afghanistan en Pakistan;

Or. es

Amendement 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt aan op de ontwikkeling van 
een omvattende strategie van de EU en de 
VS voor de verbetering van de 
veiligheidssituatie in het grotere Midden-
Oosten, Iran, Afghanistan en Pakistan, 
waarbij wordt samengewerkt met Turkije, 
Rusland en China;
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Or. en

Amendement 149
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt aan op de ontwikkeling van 
een omvattende EU-strategie voor de 
verbetering van de veiligheidssituatie in 
het grotere Midden-Oosten, Iran, 
Afghanistan en Pakistan, waarbij wordt 
samengewerkt met Turkije, Rusland en 
China;

Or. en

Amendement 150
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger bij de regering Obama 
pressie uit te oefenen om het 
detentiecentrum van Guantanamo Bay op 
korte termijn te sluiten, alle verdachten 
van terrorisme die al dan niet reeds in 
staat van beschuldiging zijn gesteld voor 
een burgerlijke rechtbank te brengen en 
gevangenen die niet in staat van 
beschuldiging worden gesteld te 
repatriëren of hervestigen en schadeloos 
te stellen; verzoekt de lidstaten de VS 
effectief te ondersteunen bij het sluiten 
van het detentiecentrum van Guantanamo 
Bay en bij het hervestigen van vrijgelaten 
gevangenen die niet kunnen worden 
gerepatrieerd; roept de lidstaten van de 
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EU op hun verantwoordelijkheid te 
nemen met betrekking tot de schending 
van de mensenrechten van verdachten 
van terrorisme die gevangen zitten in 
Guantanamo Bay of in andere "geheime 
gevangenissen", met betrekking tot hun 
medewerking aan "buitengewone 
uitlevering", alsmede met betrekking tot 
het uitvoeren van de aanbevelingen in de 
resolutie van het Europees Parlement van 
2007 over het verondersteld gebruik door 
de CIA van Europese landen voor het 
vervoer en illegaal vasthouden van 
gevangenen;

Or. en

Amendement 151
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is verheugd over de recente 
oproepen van de regering van de VS voor 
een hechter partnerschap tussen de VS en 
de EU; dringt erop aan dat de EU in dit 
kader een daadkrachtiger aanpak volgt, 
overeenkomstig de noodzaak te zorgen 
voor een beter machtsevenwicht;

Or. en

Amendement 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. vestigt de aandacht op het Europese 23. vestigt de aandacht op de verschillende 



AM\859936NL.doc 105/195 PE452.878v03-00

NL

perspectief van alle landen van de 
Westelijke Balkan en onderstreept het 
belang van een onophoudelijke toewijding 
aan het proces, zowel van de landen in 
deze regio als van de EU;

vooruitzichten op EU-lidmaatschap voor 
de landen van de Westelijke Balkan en 
onderstreept het belang van een 
onophoudelijke toewijding aan het
uitbreidingsproces van de EU, zowel van 
de landen in deze regio als van de EU;
betreurt in dit verband het aanhoudende 
geschil tussen Griekenland en Macedonië 
over de naam van laatstgenoemd land;

Or. en

Amendement 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. vestigt de aandacht op het Europese 
perspectief van alle landen van de 
Westelijke Balkan en onderstreept het 
belang van een onophoudelijke toewijding 
aan het proces, zowel van de landen in 
deze regio als van de EU;

23. vestigt de aandacht op het Europese 
perspectief van alle landen van de 
Westelijke Balkan en onderstreept het 
belang van een onophoudelijke toewijding 
aan het proces, zowel van de landen in 
deze regio als van de EU; herinnert eraan 
dat het vooruitzicht op uitbreiding van de 
EU een belangrijke stimulans is voor de 
voortzetting van politieke en economische 
hervormingen in de landen van de 
Westelijke Balkan, en bijdraagt aan 
daadwerkelijke stabiliteit en ontwikkeling 
in de regio;

Or. en

Amendement 154
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement

23. vestigt de aandacht op het Europese 
perspectief van alle landen van de 
Westelijke Balkan en onderstreept het 
belang van een onophoudelijke toewijding 
aan het proces, zowel van de landen in 
deze regio als van de EU;

23. vestigt de aandacht op het Europese 
perspectief van alle landen van de 
Westelijke Balkan en onderstreept het 
belang van een onophoudelijke toewijding 
aan het proces, zowel van de landen in 
deze regio als van de EU, zoals de 
Europese Raad van juni 2003 door middel 
van de bekrachtiging van de "Agenda van 
Thessaloniki voor de Westelijke Balkan -
Op weg naar Europese integratie" heeft 
benadrukt;

Or. en

Amendement 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. vestigt de aandacht op het Europese 
perspectief van alle landen van de 
Westelijke Balkan en onderstreept het 
belang van een onophoudelijke toewijding 
aan het proces, zowel van de landen in 
deze regio als van de EU;

23. bevestigt het Europese perspectief van 
alle landen van de Westelijke Balkan en 
onderstreept het belang van een 
onophoudelijke toewijding aan het proces, 
zowel van de landen in deze regio als van 
de EU;

Or. en

Amendement 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herhaalt zijn verwerping van de 
unilaterale onafhankelijkheidsverklaring 
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van Kosovo; wijst erop dat deze verklaring 
een gevaarlijk precedent schept en 
indruist tegen het internationale recht; 
pleit voor een gemeenschappelijke 
bevredigende oplossing overeenkomstig 
resolutie 1244/99 van de VN-
Veiligheidsraad, waarin alle lidstaten 
verklaren zich te zullen inzetten voor het 
beginsel van soevereiniteit en territoriale 
onschendbaarheid, met eerbiediging van 
het internationaal recht, als de enige 
doeltreffende manier om te komen tot een 
permanente oplossing die tot vrede in de 
regio leidt;

Or. en

Amendement 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. erkent dat alle landen in de regio 
vorderingen hebben gemaakt op hun weg 
naar de EU; merkt echter op dat in 
sommige landen de verdere vooruitgang 
op het gebied van de integratie in de EU 
wordt belemmerd door politieke 
instabiliteit en institutionele 
tekortkomingen in combinatie met 
onopgeloste bilaterale geschillen; 
benadrukt dat de Unie behoefte heeft aan 
een duidelijke en gemeenschappelijke 
visie op de regio; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger en 
de Commissie zich actief in te zetten voor 
het oplossen van de hardnekkige 
problemen;

Or. en
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Amendement 158
Takis Hadjigeorgiou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is 
bezorgd over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo; 
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese 
vooruitzichten van het land te verbeteren;
dringt erop aan dat de geplande 
besprekingen tussen Kosovo en Servië 
onverwijld van start gaan, met de steun 
van de EU, en benadrukt dat zij een 
enorm potentieel hebben om een bijdrage 
te leveren aan de stabiliteit in Kosovo en 
aan verbetering van de situatie voor de 
plaatselijke bevolking, onder meer wat 
betreft de eerbiediging van de rechtsstaat 
in het noorden van het land; wijst er 
opnieuw op dat de activiteiten van de in 
Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

24. constateert dat de situatie in Kosovo 
stabiel blijft en herinnert aan de rol van 
de NAVO, alsook aan de verwoestende 
bombardementen door de NAVO in de 
regio; dringt er bij alle betrokkenen op 
aan maatregelen te nemen ter verbetering 
van de democratische rechten en 
levensomstandigheden voor alle mensen 
in Kosovo, maar benadrukt dat Kosovo 
niet een onafhankelijke en soevereine 
staat is en dat zijn rechten de rechten zijn 
waarin is voorzien door de Resolutie 1244 
van de VN-Veiligheidsraad (1999);

Or. el
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Amendement 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo
stabiel en vreedzaam blijft, maar is 
bezorgd over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering 
van de situatie voor de plaatselijke
bevolking, onder meer wat betreft de 
eerbiediging van de rechtsstaat in het 
noorden van het land; wijst er opnieuw op 
dat de activiteiten van de in Kosovo 
opgezette rechtsstaatmissie EULEX in het 
noorden van het land moeten worden 
opgevoerd om te waarborgen dat zij 
effectief kan functioneren op heel het 
grondgebied van Kosovo en dat zij het 
vertrouwen en de steun van de gehele 
bevolking moet hebben;

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
vreedzaam blijft, maar is bezorgd over de 
ernstige problemen en de inbreuken op de 
kieswetgeving die zich tijdens de recente 
verkiezingen in verschillende gemeenten 
hebben voorgedaan; wijst op het belang 
van eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, teneinde
een bijdrage te leveren aan de stabiliteit in
heel Kosovo en de situatie voor de gehele
bevolking te verbeteren; wijst opnieuw op 
de noodzaak dat de in Kosovo opgezette 
rechtsstaatmissie EULEX op het hele 
grondgebied van Kosovo doeltreffend 
functioneert door de activiteiten in het 
noorden van het land op te voeren;

Or. en
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Amendement 160
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen en verzoekt de EU de 
situatie op het gebied van de democratie in 
Kosovo nauwlettend in het oog te houden;
verzoekt de autoriteiten in Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van alle burgers te waarborgen en
het Europees perspectief te versterken;
dringt erop aan dat de geplande 
besprekingen tussen Kosovo en Servië 
onverwijld van start gaan, met de steun van 
de EU, en benadrukt dat zij een enorm 
potentieel hebben om een bijdrage te 
leveren aan de stabiliteit in Kosovo en aan 
verbetering van de situatie voor de 
plaatselijke bevolking, onder meer wat 
betreft de eerbiediging van de rechtsstaat in 
het noorden van het land; wijst er opnieuw 
op dat de activiteiten van de in Kosovo 
opgezette rechtsstaatmissie EULEX in het 
noorden moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

Or. en
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Amendement 161
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van
hervorming van het kiesstelsel en eerlijke 
verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de nieuwe regering van Kosovo 
de procedures voor toekomstige 
verkiezingen te verbeteren, teneinde de 
democratische rechten van de burgers van 
Kosovo te waarborgen en de Europese 
vooruitzichten van het land te verbeteren;
dringt erop aan dat de geplande 
besprekingen tussen Kosovo en Servië na 
de totstandkoming van een nieuw 
parlement en een nieuwe regering in 
Kosovo van start gaan, met de steun van de 
EU, en benadrukt dat zij een enorm 
potentieel hebben om een bijdrage te 
leveren aan de stabiliteit in Kosovo en aan 
verbetering van de situatie voor de 
plaatselijke bevolking, onder meer wat 
betreft de eerbiediging van de rechtsstaat in 
het noorden van het land; wijst er opnieuw 
op dat de activiteiten van de in Kosovo 
opgezette rechtsstaatmissie EULEX in het 
noorden van het land moeten worden 
opgevoerd om te waarborgen dat zij 
effectief kan functioneren op heel het 
grondgebied van Kosovo en dat zij het 
vertrouwen en de steun van de gehele 
bevolking moet hebben; wijst erop dat de 
Kosovaren als enige burgers in de regio 
nog steeds uitgesloten zijn van de 
visumvrijstelling voor de EU en dringt er 
in dit verband bij de Commissie op aan 
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met de autoriteiten in Pristina onverwijld 
een visumdialoog op gang te brengen om 
de routekaart voor visumliberalisering 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 162
Zoran Thaler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
staat er volledig achter dat de in Kosovo 
opgezette rechtsstaatmissie EULEX zich 
richt op de aanpak van het probleem van 
de vermiste personen ten gevolge van het 
Kosovo-conflict en op onderzoek en 
vervolging terzake van georganiseerde 
criminaliteit, met name de meldingen van 
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steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

onmenselijke behandeling en 
orgaanhandel tijdens en net na het 
conflict; wijst er opnieuw op dat de 
activiteiten van EULEX in het noorden van 
het land moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

Or. en

Amendement 163
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van Kosovo te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van Kosovo;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
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de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van Kosovo moeten 
worden opgevoerd om te waarborgen dat 
zij effectief kan functioneren op heel het 
grondgebied van Kosovo en dat zij het 
vertrouwen en de steun van de gehele 
bevolking moet hebben;

Or. en

Amendement 164
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan, alsmede over de 
beschuldigingen van corruptie die senator 
Dick Marty in een rapport van de 
Europese Raad heeft geuit; dringt aan op 
een grondig onderzoek door EULEX naar 
al deze beschuldigingen en op een eerlijk 
proces voor eenieder die daarvoor 
uiteindelijk verantwoordelijk wordt 
bevonden; wijst op het belang van eerlijke 
verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
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moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

Or. en

Amendement 165
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
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de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land;
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren en de lokale overheid 
doeltreffend kan opleiden inzake goed 
bestuur op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

Or. en

Amendement 166
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo; 
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo; 
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
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de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van het land; 
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 
de rechtsstaat in het noorden van Kosovo; 
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden moeten worden 
opgevoerd en dat het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet worden 
gecultiveerd om te waarborgen dat zij 
effectief kan functioneren op heel het 
grondgebied ;

Or. es

Amendement 167
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo;
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese vooruitzichten 
van het land te verbeteren; dringt erop aan 
dat de geplande besprekingen tussen 
Kosovo en Servië onverwijld van start 
gaan, met de steun van de EU, en 
benadrukt dat zij een enorm potentieel 
hebben om een bijdrage te leveren aan de 
stabiliteit in Kosovo en aan verbetering van 
de situatie voor de plaatselijke bevolking, 
onder meer wat betreft de eerbiediging van 

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is bezorgd 
over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo; beseft 
dat niet alle lidstaten de 
onafhankelijkheid van Kosovo hebben 
erkend; verzoekt de regering van Kosovo 
de procedures voor toekomstige 
verkiezingen te verbeteren, teneinde de 
democratische rechten van de burgers van 
Kosovo te waarborgen en de Europese 
vooruitzichten van het land te verbeteren; 
dringt erop aan dat de geplande 
besprekingen tussen Kosovo en Servië 
onverwijld van start gaan, met de steun van 
de EU, en benadrukt dat zij een enorm 
potentieel hebben om een bijdrage te 
leveren aan de stabiliteit in Kosovo en aan 
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de rechtsstaat in het noorden van het land; 
wijst er opnieuw op dat de activiteiten van 
de in Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

verbetering van de situatie voor de 
plaatselijke bevolking, onder meer wat 
betreft de eerbiediging van de rechtsstaat in 
het noorden van het land; wijst er opnieuw 
op dat de activiteiten van de in Kosovo 
opgezette rechtsstaatmissie EULEX in het 
noorden van het land moeten worden 
opgevoerd om te waarborgen dat zij 
effectief kan functioneren op heel het 
grondgebied van Kosovo en dat zij het 
vertrouwen en de steun van de gehele 
bevolking moet hebben;

Or. es

Amendement 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. juicht het toe dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam blijft, maar is 
bezorgd over de ernstige problemen en de 
inbreuken op de kieswetgeving die zich 
tijdens de recente verkiezingen in 
verschillende gemeenten hebben 
voorgedaan; wijst op het belang van 
eerlijke verkiezingen voor het 
democratiseringsproces in Kosovo; 
verzoekt de regering van Kosovo de 
procedures voor toekomstige verkiezingen 
te verbeteren, teneinde de democratische 
rechten van de burgers van Kosovo te 
waarborgen en de Europese 
vooruitzichten van het land te verbeteren; 
dringt erop aan dat de geplande 
besprekingen tussen Kosovo en Servië
onverwijld van start gaan, met de steun van 
de EU, en benadrukt dat zij een enorm 
potentieel hebben om een bijdrage te 
leveren aan de stabiliteit in Kosovo en aan 
verbetering van de situatie voor de 
plaatselijke bevolking, onder meer wat 

24. merkt op dat de situatie in Kosovo 
stabiel en vreedzaam, maar kwetsbaar 
blijft; dringt erop aan dat de geplande 
besprekingen tussen Kosovo en Servië
onverwijld van start gaan, met de steun van 
de EU, en benadrukt dat zij een enorm 
potentieel hebben om een bijdrage te 
leveren aan de stabiliteit in niet alleen
Kosovo, maar in de hele regio; wijst er 
opnieuw op dat de activiteiten van de in 
Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo;
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betreft de eerbiediging van de rechtsstaat 
in het noorden van het land; wijst er 
opnieuw op dat de activiteiten van de in 
Kosovo opgezette rechtsstaatmissie 
EULEX in het noorden van het land 
moeten worden opgevoerd om te 
waarborgen dat zij effectief kan 
functioneren op heel het grondgebied van 
Kosovo en dat zij het vertrouwen en de 
steun van de gehele bevolking moet 
hebben;

Or. en

Amendement 169
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie op de 
dialoog met de politieke leiders in Bosnië 
en Herzegovina na de verkiezingen te 
intensiveren om dat land en zijn bevolking 
te helpen de weg naar integratie in de EU 
te blijven bewandelen; is van oordeel dat 
Bosnië en Herzegovina slechts beperkte 
vooruitgang geboekt heeft met de 
hervormingen in verband met het 
integratieproces en dat de bestaande 
etnische en entiteitsagenda's een 
belemmering vormen voor de 
verwezenlijking van de voorwaarden voor 
het volledige lidmaatschap van de EU en 
de NAVO;

25. roept de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie op de 
dialoog met de politieke leiders in Bosnië 
en Herzegovina na de verkiezingen te 
intensiveren om dat land en zijn bevolking 
te helpen de weg naar integratie in de EU 
te blijven bewandelen; is van oordeel dat 
Bosnië en Herzegovina ten gevolge van de 
tot nu toe gevolgde onjuiste aanpak 
waarbij de nadruk lag op de rol van de 
OHR als internationale toezichthouder en 
werd gesteund op externe wetgeving
slechts beperkte vooruitgang geboekt heeft 
met de hervormingen in verband met het 
integratieproces; dringt erop aan dat de 
EU zich in plaats daarvan gaat richten op 
het aan Bosnië Herzegovina bieden van 
technische steun en begeleiding voor het 
verwezenlijken van goed bestuur;

Or. en
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Amendement 170
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is ernstig verontrust over het 
voortdurende binnenlandse conflict in 
Albanië en dringt er bij de regering en de 
oppositie op aan geen gebruik te maken 
van geweld en een nieuwe dialoog op 
gang te brengen om het conflict te 
beëindigen en tot een duurzaam 
compromis te komen; is in dit verband 
verheugd over het gezamenlijk initiatief 
van de vertegenwoordiger van de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger en 
de Europese commissaris voor uitbreiding 
en nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 171
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger snel een omvattend 
plan in werking te stellen om de rol van de 
EU in Bosnië te versterken, onder meer 
door als hoofd van de EU-delegatie een 
sterke persoon aan te stellen en binnen de 
delegatie beleids-, juridische, 
communicatie-, economische en 
veiligheidsafdelingen op te zetten of te 
versterken, om daarmee het uitzicht van 
Bosnië op een toekomstig EU-
lidmaatschap te verbeteren en te werken 
aan het vertrouwen ter plaatse;
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Or. en

Amendement 172
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Kopje 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

Strategie van de Europese Unie voor de 
Zwarte zee

Or. en

Amendement 173
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Kopje 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

Centraal-Azië

Or. en

Amendement 174
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. moedigt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie aan 
het Oostelijk Partnerschap met onze Oost-
Europese buurlanden te verdiepen met het 
oog op hun politieke associatie en 
economische integratie, ook op 
energiegebied, op basis van gedeelde 
Europese waarden en in het raamwerk van 

26. moedigt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie aan 
het Oostelijk Partnerschap met onze Oost-
Europese buurlanden te verdiepen met het 
oog op hun politieke associatie en 
economische integratie, ook op 
energiegebied, op basis van gedeelde 
Europese waarden en in het raamwerk van 
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voorwaarden en stimulansen die bedoeld 
zijn om tot hervormingen aan te zetten;

voorwaarden en stimulansen die bedoeld 
zijn om tot hervormingen aan te zetten;
herinnert eraan dat onopgeloste 
conflicten in de regio ervoor zorgen dat de 
bij die conflicten betrokken partijen 
verzeild raken in een toestand van niet-
duurzame vrede; verzoekt de betrokken 
partijen te streven naar een vreedzame 
oplossing voor de lange termijn;

Or. en

Amendement 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. moedigt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie aan 
het Oostelijk Partnerschap met onze Oost-
Europese buurlanden te verdiepen met het 
oog op hun politieke associatie en 
economische integratie, ook op 
energiegebied, op basis van gedeelde 
Europese waarden en in het raamwerk van 
voorwaarden en stimulansen die bedoeld 
zijn om tot hervormingen aan te zetten;

26. moedigt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie aan
zich te blijven inzetten voor het Oostelijk 
Partnerschap met onze Oost-Europese 
buurlanden met het oog op hun politieke 
associatie en economische integratie, ook 
op energiegebied, op basis van gedeelde 
Europese waarden en in het raamwerk van 
voorwaarden en stimulansen die bedoeld 
zijn om tot hervormingen aan te zetten;

Or. en

Amendement 176
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. moedigt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie aan 

26. moedigt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de Commissie aan 



AM\859936NL.doc 123/195 PE452.878v03-00

NL

het Oostelijk Partnerschap met onze Oost-
Europese buurlanden te verdiepen met het 
oog op hun politieke associatie en 
economische integratie, ook op 
energiegebied, op basis van gedeelde 
Europese waarden en in het raamwerk van 
voorwaarden en stimulansen die bedoeld 
zijn om tot hervormingen aan te zetten;

het Oostelijk Partnerschap met onze Oost-
Europese buurlanden te verdiepen met het 
oog op hun politieke associatie en 
economische integratie, ook op 
energiegebied, op basis van gedeelde 
Europese waarden en in het raamwerk van 
voorwaarden en stimulansen die bedoeld 
zijn om tot hervormingen aan te zetten;
benadrukt dat het belangrijk is dat bij de 
lopende onderhandelingen met de landen 
van het Oostelijk Partnerschap over een 
associatieovereenkomst de internationale 
normen inzake mensenrechten in 
aanmerking worden genomen; dringt aan 
op initiatieven en activiteiten ter 
stimulering en bevordering van regionale 
samenwerking in de zuidelijke Kaukasus;

Or. en

Amendement 177
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. spreekt zijn waardering en steun 
uit voor de toezegging van de autoriteiten 
van de Republiek Moldavië om de 
betrekkingen met de Europese Unie te 
versterken voor wat betreft de sluiting van 
de associatieovereenkomst, de 
totstandbrenging van een dialoog over 
visumliberalisering en de start van 
onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en
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Amendement 178
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. doet een beroep op de politieke 
actoren die betrokken zijn bij het conflict 
in Transnistrië om de onderhandelingen 
gericht op het vinden van een vreedzame 
en duurzame oplossing te hervatten en 
daarbij de soevereiniteit en territoriale 
integriteit van de Republiek Moldavië 
volledig te respecteren;

Or. en

Amendement 179
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. verzoekt de Commissie de 
uitvoering van de projecten in het kader 
van de Synergie van het Zwarte-Zeegebied 
te versnellen en deze kwestie op de agenda 
van de EDEO te houden;

Or. en

Amendement 180
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept het belang van een 
actievere rol van de EU bij het oplossen 
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van de bevroren conflicten in Transnistrië 
en de zuidelijke Kaukasus;

Or. en

Amendement 181
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. veroordeelt de strenge repressie door 
het regime van de Wit-Russische president 
Loekasjenko tegen oppositieleden, 
journalisten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld na de 
presidentsverkiezingen van 19 december 
2010, en dringt aan op de onmiddellijke 
vrijlating van diegenen die zijn 
gearresteerd; verzoekt de 
ondervoorzitter/hoge vertegenwoordiger
gerichte sancties toe te passen (bv. een 
visumstop en de blokkering van de 
middelen van bepaalde hooggeplaatste 
personen) en de EU-steun voor het 
maatschappelijk middenveld te 
intensiveren, teneinde de pro-Europese 
waarden bij de bevolking te bevorderen; 
wijst erop dat het belangrijk is dat Wit-
Rusland niet geïsoleerd raakt, met name 
van de bestaande regionale structuren;

27. veroordeelt de strenge repressie door 
het regime van de Wit-Russische president 
Loekasjenko tegen oppositieleden, 
journalisten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld na de 
presidentsverkiezingen van 19 december 
2010, en dringt aan op de onmiddellijke 
vrijlating van diegenen die zijn 
gearresteerd; is ingenomen met het besluit 
van de Europese Raad van 31 januari 
2011 om gerichte sancties tegen het regime 
toe te passen zoals een visumstop en de 
bevriezing van de activa van bepaalde 
hooggeplaatste personen; is verheugd over 
de resultaten van de internationale 
donorconferentie 'Solidariteit met Wit-
Rusland' van 2 februari 2011, als 
onderdeel waarvan de EU 17,3 miljoen 
EUR heeft toegezegd voor acties ter 
ondersteuning van het maatschappelijk 
middenveld, in het bijzonder studenten en 
de onafhankelijke media; wijst erop dat 
het belangrijk is dat Wit-Rusland niet 
geïsoleerd raakt, met name van de 
bestaande regionale structuren;

Or. es
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Amendement 182
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. veroordeelt de strenge repressie door 
het regime van de Wit-Russische president 
Loekasjenko tegen oppositieleden, 
journalisten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld na de 
presidentsverkiezingen van 19 december 
2010, en dringt aan op de onmiddellijke 
vrijlating van diegenen die zijn 
gearresteerd; verzoekt de
ondervoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
gerichte sancties toe te passen (bv. een
visumstop en de blokkering van de 
middelen van bepaalde hooggeplaatste 
personen) en de EU-steun voor het 
maatschappelijk middenveld te 
intensiveren, teneinde de pro-Europese 
waarden bij de bevolking te bevorderen;
wijst erop dat het belangrijk is dat Wit-
Rusland niet geïsoleerd raakt, met name 
van de bestaande regionale structuren;

27. veroordeelt de strenge repressie door 
het regime van de Wit-Russische president 
Loekasjenko tegen oppositieleden, 
journalisten en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld na de 
presidentsverkiezingen van 19 december 
2010, en dringt aan op de onmiddellijke 
vrijlating van diegenen die zijn 
gearresteerd en op intrekking van alle 
aanklachten; verzoekt de
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger en 
de Commissie aanvullende gerichte 
sancties toe te passen, als aanvulling op de 
reeds ingestelde visumstop en de 
blokkering van de middelen van bepaalde 
hooggeplaatste personen, en de EU-steun 
voor het maatschappelijk middenveld te 
intensiveren, teneinde de pro-Europese 
waarden bij de bevolking te bevorderen;
wijst erop dat het belangrijk is dat Wit-
Rusland niet geïsoleerd raakt, met name 
van de bestaande regionale structuren;

Or. en

Amendement 183
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. betreurt het ontbreken van enige 
substantiële vooruitgang met betrekking 
tot de oplossing van de bevroren 
conflicten in de zuidelijke Kaukasus; 
benadrukt dat dit een struikelblok vormt 



AM\859936NL.doc 127/195 PE452.878v03-00

NL

voor de ontwikkeling van een werkelijke 
multilaterale en regionale dimensie van 
het Oostelijk Partnerschap; verwacht van 
de EDEO een grotere betrokkenheid in de 
regio en roept de EDEO op een 
proactievere rol te spelen om de dialoog 
tussen partijen te vergemakkelijken, 
vertrouwenscheppende maatregelen te 
ontwikkelen en contacten tussen mensen 
onderling aan te moedigen en op die 
manier de weg vrij te maken voor een 
duurzame regeling;

Or. en

Amendement 184
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is verheugd over de beslissing van 
de Raad van 31 januari om een 
visumverbod in te stellen en de financiële 
middelen van 157 Wit-Russische 
functionarissen te blokkeren; betreurt het 
dat de Raad geen rekening heeft 
gehouden met de verzoeken van het 
Parlement om Wit-Rusland gerichte 
economische sancties op te leggen, met 
inbegrip van het bevriezen van alle via 
IMF-leningen verstrekte macrofinanciële 
bijstand en leningoperaties in het kader 
van EIB- en EBWO-programma's;

Or. en

Amendement 185
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. stelt zich op het standpunt dat de 
sancties tegen de regering van Wit-
Rusland gehandhaafd dienen te blijven 
totdat alle politieke gevangenen uit Wit-
Russische gevangenissen zijn vrijgelaten; 
herhaalt dat de EU zich meer open moet 
stellen voor gewone Wit-Russische 
burgers; is van mening dat de Commissie 
zich intensiever moet inzetten voor de 
totstandbrenging van 
onderhandelingsrichtsnoeren voor de 
overnameovereenkomst en voor 
versoepeling van de visumplicht om 
interpersoonlijke contacten tussen de EU 
en Wit-Rusland te bevorderen; 
complimenteert de lidstaten die reeds 
unilaterale stappen hebben genomen om 
de verstrekking van Schengenvisa aan 
Wit-Russische burgers te 
vergemakkelijken en de prijs van visa te 
verlagen en spoort de lidstaten die dat nog 
niet hebben gedaan aan onverwijld 
hetzelfde te doen en zich daarbij met 
name te richten op visa voor kort verblijf, 
die het belangrijkst zijn voor de 
samenleving in het algemeen, studenten 
en jongeren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de prijs van een Schengenvisum 
voor Wit-Russische burgers, die 
momenteel 60 euro bedraagt, hetgeen veel 
hoger is dan de prijs die burgers uit 
andere buurlanden van de EU zoals 
bijvoorbeeld Rusland betalen, aanzienlijk 
te verlagen;

Or. en

Amendement 186
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. benadrukt de betekenis van het 
Zwarte-Zeegebied voor het Oostelijk 
Partnerschap en is van mening dat in dit 
verband een grotere betrokkenheid van de 
Europese Unie noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 187
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quinquies. hoopt dat het proces van 
hervorming van het Europees 
nabuurschapsbeleid waartoe de 
Commissie de aanzet heeft gegeven, zal 
leiden tot een nieuwe strategische visie en 
een gedifferentieerde aanpak van de 
verschillende beleidsgebieden, 
toegesneden op de verscheidenheid aan 
belangen, uitdagingen en regionale 
bedreigingen binnen de Unie;

Or. en

Amendement 188
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 sexies. bevestigt nogmaals het belang 
van een samenhangende benadering ten 
aanzien van de regionale 
samenwerkingsprocessen door middel van 
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het operationeel maken van de door de 
EU voorgestelde initiatieven en 
instrumenten met betrekking tot haar 
oostelijke buurlanden (Europees 
partnerschap, Synergie van het Zwarte-
Zeegebied/EU-strategie voor de Zwarte 
Zee, enz.); stelt zich op het standpunt dat 
het met het oog op een efficiënter gebruik 
van middelen en het boeken van concrete 
resultaten noodzakelijk is om ervoor te 
zorgen dat de voorgestelde initiatieven 
elkaar aanvullen en elkaar niet 
overlappen, met name op projectniveau;

Or. en

Amendement 189
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 septies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 septies. waardeert het dat binnen het 
ENB nog immer een aanpak wordt 
gevolgd die gericht is op een verbetering 
van de betrekkingen met de buurlanden 
als belangrijke factor in het stimuleren 
van hervormingen en de invoering van 
het acquis in die landen; stelt zich op het 
standpunt dat de specifieke uitdagingen 
waarvoor onze partners en buurlanden 
zich gesteld zien in aanmerking moeten 
worden genomen, alsmede de houding die 
zij innemen ten opzichte van de EU;

Or. en

Amendement 190
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 octies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

28 octies. benadrukt het belang van het 
Zwarte-Zeegebied binnen het ENB en 
merkt op dat in deze regio een grotere 
Europese betrokkenheid noodzakelijk en 
belangrijk is;

Or. en

Amendement 191
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. is van mening dat voor de staten in 
het Zwarte-Zeegebied verdere toenadering 
tot de EU mogelijk is door middel van 
flexibele en pragmatische projecten die 
toegankelijk zijn voor alle regionale 
actoren, zoals bijvoorbeeld de projecten in 
het kader van de Synergie van het Zwarte-
Zeegebied; de synergie moet gebaseerd 
blijven op het hanteren van "variabele 
geometrie" en verder worden ontwikkeld 
door middel van het opstarten en 
operationeel maken van de drie door de 
lidstaten voorgestelde en door de 
Commissie ondersteunde sectoriële 
partnerschappen;

Or. en

Amendement 192
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. waardeert het dat in de 
doelstellingen van de EU met betrekking 
tot de Zwarte Zee de ambitie van de EU 
wordt weerspiegeld om haar profiel als 
belangrijke wereldspeler te versterken, 
onder meer in het kader van de 
veranderingen ten gevolge van de 
uitvoering van het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 193
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. ziet grote mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van een strategische 
samenwerking tussen de EU en Centraal-
Azië; roept, gezien de geopolitieke ligging 
van deze regio, op tot een nauwere 
samenwerking bij het aanpakken van 
gemeenschappelijke veiligheidsproblemen 
en op het gebied van politieke, 
economische en energievraagstukken;

Or. en

Amendement 194
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
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benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland 
en ziet daarom uit naar spoedige 
vooruitgang bij de huidige 
onderhandelingen over een nieuwe 
uitgebreide overeenkomst, waarvan een 
aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; neemt nota van de 
ernstige tekortkomingen waar het gaat om 
de eerbiediging van de mensenrechten en 
wijst erop dat in de strijd tegen corruptie, 
met name binnen de rechterlijke macht, 
onvoldoende resultaten worden geboekt; 
veroordeelt het recente buitensporige 
machtsvertoon tegenover vreedzame 
betogers; is zeer bezorgd over het politiek 
gemotiveerde tweede proces tegen M. 
Chodorkovski, waarbij ettelijke 
fundamentele beginselen van procesrecht 
zijn geschonden; benadrukt het belang van 
het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; dringt er bij de EU op aan te 
waarborgen dat de democratische 
waarden, de beginselen van de rechtsstaat
en de beginselen van wederkerigheid en 
transparantie de kern vormen van de
nieuwe uitgebreide overeenkomst;

Or. en
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Amendement 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, 
waarvan een aanzienlijke stimulering van 
de betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt, zich 
richt op de bevordering van de rechtsstaat,
en in het teken staat van de gehechtheid 
van de EU aan de waarden van de
pluralistische democratie en de eerbieding 
van de mensenrechten; benadrukt het 
belang van het Partnerschap voor 
modernisering in deze context;
onderstreept tevens de behoefte aan met 
nieuw elan bezielde betrekkingen met 
Rusland, gebaseerd op wederzijds respect 
en wederkerigheid, ten aanzien van de 
vraagstukken terrorismebestrijding, 
energieveiligheid en energievoorziening, 
klimaatverandering, ontwapening, 
conflictpreventie en non-proliferatie van 
kernwapens alsook met betrekking tot Iran, 
Afghanistan en het Midden-Oosten, en wel 
in het belang van de versterking van de 
mondiale veiligheid en stabiliteit; is van 
oordeel dat samenwerking op deze punten 
de grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar een gestage
vooruitgang bij de huidige 
onderhandelingen;

Or. en
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Amendement 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat; benadrukt het 
belang van het Partnerschap voor 
modernisering in deze context;
onderstreept tevens de behoefte aan een 
met nieuw elan bezield partnerschap met 
Rusland, gebaseerd op wederzijds respect 
en wederkerigheid, ten aanzien van de 
vraagstukken terrorismebestrijding, 
energieveiligheid en energievoorziening, 
klimaatverandering, ontwapening, 
conflictpreventie en non-proliferatie van 
kernwapens, en wel in het belang van de 
versterking van de mondiale veiligheid en 
stabiliteit; is van oordeel dat samenwerking 
op deze punten de grondslag moet vormen 
voor de nieuwe overeenkomst tussen de 
EU en Rusland en ziet daarom uit naar 
spoedige vooruitgang bij de huidige 
onderhandelingen over een nieuwe 
uitgebreide overeenkomst, waarvan een 
aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

Or. en
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Amendement 197
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt dat deze 
uitgangspunten geïntegreerd moeten 
worden in deze nieuwe overeenkomst; 
benadrukt het belang van het Partnerschap 
voor modernisering in deze context;
onderstreept tevens de behoefte aan een 
met nieuw elan bezield partnerschap met 
Rusland, gebaseerd op wederzijds respect 
en wederkerigheid, ten aanzien van de 
vraagstukken terrorismebestrijding, 
energieveiligheid en energievoorziening, 
klimaatverandering, ontwapening, 
conflictpreventie en -oplossing, met name 
met betrekking tot bevroren conflicten, en 
non-proliferatie van kernwapens alsook 
met betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

Or. en
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Amendement 198
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht; verzoekt de EU in haar 
betrekkingen met Rusland meer aandacht 
te besteden aan de stabilisatie van 
Afghanistan; dringt er bij de EU op aan 
doelmatige en voor beide partijen zinvolle 
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betrekkingen tussen de NAVO en Rusland 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 199
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
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wordt verwacht; wordt verwacht; vraagt om maatregelen 
en uitvoering van initiatieven waarmee de 
contacten tussen de civiele samenlevingen 
in de Europese Unie en in Rusland 
kunnen worden verbeterd en waarmee het 
Russisch maatschappelijk middenveld kan 
worden versterkt;

Or. en

Amendement 200
Charles Tannock namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 

29. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger erop toe te zien dat de 
benadering van de EU van Rusland – met 
inbegrip van de onderhandelingen over een 
nieuwe overeenkomst tussen de EU en 
Rusland – van coherentie getuigt en in het 
teken staat van de gehechtheid van de EU 
aan de waarden van de democratie, de 
eerbieding van de mensenrechten en de 
regels van de rechtsstaat, alsook van het 
internationale recht; benadrukt het belang 
van het Partnerschap voor modernisering in 
deze context; onderstreept tevens de 
behoefte aan een met nieuw elan bezield 
partnerschap met Rusland, gebaseerd op 
wederzijds respect en wederkerigheid, ten 
aanzien van de vraagstukken 
terrorismebestrijding, energieveiligheid en 
energievoorziening, klimaatverandering, 
ontwapening, conflictpreventie en non-
proliferatie van kernwapens alsook met 
betrekking tot Iran, Afghanistan en het 
Midden-Oosten, en wel in het belang van 
de versterking van de mondiale veiligheid 
en stabiliteit; is van oordeel dat 
samenwerking op deze punten de 
grondslag moet vormen voor de nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland en 
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ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht;

ziet daarom uit naar spoedige vooruitgang 
bij de huidige onderhandelingen over een 
nieuwe uitgebreide overeenkomst, waarvan 
een aanzienlijke stimulering van de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland 
wordt verwacht; verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
meer in het werk te stellen om te bereiken 
dat Rusland het zespuntenplan voor 
Georgië uitvoert en dat dit conflict 
definitief wordt opgelost, met eerbiediging 
van de territoriale integriteit van Georgië;

Or. en

Amendement 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat versterking van de 
rechtstaat op alle gebieden van het 
openbare leven in Rusland, met inbegrip 
van de economie, de samenleving als 
geheel ten goede zou komen, aangezien de 
toenemende willekeur in de wetgeving en 
de bedrijfsregelgeving daadwerkelijk een 
ontmoedigend effect heeft op de 
buitenlandse directe investeringen;

Or. en

Amendement 202
Boris Zala, Libor Rouček

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. wijst erop dat de 
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toetredingsonderhandelingen met Turkije 
een nieuwe impuls moeten krijgen om een 
mogelijke impasse in de betrekkingen 
tussen de EU en Turkije te vermijden; is 
verheugd over de verklaring van de Raad 
Algemene Zaken van 14 december 2010 
waarin wordt opgeroepen tot een 
intensievere samenwerking inzake 
kwesties van wederzijds belang op het 
gebied van veiligheid en buitenlands 
beleid; is van mening dat het steeds 
actievere buitenlands beleid van Ankara 
nieuwe uitdagingen en kansen oplevert 
voor het GBVB; dringt er bij de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
aan een geïnstitutionaliseerde dialoog met 
Turkije aan te gaan over belangrijke 
strategische kwesties - zoals het 
energiebeleid, de stabiliteit in de 
Westelijke Balkan en de Kaukasus, de 
ontwikkeling van kernenergie in Iran, en 
de democratische bewustwording in het 
Midden-Oosten - en aldus doelstellingen 
nauwer op elkaar af te stemmen en een 
nieuwe dynamiek in de bilaterale 
betrekkingen te brengen; benadrukt 
echter dat deze dialoog het 
toetredingsproces niet kan vervangen 
maar moet aanvullen en versterken;

Or. en

Amendement 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger de besprekingen met 
Rusland te intensiveren om ervoor te 
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zorgen dat alle bepalingen van de 
overeenkomst van 2008 tussen Rusland, 
de Europese Unie en Georgië 
onvoorwaardelijk worden vervuld; is van 
mening dat Rusland in het bijzonder de 
Waarnemingsmissie van de Europese 
Unie (ECMM) in Abchazië en Zuid-
Ossetië een volledige, onbeperkte toegang 
moet garanderen; wijst op de noodzaak 
stabiliteit te brengen in bovengenoemde 
regio's van Georgië; 

Or. en

Amendement 204
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. erkent de toenemende 
internationale status en het belang van 
het Noordpoolgebied en pleit voor een 
sociaal, ecologisch en economisch 
duurzaam EU-beleid voor het 
Noordpoolgebied, waarbij rekening wordt 
gehouden met de rechten van lokale en 
inheemse volken; beschouwt de Arctische 
Raad, het beleid inzake de noordelijke 
dimensie en de Raad voor het Europees-
Arctische Barentsz-zeegebied als 
belangrijkste gremia voor samenwerking 
inzake het Noordpoolgebied en steunt de 
ambitie van de EU om permanent 
waarnemer in de Arctische Raad te 
worden; benadrukt dat er in de EDEO een 
afdeling Arctische zaken moet worden 
opgezet;

Or. en
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Amendement 205
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. onderstreept het belang van het 
mensenrechtenoverleg van de EU met 
Rusland, dat beoogt bij te dragen aan de 
bevordering en de geleidelijke 
verwezenlijking van de eerbiediging van 
de mensenrechten in Rusland; is zeer 
bezorgd dat dit overleg geen concrete 
resultaten en positieve veranderingen in 
de situatie van de mensenrechten in 
Rusland oplevert; benadrukt dat de EU 
zich opnieuw moet bezinnen op haar 
strategie en haar middelen om een 
verandering in de situatie van de 
mensenrechten in het land te bevorderen; 
dringt er nogmaals bij de Russische 
autoriteiten op aan constructief deel te 
nemen aan het overleg en adequate 
maatregelen te nemen om de situatie van 
de mensenrechten en de rechtsstaat in het 
land te verbeteren en te voldoen aan zijn 
internationale verplichtingen inzake de 
mensenrechten; 

Or. en

Amendement 206
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. verzoekt de Commissie en de dienst 
voor extern optreden zich sterk te blijven 
maken voor het Verdrag inzake het 
Energiehandvest, dat in 1997 door de 
Russische Federatie is ondertekend en 
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nog steeds relevant is in de context van de 
huidige betrekkingen EU-Rusland, en dat 
stabiele internationale 
investeringsstromen tussen de EU en 
Rusland zou kunnen verzekeren en 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 207
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. steunt de hervatting van de 
rechtstreekse vredesbesprekingen tussen 
Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en 
benadrukt de noodzaak van betekenisvolle 
onderhandelingen die binnen een beperkt 
tijdskader en in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen worden gevoerd; brengt in 
herinnering dat de EU de grootste donor 
van de PA en de voornaamste 
handelspartner van Israël is;

30. steunt de hervatting van de 
rechtstreekse vredesbesprekingen tussen 
Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en 
benadrukt de noodzaak van betekenisvolle 
onderhandelingen die binnen een beperkt 
tijdskader en in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen worden gevoerd; brengt in 
herinnering dat de EU de grootste donor 
van de PA en de voornaamste 
handelspartner van Israël is; benadrukt dat 
er een tweestatenoplossing moet komen en 
erkent het recht van beide partijen in 
veiligheid , welvaart en vrede naast elkaar 
te leven; is daarom ingenomen met de 
Conclusies van de Raad over het 
vredesproces in het Midden-Oosten van 
13 december 2010 en de verklaring dat de 
EU de partijen wil helpen om dit doel te 
bereiken;

Or. en

Amendement 208
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 
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Ontwerpresolutie Amendement

30. steunt de hervatting van de 
rechtstreekse vredesbesprekingen tussen 
Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en 
benadrukt de noodzaak van betekenisvolle 
onderhandelingen die binnen een beperkt 
tijdskader en in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen worden gevoerd; brengt in 
herinnering dat de EU de grootste donor 
van de PA en de voornaamste 
handelspartner van Israël is;

30. steunt de hervatting van de 
rechtstreekse vredesbesprekingen tussen 
Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en 
benadrukt de noodzaak van betekenisvolle 
onderhandelingen die binnen een beperkt 
tijdskader en in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen worden gevoerd; brengt in 
herinnering dat de EU de grootste donor 
van de PA en de voornaamste 
handelspartner van Israël is; betreurt het 
besluit van de Israëlische regering om de 
bouwstop in de nederzettingen op de 
Westelijke Jordaanoever niet te verlengen 
en wijst erop dat dit ernstige gevolgen kan 
hebben voor de voortzetting van het 
vredesproces;

Or. en

Amendement 209
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. steunt de hervatting van de 
rechtstreekse vredesbesprekingen tussen 
Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en 
benadrukt de noodzaak van betekenisvolle 
onderhandelingen die binnen een beperkt 
tijdskader en in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen worden gevoerd; brengt in 
herinnering dat de EU de grootste donor 
van de PA en de voornaamste 
handelspartner van Israël is;

30. steunt de hervatting van de 
rechtstreekse vredesbesprekingen tussen 
Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en 
benadrukt de noodzaak van betekenisvolle 
onderhandelingen die binnen een beperkt 
tijdskader en in een klimaat van wederzijds 
vertrouwen worden gevoerd, en meent dat 
dat klimaat alleen kan bestaan als de 
Israëlische regering onmiddellijk een 
einde maakt aan het beleid van 
voortzetting van de bouw van 
nederzettingen; brengt in herinnering dat 
de EU de grootste donor van de PA en de 
voornaamste handelspartner van Israël is, 
en er dus rechtstreeks belang bij heeft 
beide partijen te overreden zo snel 
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mogelijk de fundamentele kwesties te 
bespreken die moeten worden opgelost 
(vluchtelingen, grenzen en status van 
Jeruzalem) en belang heeft bij een 
levensvatbare Palestijnse staat die in 
vrede naast de staat Israël leeft;

Or. en

Amendement 210
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. roept de EU overeenkomstig de 
conclusies van de Raad van 12 december 
2009 ertoe op een zwaardere politieke rol 
te gaan vervullen, conform haar financiële 
betrokkenheid in de regio; is ervan 
overtuigd dat het EU-beleid voor het 
Midden-Oosten dringend grondig moet 
worden herzien, zodat de EU met behulp 
van efficiënte diplomatieke instrumenten 
een beslissende en coherente politieke rol 
kan opnemen ter bevordering van de vrede 
en veiligheid in dit naburige gebied dat 
voor de EU van cruciaal strategisch belang 
is; verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger te overwegen een 
nieuwe Europese strategie voor de regio ter 
tafel te leggen waarin de belangen, doelen 
en middelen van de EU worden 
uiteengezet;

31. roept de EU overeenkomstig de 
conclusies van de Raad van 12 december 
2009 ertoe op een zwaardere politieke rol 
te gaan vervullen, conform haar financiële 
betrokkenheid in de regio; is ervan 
overtuigd dat het EU-beleid voor het 
Midden-Oosten dringend grondig moet 
worden herzien, zodat de EU met behulp 
van efficiënte diplomatieke instrumenten 
een beslissende en coherente politieke rol 
kan opnemen ter bevordering van de vrede 
en veiligheid in dit naburige gebied dat 
voor de EU van cruciaal strategisch belang 
is; verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger een nieuwe Europese 
strategie voor de regio te presenteren
waarin de belangen, doelen en middelen 
van de EU worden uiteengezet;

Or. es

Amendement 211
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 
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Ontwerpresolutie Amendement

31. roept de EU overeenkomstig de 
conclusies van de Raad van 12 december 
2009 ertoe op een zwaardere politieke rol 
te gaan vervullen, conform haar financiële 
betrokkenheid in de regio; is ervan 
overtuigd dat het EU-beleid voor het 
Midden-Oosten dringend grondig moet 
worden herzien, zodat de EU met behulp 
van efficiënte diplomatieke instrumenten 
een beslissende en coherente politieke rol 
kan opnemen ter bevordering van de vrede 
en veiligheid in dit naburige gebied dat 
voor de EU van cruciaal strategisch belang 
is; verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger te overwegen een 
nieuwe Europese strategie voor de regio ter 
tafel te leggen waarin de belangen, doelen 
en middelen van de EU worden 
uiteengezet;

31. roept de EU overeenkomstig de 
conclusies van de Raad van 12 december 
2009 ertoe op een zwaardere politieke rol 
te gaan vervullen, conform haar financiële 
betrokkenheid in de regio; is ervan 
overtuigd dat het EU-beleid voor het 
Midden-Oosten dringend grondig moet 
worden herzien, zodat de EU met behulp 
van efficiënte diplomatieke instrumenten 
een beslissende en coherente politieke rol 
kan opnemen ter bevordering van de vrede 
en veiligheid in dit naburige gebied dat 
voor de EU van cruciaal strategisch belang 
is; verzoekt de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger te overwegen een 
nieuwe Europese strategie voor de regio ter 
tafel te leggen waarin de belangen, doelen 
en middelen van de EU worden 
uiteengezet, en die de democratie en de 
rechtstaat in de regio moet bevorderen en 
de middelen in de eerste plaats voor de 
versterking van het maatschappelijk 
middenveld inzet;

Or. en

Amendement 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. blijft ondanks de oprichting van de 
Unie voor het Middellandse-Zeegebied 
bezorgd over het ontbreken in het 
Middellandse Zeebeleid van de EU van een 
duidelijke strategische langetermijnvisie 
voor de ontwikkeling en stabilisering van 
de regio, die in toenemende mate 
geconfronteerd wordt met politieke, 
economische en sociale crisissen; acht het 

32. blijft bezorgd over het ontbreken in het 
Middellandse Zeebeleid van de EU van een 
duidelijke strategische langetermijnvisie 
voor de ontwikkeling en stabilisering van 
de regio, die in toenemende mate 
geconfronteerd wordt met politieke, 
economische en sociale crisissen; plaatst 
vraagtekens achter de bestaansreden, de 
doelen en werkmethoden van de Unie 
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dringend noodzakelijk dat het 
Euromediterrane integratieproces 
bovenaan de politieke agenda van de EU 
komt te staan;

voor het Middellandse-Zeegebied (UMZ); 

Or. en

Amendement 213
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. blijft ondanks de oprichting van de 
Unie voor het Middellandse-Zeegebied 
bezorgd over het ontbreken in het 
Middellandse Zeebeleid van de EU van 
een duidelijke strategische 
langetermijnvisie voor de ontwikkeling en 
stabilisering van de regio, die in 
toenemende mate geconfronteerd wordt 
met politieke, economische en sociale 
crisissen; acht het dringend noodzakelijk 
dat het Euromediterrane integratieproces 
bovenaan de politieke agenda van de EU 
komt te staan;

32. benadrukt dat de huidige 
gebeurtenissen die vanuit Tunesië en 
Egypte de zuidelijke Middellandse Zee-
kust en meer in het algemeen de 
Arabische wereld in beroering brengen, 
ondubbelzinnig het verlangen van de 
bevolking naar verandering en 
hervormingen laten zien; betreurt het dat 
het Euromediterrane partnerschap 
hoofdzakelijk gericht was op economische 
hervormingen en niet in staat was de 
noodzakelijke politieke en institutionele 
hervormingen te bewerkstellingen; wijst 
erop dat de Unie voor het Middellandse-
Zeegebied, die bedoeld was om het EU-
beleid in de regio te versterken, er niet in 
geslaagd is een antwoord te bieden op het 
toenemende wantrouwen en in te spelen 
op de basisbehoeften van de betrokken 
bevolking; is van mening dat de EU-
strategie ten aanzien van het 
Middellandse-Zeegebied dringend 
opnieuw overwogen en herzien moet 
worden, en verzoekt in dit verband de 
Raad en de Commissie het Europese 
Nabuurschapsbeleid voor de zuidelijke 
buurlanden te herzien en de middelen te 
verschaffen voor een echte democratische 
overgang, die rekening houdt met de 
participatie van vrouwen op alle niveaus, 
zoals geformuleerd door de relevante 
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maatschappelijke actoren, en die de basis 
legt voor een diepgaande politieke en 
institutionele hervormingen;

Or. en

Amendement 214
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. blijft ondanks de oprichting van de 
Unie voor het Middellandse-Zeegebied 
bezorgd over het ontbreken in het 
Middellandse Zeebeleid van de EU van een 
duidelijke strategische langetermijnvisie 
voor de ontwikkeling en stabilisering van 
de regio, die in toenemende mate 
geconfronteerd wordt met politieke, 
economische en sociale crisissen; acht het 
dringend noodzakelijk dat het 
Euromediterrane integratieproces bovenaan 
de politieke agenda van de EU komt te 
staan;

32. blijft ondanks de oprichting van de 
Unie voor het Middellandse-Zeegebied 
bezorgd over het ontbreken in het 
Middellandse Zeebeleid van de EU van een 
duidelijke strategische langetermijnvisie 
voor de vooruitgang en modernisering van 
de regio, die in toenemende mate 
geconfronteerd wordt met politieke, 
economische en sociale crisissen; acht het 
dringend noodzakelijk dat het 
Euromediterrane integratieproces bovenaan 
de politieke agenda van de EU komt te 
staan en dat het Europees 
nabuurschapsbeleid wordt aangepast aan 
de democratische overgangsprocessen die 
in een aantal van deze landen 
plaatsvinden;

Or. es

Amendement 215
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. blijft ondanks de oprichting van de 
Unie voor het Middellandse-Zeegebied

32. blijft bezorgd over het ontbreken in het 
Middellandse Zeebeleid van de EU van een 
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bezorgd over het ontbreken in het 
Middellandse Zeebeleid van de EU van een 
duidelijke strategische langetermijnvisie 
voor de ontwikkeling en stabilisering van 
de regio, die in toenemende mate 
geconfronteerd wordt met politieke, 
economische en sociale crisissen; acht het 
dringend noodzakelijk dat het 
Euromediterrane integratieproces bovenaan 
de politieke agenda van de EU komt te 
staan;

duidelijke strategische langetermijnvisie 
voor de ontwikkeling en stabilisering van 
de regio, die in toenemende mate 
geconfronteerd wordt met politieke, 
economische en sociale crisissen; betreurt 
het dat de Unie voor het Middellandse-
Zeegebied geen rol heeft in de 
gebeurtenissen en acht het dringend 
noodzakelijk dat het Euromediterrane 
integratieproces bovenaan de politieke 
agenda van de EU komt te staan, om in 
alle landen van het Middellandse 
Zeegebied de democratisering te steunen 
en eerbiediging van de mensenrechten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 216
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verklaart zich solidair met de 
burgers in de zuidelijke buurlanden die 
strijden voor democratie, vrijheid en 
sociale rechtvaardigheid; dringt aan op 
vrije en eerlijke verkiezingen om de 
democratische ontwikkeling te 
stabiliseren, door burgers het recht te 
geven hun vertegenwoordigers te kiezen; 
verklaart nogmaals deze doelen en de 
verwezenlijking ervan volledig te steunen; 
verzoekt een speciale hoge 
vertegenwoordiger voor deze regio te 
benoemen, die de EU-steun en hulp voor 
deze landen en hun burgers in deze 
belangrijke overgangsperiode kan 
coördineren; verzoekt daarnaast de opzet 
van de Unie voor het Middellandse 
Zeegebied te herzien, om actief en 
doeltreffend bij te dragen aan 
democratische, duurzame en 
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rechtvaardige samenlevingen in de hele 
regio en de economische ontwikkeling te 
bevorderen door een gecoördineerd 
hulpprogramma;

Or. en

Amendement 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is van mening dat het Europese 
nabuurschapsbeleid (ENB) sinds de start 
in 2004, als één beleidskader, dat werkt 
met differentiatie op basis van resultaten 
en hulp op maat, zowel ENB-partners als 
de EU concrete voordelen gebracht; 
benadrukt dat de strategische herziening 
van het ENB moet leiden tot een 
intensievere, voortgezette inhoudelijke 
politieke dialoog met partnerlanden om de 
welvaart, stabiliteit en veiligheid in het 
Middellandse zeegebied te steunen;

Or. en

Amendement 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. herinnert aan zijn rol in de EU-
begrotingsprocedure en wijst met klem op 
de noodzaak toe te zien op de 
democratische legitimiteit van de Unie 
voor het Middellandse-Zeegebied, en te 

33. herinnert aan zijn rol in de EU-
begrotingsprocedure en wijst met klem op 
de noodzaak toe te zien op de legitimiteit 
van de Unie voor het Middellandse-
Zeegebied, en te waarborgen dat 
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waarborgen dat beslissingen op 
transparante wijze worden genomen en dat 
het Europees Parlement, de 
Euromediterrane Parlementaire 
Vergadering en de nationale parlementen 
bij het besluitvormingsproces worden 
betrokken;

beslissingen op transparante wijze worden 
genomen, van Europese zijde onder 
auspiciën van de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger, en dat het Europees 
Parlement, de Euromediterrane 
Parlementaire Vergadering en de nationale 
parlementen bij het besluitvormingsproces 
worden; betrokken;

Or. en

Amendement 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. betreurt de feitelijke stagnatie van 
het toetredingsproces van Turkije;
herinnert eraan dat de EU en Turkije 
beide een verantwoordelijkheid hebben 
als het erom gaat de obstakels op het pad 
van Turkije naar het lidmaatschap van de 
EU te overwinnen; waarschuwt voor 
ernstige problemen op de lange termijn 
als de relatie tussen de EU en Turkije niet 
gestabiliseerd wordt en de EU en de 
NAVO nog langer worden tegengewerkt 
in het bereiken van hun doel van een 
nauwere samenwerking; hoopt in elk 
geval dat Turkije zijn modernisering 
volgens Europese lijnen voortzet; 

Or. en

Amendement 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 



AM\859936NL.doc 153/195 PE452.878v03-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

34. volgt de situatie in Tunesië op de voet, 
en verzoekt de EU het Tunesische volk te 
ondersteunen bij de overgang naar de
democratie, onder meer door indien nodig 
passend bijstand te verlenen; onderstreept 
de noodzaak om de financiële steun bij te 
stellen, teneinde de sociale en 
economische crisis in het land te helpen 
verlichten;

34. juicht het toe dat Zine El Abidine Ben 
Ali uit Tunesië is gevlucht en er een 
overgangsregering is gevormd; verwacht 
dat in Egypte Hosni Mubarak snel 
aftreedt; kijkt uit naar de overgang naar
een liberale democratie in beide landen en 
steunt het Arabische volk bij het 
uitbreiden en consolideren van zijn 
inspanningen om vrijheid en 
gerechtigheid in hun land en de regio te 
bewerkstelligen; verklaart dat de EU elke 
bijstand zal verlenen die nodig is om de 
politieke, sociale en economische 
ontwikkeling te versterken;

Or. en

Amendement 221
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. volgt de situatie in Tunesië op de voet, 
en verzoekt de EU het Tunesische volk te 
ondersteunen bij de overgang naar de 
democratie, onder meer door indien nodig
passend bijstand te verlenen; onderstreept 
de noodzaak om de financiële steun bij te 
stellen, teneinde de sociale en economische 
crisis in het land te helpen verlichten;

34. volgt de situatie in Tunesië en Egypte, 
en andere landen in de regio, en verzoekt 
de EU het Tunesische en Egyptische volk 
te ondersteunen bij de overgang naar de 
democratie, onder meer door adequate
bijstand te verlenen om burgerorganisaties 
te versterken, en daarbij ook steun te 
geven aan de vorming van pluriforme 
politieke partijen die in staat zijn het tegen 
elkaar op te nemen in democratische 
verkiezingen; onderstreept de noodzaak 
om de financiële steun bij te stellen, 
teneinde de sociale en economische crisis 
in deze landen te helpen verlichten, en 
wijst erop dat het belangrijk is hen te 
helpen activa die zijn gestolen door 
autocratische voormalige heersers en 
elites, terug te vorderen, ook door 
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bevriezing van activa die vastliggen in 
Europese financiële instellingen;

Or. en

Amendement 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. volgt de situatie in Tunesië op de voet, 
en verzoekt de EU het Tunesische volk te 
ondersteunen bij de overgang naar de 
democratie, onder meer door indien nodig 
passend bijstand te verlenen; onderstreept 
de noodzaak om de financiële steun bij te 
stellen, teneinde de sociale en 
economische crisis in het land te helpen 
verlichten;

34. is ingenomen met de vastberaden wil 
van het Tunesische volk om zijn vrijheid 
te herwinnen en een einde te maken aan 
het regiem van de voormalige president 
Zine El Abidine Ben Ali; onderstreept het 
feit dat de huidige opstand in Tunesië een 
bron van hoop is voor alle Maghreb-
landen en daarbuiten; volgt de situatie in 
Tunesië op de voet, en verzoekt de EU zich 
in te zetten voor een werkelijk 
partnerschap in wederzijds belang, voor 
ontwikkeling in al haar dimensies en voor 
vormen van samenwerking die de 
werkgelegenheid en onderwijs en 
opleiding stimuleren;

Or. en

Amendement 223
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. volgt de situatie in Tunesië op de voet, 
en verzoekt de EU het Tunesische volk te 
ondersteunen bij de overgang naar de
democratie, onder meer door indien nodig 
passend bijstand te verlenen; onderstreept 

34. volgt de situatie in Tunesië en Egypte 
op de voet, en verzoekt de EU het 
Tunesische volk en het Egyptische volk te 
ondersteunen bij de overgang naar de 
democratie, onder meer door indien nodig 
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de noodzaak om de financiële steun bij te 
stellen, teneinde de sociale en economische 
crisis in het land te helpen verlichten;

adequate bijstand te verlenen; onderstreept 
de noodzaak om de financiële steun bij te 
stellen, teneinde de sociale en economische 
crisis in beide landen te helpen verlichten;

Or. es

Amendement 224
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. volgt de situatie in Tunesië op de voet, 
en verzoekt de EU het Tunesische volk te 
ondersteunen bij de overgang naar de 
democratie, onder meer door indien nodig 
passend bijstand te verlenen; onderstreept 
de noodzaak om de financiële steun bij te 
stellen, teneinde de sociale en economische 
crisis in het land te helpen verlichten;

34. verlangt dat de situatie in Tunesië en 
Egypte op de voet wordt gevolgd, en dringt 
er bij de EU op aan een vreedzame 
overgang naar de democratie in deze 
landen te steunen, onder meer door indien 
nodig passend bijstand te verlenen; 
onderstreept de noodzaak om de financiële 
steun bij te stellen, teneinde de sociale en 
economische crisis in het land te helpen 
verlichten;

Or. en

Amendement 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. dringt aan op een versnelde 
politieke overgang in Egypte, met 
deelname van alle democratische politieke 
en sociale groeperingen en het 
maatschappelijk middenveld, om de weg 
te effenen voor een herziening van de 
grondwet en de kieswet, vrije en eerlijke 
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verkiezingen en de vestiging van een 
werkelijke democratie in het land; 

Or. en

Amendement 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. steunt ten volle de legitieme 
democratische aspiraties van de bevolking 
in verschillende zuidelijke buurlanden 
van de EU; verzoekt de EU alert te zijn op 
mogelijke verdere demonstraties van de 
bevolking in de mediterrane landen en 
snel en duidelijk haar steun te geven aan 
nieuwe aanspraken op democratie; 
onderstreept dat de strategische 
herziening van het ENB de nieuwe 
ontwikkelingen in de regio volledig in 
aanmerking moet nemen en 
weerspiegelen en de aanzet moet geven tot 
een politieke dialoog met de zuidelijke 
buurlanden van de EU; benadrukt 
nogmaals dat de versterking van de 
democratie, de rechtsstaat, goed bestuur, 
de corruptiebestrijding en de eerbiediging 
van de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden essentiële elementen zijn van 
deze dialoog;

Or. en

Amendement 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. betuigt zijn solidariteit met alle 
Egyptenaren die zich hebben verzet tegen 
het regime van Mubarak, dat na dezelfde 
autoritaire politiek van Anwar el-Sadat, 
gedurende 30 jaar ondemocratisch aan de 
macht is geweest, mede door zonder enige 
grond de noodtoestand te handhaven, zich 
niets van de bevolking aan te trekken en 
hen te veroordelen tot armoede, sociaal 
onrecht en institutionele corruptie en 
autocratie; verwelkomt en steunt de 
Egyptische strijd voor fundamentele 
hervormingen in het politieke, 
economische en sociale systeem van hun 
land, voor beëindiging van het corrupte 
regime en voor werkelijke democratie, 
mensenrechten en sociale gerechtigheid; 
geeft zijn wens te kennen dat er een 
werkelijke constitutionele staat in Egypte 
wordt gevestigd;

Or. en

Amendement 228
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. spreekt opnieuw zijn volledige steun uit 
voor het speciaal tribunaal voor Libanon 
(STL), als een bij resolutie 1757 van de 
VN-veiligheidsraad ingestelde 
onafhankelijke rechtbank die volgens de 
hoogste normen van rechtspleging te werk 
gaat, bevestigt zijn gehechtheid aan de 
soevereiniteit, eenheid en territoriale 
integriteit van Libanon en de werking van 
alle Libanese instellingen; meent dat 
interne stabiliteit en eerbiediging van het 
internationale recht elkaar niet uitsluiten; 

35. spreekt opnieuw zijn volledige steun uit 
voor het speciaal tribunaal voor Libanon 
(STL), als een bij resolutie 1757 van de 
VN-veiligheidsraad ingestelde 
onafhankelijke rechtbank die volgens de 
hoogste normen van rechtspleging te werk 
gaat, bevestigt zijn gehechtheid aan de 
soevereiniteit, eenheid en territoriale 
integriteit van Libanon en de werking van 
alle Libanese instellingen; dat interne 
stabiliteit en eerbiediging van het 
internationale recht volledig verenigbaar 
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roept alle politieke krachten in Libanon op 
om een open en constructieve dialoog te 
voeren om het welzijn, de welvaart en de 
veiligheid van alle Libanese burgers te 
bevorderen; erkent de cruciale rol van de 
Interimvredesmacht van de Verenigde 
Naties in Libanon (UNIFIL) en dringt erop 
aan dat alle bepalingen van Resolutie 1701 
van de VN-Veiligheidsraad ten uitvoer 
worden gelegd;

zijn; roept alle politieke krachten in 
Libanon op om een open en constructieve 
dialoog te voeren om het welzijn, de 
welvaart en de veiligheid van alle Libanese 
burgers te bevorderen; erkent de cruciale 
rol van de Interimvredesmacht van de 
Verenigde Naties in Libanon (UNIFIL) en 
dringt erop aan dat alle bepalingen van 
Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad 
ten uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. betreurt het dat de dekolonisatie 
van de Westelijke Sahara nog niet 
voltooid is; verzoekt de Raad en de 
Commissie dit conflict als een prioriteit in 
de Unie voor het Middellandse- Zeegebied 
te beschouwen; verzoekt de Raad en de 
Commissie om in dit kader ernaar te 
streven dat het zelfbeschikkingsrecht van 
de Westelijke Sahara zijn beslag krijgt, in 
overeenstemming met de resoluties van de 
Verenigde Naties; stelt de 
verantwoordelijkheid die Marokko in deze 
situatie heeft aan de kaak; laakt de 
schendingen van de mensenrechten in dit 
land en de repressie van 
mensenrechtenactivisten; spreekt zijn 
afkeuring uit over de gewelddadige 
ontruiming van het protestkamp van de 
Saharawi door het Marokkaanse leger; 
betreurt het in dit verband dat de EU 
Marokko de geavanceerde status heeft 
verleend; 

Or. en
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Amendement 230
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een oplossing van de 
Afghaanse crisis op lange termijn in elk 
geval dient uit te gaan van de belangen 
van de Afghaanse burgers wat betreft hun 
binnenlandse veiligheid, civiele 
bescherming en sociaaleconomische 
ontwikkeling, alsmede 
verzoeningsmechanismen, de beëindiging 
van de opiumproductie, inspanningen 
voor de opbouw van de staat, de integratie 
van Afghanistan in de internationale 
gemeenschap en de verdrijving van Al 
Qaeda uit het land; herhaalt dat de EU en 
haar lidstaten, alsmede de internationale 
gemeenschap Afghanistan moeten helpen 
bij de opbouw van een eigen staat met 
steviger democratische instellingen die in 
staat zijn de nationale soevereiniteit, de
eenheid van de staat, de territoriale 
integriteit, de duurzaamheid van de
economische ontwikkeling en de welvaart 
van zijn burgers te waarborgen, en de 
historische, religieuze, spirituele en 
culturele tradities van alle etnische en 
religieuze gemeenschappen van het land 
te respecteren;

36. geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de ontwikkelingen in 
Afghanistan en herhaalt zijn standpunt dat 
de EU en haar lidstaten, alsmede de 
internationale gemeenschap de Afghanen
moeten helpen bij de opbouw van hun
eigen staat, met democratische instellingen 
die in staat zijn de bevolking te 
vertegenwoordigen, de rechtstaat, vrede, 
de territoriale integriteit, een duurzame
sociale en economische ontwikkeling te 
waarborgen en de leefomstandigheden 
voor al zijn burgers en met name vrouwen 
en kinderen te verbeteren;

Or. en

Amendement 231
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 
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Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een oplossing van de 
Afghaanse crisis op lange termijn in elk 
geval dient uit te gaan van de belangen van 
de Afghaanse burgers wat betreft hun 
binnenlandse veiligheid, civiele 
bescherming en sociaaleconomische 
ontwikkeling, alsmede 
verzoeningsmechanismen, de beëindiging 
van de opiumproductie, inspanningen voor 
de opbouw van de staat, de integratie van 
Afghanistan in de internationale 
gemeenschap en de verdrijving van Al 
Qaeda uit het land; herhaalt dat de EU en 
haar lidstaten, alsmede de internationale 
gemeenschap Afghanistan moeten helpen 
bij de opbouw van een eigen staat met 
steviger democratische instellingen die in 
staat zijn de nationale soevereiniteit, de 
eenheid van de staat, de territoriale 
integriteit, de duurzaamheid van de 
economische ontwikkeling en de welvaart 
van zijn burgers te waarborgen, en de 
historische, religieuze, spirituele en 
culturele tradities van alle etnische en 
religieuze gemeenschappen van het land te 
respecteren;

36. onderstreept dat een oplossing van de 
Afghaanse crisis op lange termijn in elk 
geval dient uit te gaan van de belangen van 
de Afghaanse burgers wat betreft hun 
binnenlandse veiligheid, civiele 
bescherming en sociaaleconomische 
ontwikkeling, en concrete maatregelen 
moet inhouden voor het uitroeien van de 
armoede en discriminatie van vrouwen, 
het versterken van de naleving van de 
mensenrechten en de rechtstaat alsmede 
verzoeningsmechanismen, de beëindiging 
van de opiumproductie, inspanningen voor 
de opbouw van de staat, de integratie van 
Afghanistan in de internationale 
gemeenschap en de verdrijving van Al 
Qaeda uit het land; benadrukt dat 
Afghanistan moet beschikken over een 
politiemacht die in staat is een minimale 
veiligheidsstandaard te handhaven, zodat 
vervolgens de buitenlandse militaire 
troepen uit het land kunnen worden 
teruggetrokken; herhaalt dat de EU en 
haar lidstaten, alsmede de internationale 
gemeenschap Afghanistan moeten helpen 
bij de opbouw van een eigen staat met 
steviger democratische instellingen die in 
staat zijn de nationale soevereiniteit, de 
eenheid van de staat, de territoriale 
integriteit, de duurzaamheid van de 
economische ontwikkeling en de welvaart 
van zijn burgers te waarborgen, en de 
historische, religieuze, spirituele en 
culturele tradities van alle etnische en 
religieuze gemeenschappen van het land te 
respecteren; is daarom van mening dat in 
de EU-strategie voor Afghanistan 
rekening moet worden gehouden met de 
noodzaak zich verder in te zetten voor een 
grondige verandering in de mentaliteit 
van de internationale gemeenschap, die in 
het verleden maar al te vaak plannen en 
besluiten heeft ontwikkeld met weinig 
aandacht voor Afghaanse betrokkenheid; 
is van mening dat er ook een meer 
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transparant controlesysteem, een 
gecentraliseerde databank over en analyse 
van de kosten en de impact van alle EU-
hulp aan Afghanistan moeten worden 
opgezet, want zonder omvattende, actuele 
en transparante gegevens over 
Afghanistan, zoals nu, is elke 
interventiestrategie tot mislukken 
gedoemd;

Or. en

Amendement 232
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. onderstreept dat een oplossing van de 
Afghaanse crisis op lange termijn in elk 
geval dient uit te gaan van de belangen van 
de Afghaanse burgers wat betreft hun 
binnenlandse veiligheid, civiele 
bescherming en sociaaleconomische 
ontwikkeling, alsmede 
verzoeningsmechanismen, de beëindiging 
van de opiumproductie, inspanningen voor 
de opbouw van de staat, de integratie van 
Afghanistan in de internationale 
gemeenschap en de verdrijving van Al 
Qaeda uit het land; herhaalt dat de EU en 
haar lidstaten, alsmede de internationale 
gemeenschap Afghanistan moeten helpen 
bij de opbouw van een eigen staat met 
steviger democratische instellingen die in 
staat zijn de nationale soevereiniteit, de 
eenheid van de staat, de territoriale 
integriteit, de duurzaamheid van de 
economische ontwikkeling en de welvaart 
van zijn burgers te waarborgen, en de 
historische, religieuze, spirituele en 
culturele tradities van alle etnische en 
religieuze gemeenschappen van het land te 
respecteren;

36. onderstreept dat een oplossing van de 
Afghaanse crisis op lange termijn in elk 
geval dient uit te gaan van de belangen van 
de Afghaanse burgers wat betreft hun 
binnenlandse veiligheid, civiele 
bescherming en sociaaleconomische 
vooruitgang, alsmede 
verzoeningsmechanismen, de beëindiging 
van de opiumproductie, inspanningen voor 
de opbouw van de staat, de integratie van 
Afghanistan in de internationale 
gemeenschap en de verdrijving van Al 
Qaeda uit het land; herhaalt zijn standpunt 
dat de EU en haar lidstaten, alsmede de 
internationale gemeenschap Afghanistan 
moeten helpen bij de opbouw van een 
eigen staat met democratische instellingen 
die in staat zijn de nationale soevereiniteit, 
de eenheid van de staat, de territoriale 
integriteit, de duurzaamheid van de 
economische ontwikkeling en de welvaart 
van zijn burgers te waarborgen, en de 
historische, religieuze, spirituele en 
culturele tradities van alle etnische en 
religieuze gemeenschappen van het land te 
respecteren; herinnert er voorts aan dat 
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een zinvolle betrokkenheid van de EU in 
Afghanistan gericht moet zijn op 
ondersteuning van het maatschappelijk 
middenveld, de opbouw van 
democratische instellingen, zoals de 
opleiding van de veiligheidstroepen en de 
rechterlijke macht, ondersteuning van 
onafhankelijke media, ngo's en 
parlementaire controle;

Or. en

Amendement 233
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; onderstreept bovendien de sleutelrol 
die Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 
de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 
samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU 
om enerzijds de politieke steun voor 
intensivering van de opbouw van 
instellingen en capaciteit in Pakistan te 

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; juicht het toe dat het land weer een 
civiele, democratisch gekozen regering 
heeft en erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; blijft zeer bezorgd over het 
ontbreken van de rechtsstaat, de 
systematische schendingen van de 
mensenrechten, evenals de – volgens de 
berichtgeving - versnelde opbouw van het 
nucleaire arsenaal, een onevenredig hoog 
militair budget, in combinatie met een 
gebrek aan overheidsinkomsten als gevolg 
van ontbrekende belastingen, een 
onvoltooide landhervorming en de 
verwaarlozing van miljoenen armen in het 
land; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
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versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, en moedigt 
verdere inspanningen aan;

solidair en met concrete hulp 
tegemoetkomen aan de dringende behoefte 
van Pakistan aan wederopbouw en herstel 
in de nasleep van de overstromingen; 
verwelkomt de steun van de EU aan de 
opbouw van instellingen en capaciteit in 
Pakistan en aan de democratische 
instellingen van Pakistan om deze te helpen 
bij de bestrijding van extremisme, en 
moedigt verdere steun aan;

Or. en

Amendement 234
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; onderstreept bovendien de sleutelrol 
die Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 
de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 
samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU 
om enerzijds de politieke steun voor 
intensivering van de opbouw van 

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; onderstreept bovendien de sleutelrol 
die Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 
de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 
samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU, en 
moedigt verdere inspanningen aan, om 
enerzijds de politieke steun voor 
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instellingen en capaciteit in Pakistan te 
versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, en moedigt 
verdere inspanningen aan;

intensivering van de opbouw van 
instellingen en capaciteit in Pakistan te 
versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, in het 
bijzonder door te streven naar afschaffing 
van de blasfemiewetten en door het 
maatschappelijk middenveld in Pakistan 
te steunen; dringt er bij Pakistan op aan 
onmiddellijk toe te treden tot het non-
proliferatieverdrag en volledig samen te 
werken met de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie bij de 
openbaarmaking van het nucleaire 
arsenaal en de nucleaire faciliteiten van 
Pakistan;

Or. en

Amendement 235
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; onderstreept bovendien de sleutelrol 
die Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; onderstreept bovendien de sleutelrol 
die Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; benadrukt dat steun voor de
Afghaanse Taliban van de Pakistaanse 
geheime diensten tot het verleden moet 
horen; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
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de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 
samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU 
om enerzijds de politieke steun voor 
intensivering van de opbouw van 
instellingen en capaciteit in Pakistan te 
versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, en moedigt 
verdere inspanningen aan;

concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 
de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 
samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU 
om enerzijds de politieke steun voor 
intensivering van de opbouw van 
instellingen en capaciteit in Pakistan te 
versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, en moedigt 
verdere inspanningen aan;

Or. es

Amendement 236
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; onderstreept bovendien de sleutelrol 
die Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 
de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU 
om enerzijds de politieke steun voor 
intensivering van de opbouw van 
instellingen en capaciteit in Pakistan te 
versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, en moedigt 
verdere inspanningen aan;

Or. es

Amendement 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, democratisch en 
welvarend Pakistan van vitaal belang is 
voor stabiliteit in Afghanistan en de gehele 
regio; onderstreept bovendien de sleutelrol 
die Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 
de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 
samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU 
om enerzijds de politieke steun voor 
intensivering van de opbouw van 

37. benadrukt opnieuw de cruciale rol van 
Pakistan in de regio en wijst er eens te 
meer op dat een stabiel, seculier, 
democratisch en welvarend Pakistan van 
vitaal belang is voor stabiliteit in 
Afghanistan en de gehele regio; 
onderstreept bovendien de sleutelrol die 
Pakistan speelt in het Afghaanse 
vredesproces; erkent dat de verwoestende 
overstromingen van augustus 2010 een 
tegenslag zijn geweest voor de nieuwe 
regering van Pakistan, die een begin had 
gemaakt met de aanpak van talloze 
uitdagingen; dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan dat zij, samen met de 
internationale gemeenschap in ruimere zin, 
met een krachtig solidariteitsbetoon en 
concrete hulp tegemoetkomen aan de 
dringende behoefte van Pakistan aan 
wederopbouw en herstel in de nasleep van 
de overstromingen en de ambities van het 
land om een sterke en welvarende 
samenleving op te bouwen, ondersteunen; 
verwelkomt de inspanningen van de EU 
om enerzijds de politieke steun voor 
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instellingen en capaciteit in Pakistan te 
versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, en moedigt 
verdere inspanningen aan;

intensivering van de opbouw van 
instellingen en capaciteit in Pakistan te 
versterken en anderzijds de democratische 
instellingen van Pakistan te helpen bij de 
bestrijding van extremisme, en moedigt 
verdere inspanningen aan;

Or. en

Amendement 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. keurt het af dat het EU-beleid ten 
aanzien van Afghanistan en Pakistan de 
VS-strategie volgt, die voornamelijk een 
militaire oplossing nastreeft; dringt erop 
aan dat in Afghanistan stabiliteit nodig is, 
echter niet met militaire middelen maar 
met ontwikkelingshulp en eerbiediging 
van zijn territoriale en politieke 
soevereiniteit;

Or. en

Amendement 239
Pino Arlacchi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
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vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme
recht van Iran op vreedzame wijze gebruik 
te maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, 
en met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door 
de EU, de VS, Japan, Canada en 
Australië; spreekt zijn krachtige 
veroordeling uit over de aanhoudende 
provocerende en ophitsende retoriek die 
Iran bezigt ten aanzien van Israël en 
betreurt in het bijzonder de door president 
Ahmadinejad geuite dreigementen 
aangaande het bestaan zelf van de Staat 
Israël; is ernstig verontrust over de 
pogingen van Iran zijn politieke invloed in 
Afghanistan te vergroten door een scala 
aan politieke, economische en militaire 
resultaten te manipuleren; onderstreept 
dat officiële onderlinge contacten tussen de 
delegaties van het EP en de Majlis ook 
zouden moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het feit dat Iran, 
overeenkomstig een van de 
basisbeginselen van het non-
proliferatieverdrag het recht heeft 
uranium te verrijken voor vreedzame 
doeleinden en daartoe tevens technische 
bijstand mag ontvangen wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken als de enige haalbare optie voor 
de nucleaire kwestie in Iran; geeft uiting 
aan zijn waardering voor de inspanningen 
van de EU-toetredingskandidaat Turkije, 
die beogen de onderhandelingen tussen 
Iran en de E3+3 en tussen Iran en de 
Groep van Wenen te vergemakkelijken; is 
diep verontrust over de vorming van een 
krachtveld van politieke, economische en 
militaire belangen, gericht op de 
voorbereiding van een militaire aanval op 
Iran, en benadrukt dat er geen enkele 
staat enige actie mag ondernemen die zou 
kunnen leiden tot enig gebruik van 
geweld tegen Iran; veroordeelt de 
antisemitische retoriek van de Iraanse 
president; is verheugd over de 
constructieve rol die Iran speelt bij de 
wederopbouw van de infrastructuur en de 
economie, alsmede bij de strijd tegen 
drugshandel vanuit Afghanistan;
benadrukt evenwel dat duurzame vrede en 
stabiliteit in Afghanistan slechts bereikt 
kunnen worden als alle buurlanden zich 
onthouden van politieke bemoeienis met 
dat land; onderstreept dat officiële 
onderlinge contacten tussen de delegaties 
van het EP en de Majlis ook zouden 
moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

Or. en
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Amendement 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, 
en met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door 
de EU, de VS, Japan, Canada en 
Australië; spreekt zijn krachtige 
veroordeling uit over de aanhoudende 
provocerende en ophitsende retoriek die 
Iran bezigt ten aanzien van Israël en 
betreurt in het bijzonder de door president 
Ahmadinejad geuite dreigementen 
aangaande het bestaan zelf van de Staat 
Israël; is ernstig verontrust over de 
pogingen van Iran zijn politieke invloed 
in Afghanistan te vergroten door een 
scala aan politieke, economische en 
militaire resultaten te manipuleren; 
onderstreept dat officiële onderlinge 
contacten tussen de delegaties van het EP 
en de Majlis ook zouden moeten worden 
gebruikt om mensenrechtenkwesties aan 
te kaarten;

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de benadering van de 
Europese Raad om een diplomatieke 
oplossing te bereiken;
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Or. en

Amendement 241
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië;
spreekt zijn krachtige veroordeling uit 
over de aanhoudende provocerende en 
ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 
aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het 
bestaan zelf van de Staat Israël; is ernstig 
verontrust over de pogingen van Iran zijn 
politieke invloed in Afghanistan te 
vergroten door een scala aan politieke, 
economische en militaire resultaten te 
manipuleren; onderstreept dat officiële 
onderlinge contacten tussen de delegaties 

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
veroordeelt krachtig de door de Iraanse
president Ahmadinejad geuite wens om 
Israël "van de kaart te vegen", evenals 
zijn antisemitische retoriek en met name 
zijn ontkenning van de Holocaust en zijn 
onderliggende streven om de legitimiteit 
van de staat Israël te ondergraven; spreekt 
nogmaals zijn volledige steun uit aan het 
bestaan van Israël en een 
tweestatenoplossing voor Palestina;
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van het EP en de Majlis ook zouden 
moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

Or. en

Amendement 242
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door 
de EU, de VS, Japan, Canada en 
Australië; spreekt zijn krachtige 
veroordeling uit over de aanhoudende 
provocerende en ophitsende retoriek die 
Iran bezigt ten aanzien van Israël en
betreurt in het bijzonder de door president 
Ahmadinejad geuite dreigementen 
aangaande het bestaan zelf van de Staat 
Israël; is ernstig verontrust over de 
pogingen van Iran zijn politieke invloed 

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een oplossing voor de Iraanse nucleaire 
kwestie via onderhandelingen, die de 
internationale gemeenschap het vertrouwen 
teruggeeft dat het nucleaire programma van 
Iran uitsluitend vreedzame doeleinden 
heeft, terwijl het legitieme recht van Iran 
op vreedzame wijze gebruik te maken van 
kernenergie wordt geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; betreurt het dat Resolutie 
1929/2010 van de VN-veiligheidsraad, 
waarbij een vierde pakket sancties wordt 
opgelegd aan Iran wegens zijn nucleaire 
programma, onvermijdelijk was geworden; 
is uiterst ontmoedigd over het 
exponentieel stijgende aantal executies in 
Iran die neerkomen op 
buitengerechtelijke staatsmoord, gezien 
het ontbreken van enig behoorlijk proces, 
alsmede de voortdurende systematische 
onderdrukking van burgers die streven 
naar meer vrijheid en democratie; betreurt 
de door president Ahmadinejad geuite 
dreigementen aangaande het bestaan zelf 
van de staat Israël en onderstreept dat 
officiële onderlinge contacten tussen de 
delegaties van het EP en de Majlis ook 
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in Afghanistan te vergroten door een 
scala aan politieke, economische en 
militaire resultaten te manipuleren;
onderstreept dat officiële onderlinge 
contacten tussen de delegaties van het EP 
en de Majlis ook zouden moeten worden 
gebruikt om mensenrechtenkwesties aan te 
kaarten;

zouden moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

Or. en

Amendement 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
de aanhoudende provocerende en 
ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
de aanhoudende provocerende en 
ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 
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aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; is ernstig 
verontrust over de pogingen van Iran zijn 
politieke invloed in Afghanistan te 
vergroten door een scala aan politieke, 
economische en militaire resultaten te 
manipuleren; onderstreept dat officiële 
onderlinge contacten tussen de delegaties 
van het EP en de Majlis ook zouden 
moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; onderstreept dat 
officiële onderlinge contacten tussen de 
delegaties van het EP en de Majlis ook 
zouden moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

Or. en

Amendement 244
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme 
recht van Iran op vreedzame wijze 
gebruik te maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
de aanhoudende provocerende en 
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EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
de aanhoudende provocerende en 
ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 
aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; is ernstig 
verontrust over de pogingen van Iran zijn 
politieke invloed in Afghanistan te 
vergroten door een scala aan politieke, 
economische en militaire resultaten te 
manipuleren; onderstreept dat officiële
onderlinge contacten tussen de delegaties 
van het EP en de Majlis ook zouden 
moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 
aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; is ernstig 
verontrust over de pogingen van Iran zijn 
politieke invloed in Afghanistan te 
vergroten door een scala aan politieke, 
economische en militaire resultaten te 
manipuleren; onderstreept dat officiële 
onderlinge contacten tussen de delegaties 
van het EP en de Majlis ook zouden 
moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten en 
moeten worden gekoppeld aan de 
voorwaarde van vrij bezoek aan politieke 
gevangenen en mensenrechtenactivisten;
dringt er bij het Iraanse regime op aan 
zich te onthouden van inmenging in de 
interne zaken van Irak;

Or. en

Amendement 245
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 
programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
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bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
de aanhoudende provocerende en 
ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 
aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; is ernstig 
verontrust over de pogingen van Iran zijn 
politieke invloed in Afghanistan te 
vergroten door een scala aan politieke, 
economische en militaire resultaten te 
manipuleren; onderstreept dat officiële 
onderlinge contacten tussen de delegaties 
van het EP en de Majlis ook zouden 
moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
de aanhoudende provocerende en 
ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 
aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; is ernstig 
verontrust over de pogingen van Iran zijn 
politieke invloed in Afghanistan te 
vergroten door een scala aan politieke, 
economische en militaire resultaten te 
manipuleren; onderstreept dat eventuele
officiële onderlinge contacten tussen de 
delegaties van het EP en de Majlis ook 
zouden moeten worden gebruikt om
mensenrechtenkwesties aan te kaarten en 
dat de delegaties de mogelijkheid moeten 
hebben om vrijelijk deel te nemen met 
allerlei politieke overtuigingen;

Or. en

Amendement 246
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen teruggeeft dat het nucleaire 

38. geeft zijn volledige steun aan het vaste 
voornemen van de E3+3 (de vijf 
permanente leden van de VN-
Veiligheidsraad en Duitsland) te komen tot 
een snelle oplossing voor de Iraanse 
nucleaire kwestie via onderhandelingen, 
die de internationale gemeenschap het 
vertrouwen moet teruggeven dat het 
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programma van Iran uitsluitend vreedzame 
doeleinden heeft, terwijl het legitieme recht 
van Iran op vreedzame wijze gebruik te 
maken van kernenergie wordt 
geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
spreekt zijn krachtige veroordeling uit over 
de aanhoudende provocerende en 
ophitsende retoriek die Iran bezigt ten 
aanzien van Israël en betreurt in het 
bijzonder de door president Ahmadinejad 
geuite dreigementen aangaande het bestaan 
zelf van de Staat Israël; is ernstig 
verontrust over de pogingen van Iran zijn 
politieke invloed in Afghanistan te 
vergroten door een scala aan politieke, 
economische en militaire resultaten te 
manipuleren; onderstreept dat officiële 
onderlinge contacten tussen de delegaties 
van het EP en de Majlis ook zouden 
moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten;

nucleaire programma van Iran uitsluitend 
vreedzame doeleinden heeft, terwijl het 
legitieme recht van Iran op vreedzame 
wijze gebruik te maken van kernenergie 
wordt geëerbiedigd; steunt de 
tweesporenbenadering van de Europese 
Raad om een diplomatieke oplossing te 
bereiken; spreekt tegelijkertijd zijn 
instemming uit met Resolutie 1929/2010 
van de VN-veiligheidsraad, waarbij een 
vierde pakket sancties wordt opgelegd aan 
Iran wegens zijn nucleaire programma, en 
met de aanvullende beperkende 
maatregelen die zijn aangekondigd door de 
EU, de VS, Japan, Canada en Australië; 
benadrukt dat een oplossing voor de 
nucleaire kwestie niet kan worden 
gevonden ten koste van de EU-steun voor 
het Iraanse maatschappelijk middenveld 
en zijn terechte aanspraken op universele 
mensenrechten en werkelijk 
democratische verkiezingen; spreekt zijn 
krachtige veroordeling uit over de 
aanhoudende provocerende en ophitsende 
retoriek die Iran bezigt ten aanzien van 
Israël en betreurt in het bijzonder de door 
president Ahmadinejad geuite 
dreigementen aangaande het bestaan zelf 
van de Staat Israël; onderstreept dat 
officiële onderlinge contacten tussen de 
delegaties van het EP en de Majlis ook 
zouden moeten worden gebruikt om 
mensenrechtenkwesties aan te kaarten en 
als middel om het maatschappelijk 
middenveld in Iran te versterken;

Or. en

Amendement 247
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 
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Ontwerpresolutie Amendement

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de sectorale dialogen met 
China en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
betreurt evenwel dat de vooruitgang in de 
richting van beter economisch en justitieel 
bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in het land aan te pakken; wijst erop dat de 
betrekkingen met Japan, dat net als de 
EU hecht aan democratische waarden en 
mensenrechten, buitengewoon belangrijk 
blijven, zowel in economische zin als wat 
betreft samenwerking in multinationale 
fora, en dat de huidige focus op China 
niet ten koste moet gaan van de 
noodzakelijke inspanningen om de 
samenwerking met Japan te versterken en 
de resterende belemmeringen voor 
economische vervlechting uit de weg te 
ruimen;

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de sectorale dialogen met 
China en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
betreurt evenwel dat de vooruitgang in de 
richting van beter economisch en justitieel 
bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in het land aan te pakken;

Or. en

Amendement 248
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de sectorale dialogen met 
China en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
betreurt evenwel dat de vooruitgang in de 
richting van beter economisch en justitieel 

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de sectorale dialogen met 
China en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
betreurt evenwel dat de vooruitgang in de 
richting van beter economisch en justitieel 
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bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in het land aan te pakken; wijst erop dat de 
betrekkingen met Japan, dat net als de 
EU hecht aan democratische waarden en 
mensenrechten, buitengewoon belangrijk 
blijven, zowel in economische zin als wat 
betreft samenwerking in multinationale 
fora, en dat de huidige focus op China 
niet ten koste moet gaan van de 
noodzakelijke inspanningen om de 
samenwerking met Japan te versterken en 
de resterende belemmeringen voor 
economische vervlechting uit de weg te 
ruimen;

bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in het land aan te pakken;

Or. en

Amendement 249
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de sectorale dialogen met 
China en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
betreurt evenwel dat de vooruitgang in de 
richting van beter economisch en justitieel 
bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in het land aan te pakken; wijst erop dat 
de betrekkingen met Japan, dat net als de 
EU hecht aan democratische waarden en 
mensenrechten, buitengewoon belangrijk 
blijven, zowel in economische zin als wat 
betreft samenwerking in multinationale 
fora, en dat de huidige focus op China niet 
ten koste moet gaan van de noodzakelijke 

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de sectorale dialogen met 
China en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
juicht de vooruitgang in de richting van 
beter economisch en justitieel bestuur toe;
is diep verontrust over de aanhoudende 
ernstige en stelselmatige 
mensenrechtenschendingen in het land en 
de onderdrukking van de nationale 
identiteit en cultuur van de Tibetanen, 
Oejgoeren en Mongolen, en verzoekt de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger de 
dialoog over de mensenrechten af te 
ronden en ervoor te zorgen dat de 
mensenrechten constant op de agenda 
staan; wijst erop dat de betrekkingen met 
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inspanningen om de samenwerking met 
Japan te versterken en de resterende 
belemmeringen voor economische 
vervlechting uit de weg te ruimen;

Japan, dat net als de EU hecht aan 
democratische waarden en mensenrechten, 
buitengewoon belangrijk blijven, zowel in 
economische zin als wat betreft 
samenwerking in multinationale fora, en 
dat de huidige focus op China niet ten 
koste moet gaan van de noodzakelijke 
inspanningen om de samenwerking met 
Japan te versterken en de resterende 
belemmeringen voor economische 
vervlechting uit de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 250
Nirj Deva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 

Ontwerpresolutie Amendement

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de sectorale dialogen 
met China en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
betreurt evenwel dat de vooruitgang in de 
richting van beter economisch en justitieel 
bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in het land aan te pakken; wijst erop dat de 
betrekkingen met Japan, dat net als de EU 
hecht aan democratische waarden en 
mensenrechten, buitengewoon belangrijk 
blijven, zowel in economische zin als wat 
betreft samenwerking in multinationale 
fora, en dat de huidige focus op China niet 
ten koste moet gaan van de noodzakelijke 
inspanningen om de samenwerking met 
Japan te versterken en de resterende 
belemmeringen voor economische 
vervlechting uit de weg te ruimen;

39. uit zijn voldoening over de 
intensivering van de officiële delegaties 
naar China, in totaal 322 in het afgelopen 
jaar, en roept op gezamenlijk en 
eensgezind te werken aan de controversiële 
kwesties waarop tijdens de recente Top 
EU-China de aandacht werd gevestigd; 
betreurt evenwel dat de vooruitgang in de 
richting van beter economisch en justitieel 
bestuur niet vertaald wordt in een 
bereidheid de aanhoudende ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in het land aan te pakken; wijst erop dat de 
betrekkingen met Japan, dat net als de EU 
hecht aan democratische waarden en 
mensenrechten, buitengewoon belangrijk 
blijven, zowel in economische zin als wat 
betreft samenwerking in multinationale 
fora, en dat de huidige focus op China niet 
ten koste moet gaan van de noodzakelijke 
inspanningen om de samenwerking met 
Japan te versterken en de resterende 
belemmeringen voor economische 
vervlechting uit de weg te ruimen;
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Or. en

Amendement 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. is ingenomen met de stappen die 
zijn genomen door China en Taiwan, en 
die hebben geleid tot de sluiting van de 
kaderovereenkomst voor economische 
samenwerking (ECFA) en een 
overeenkomst over intellectuele-
eigendomsrechten in juni 2010; spreekt, 
aangezien de expansie van economische 
betrekkingen tussen China en Taiwan in 
het belang van beide landen en van de EU 
is, zijn krachtige steun uit voor 
versterking van de economische banden 
tussen de EU en Taiwan en de sluiting 
van een economische 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en Taiwan; herhaalt zijn vaste 
mening dat een zinvolle deelname van 
Taiwan als waarnemer in relevante 
internationale organisaties en activiteiten, 
zoals de UNFCCC, WHO en de ICAO, 
gesteund moet worden;

Or. en

Amendement 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. staat positief tegenover het besluit 
van de EU om Taiwanese burgers een 
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visumvrijstelling te verlenen, hetgeen zal 
bijdragen tot versterking van de handels-
en investeringsbetrekkingen tussen de EU 
en Taiwan en tot persoonlijke contacten; 
is ingenomen met de toenadering tussen 
China en Taiwan, die heeft geleid tot de 
sluiting van 15 overeenkomsten, in het 
bijzonder de kaderovereenkomst voor 
economische samenwerking (ECFA) in 
juni 2010; spreekt zich uit voor verdere 
versterking van de economische 
betrekkingen tussen de EU en Taiwan en 
de sluiting van een economische 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en Taiwan; spreekt nogmaals zijn 
krachtige steun uit voor een zinvolle 
deelname van Taiwan als waarnemer in 
relevante internationale organisaties en 
activiteiten, zoals de UNFCCC, WHO en 
de ICAO;

Or. en

Amendement 253
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. wijst erop dat de betrekkingen met 
Japan, een land dat net als de EU hecht 
aan democratische waarden en 
mensenrechten, uiterst belangrijk blijven, 
zowel in economische zin als wat betreft 
van samenwerking in multinationale fora;
benadrukt dat er meer gedaan moet 
worden om de samenwerking met Japan 
te intensiveren en de resterende 
belemmeringen voor economische 
vervlechting uit de weg te ruimen;

Or. en
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Amendement 254
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. wijst erop dat de betrekkingen met 
Japan, dat net als de EU hecht aan 
democratische waarden en 
mensenrechten, buitengewoon belangrijk 
blijven, zowel in economische zin als wat 
betreft samenwerking in multinationale 
fora, en dat de huidige gerichtheid op 
China niet ten koste mag gaan van de 
noodzakelijke inspanningen om de 
samenwerking met Japan te intensiveren 
en de resterende belemmeringen voor 
economische vervlechting uit de weg te 
ruimen;

Or. en

Amendement 255
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. prijst de betrokkenheid van India bij 
internationale acties, met name in 
Afghanistan en bij operatie Atalanta; 
roept op tot meer gezamenlijk optreden
met betrekking tot vraagstukken op het 
gebied van mondiaal economisch bestuur 
en de bevordering van democratie en 
mensenrechten; verheugt zich op 
aanzienlijke vooruitgang in de lopende 
onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst; verwacht dat het 
strategisch partnerschap met India zich zal 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk actieplan, zodat het 

40. is ingenomen met de steeds grotere 
betrokkenheid van India op multilateraal 
niveau, bijvoorbeeld in de het plan voor 
bestrijding van piraterij van de VN; roept 
op tot nauwere samenwerking met 
betrekking tot vraagstukken op het gebied 
van nucleaire ontwapening, 
klimaatverandering, mondiaal economisch 
bestuur en de bevordering van democratie,
mensenrechten en de rechtstaat; is zeer
ingenomen met de buitengewone 
ontwikkeling van India in de afgelopen 
jaren, maar spreekt zijn bezorgdheid uit 
over het feit dat het land nog steeds het 
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concrete resultaten oplevert; hoogste aantal absolute armen ter wereld 
heeft en dat de extreme discriminatie op 
grond van kaste blijft doorgaan; acht het 
zeer belangrijke dat de inspanningen om 
de armoede in India en elders te 
verminderen op geen enkele manier 
ondermijnd kunnen worden door de 
lopende onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst, zoals door de 
productie van goedkope generieke 
producten; verwacht dat het strategisch 
partnerschap met India zich zal 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk actieplan, zodat het 
concrete resultaten oplevert;

Or. en

Amendement 256
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. prijst de betrokkenheid van India bij 
internationale acties, met name in 
Afghanistan en bij operatie Atalanta; roept 
op tot meer gezamenlijk optreden met 
betrekking tot vraagstukken op het gebied 
van mondiaal economisch bestuur en de 
bevordering van democratie en 
mensenrechten; verheugt zich op 
aanzienlijke vooruitgang in de lopende 
onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst; verwacht dat het 
strategisch partnerschap met India zich zal 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk actieplan, zodat het 
concrete resultaten oplevert;

40. erkent het enorme belang van India 
als opkomende regionale economische 
macht en als een belangrijke 
democratische partner voor Europa; kijkt 
uit naar de spoedige sluiting en 
ondertekening van de 
vrijhandelsovereenkomst; prijst de 
betrokkenheid van India bij internationale 
acties, met name in Afghanistan en bij 
operatie Atalanta; roept op tot meer 
gezamenlijk optreden met betrekking tot 
vraagstukken op het gebied van mondiaal 
economisch bestuur en de bevordering van 
democratie en mensenrechten; verwacht 
dat het strategisch partnerschap met India 
zich zal ontwikkelen in overeenstemming 
met het gemeenschappelijk actieplan, zodat 
het concrete resultaten oplevert;

Or. en
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Amendement 257
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. prijst de betrokkenheid van India bij 
internationale acties, met name in 
Afghanistan en bij operatie Atalanta; roept 
op tot meer gezamenlijk optreden met 
betrekking tot vraagstukken op het gebied 
van mondiaal economisch bestuur en de 
bevordering van democratie en 
mensenrechten; verheugt zich op 
aanzienlijke vooruitgang in de lopende 
onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst; verwacht dat het 
strategisch partnerschap met India zich zal 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk actieplan, zodat het 
concrete resultaten oplevert;

40. prijst de samenwerking van India met 
de EU, met name in Afghanistan en bij 
operatie Atalanta; roept op tot meer 
gezamenlijk optreden met betrekking tot 
vraagstukken op het gebied van mondiaal 
economisch bestuur en de bevordering van 
democratie en mensenrechten (met name 
het vinden van een oplossing van het 
Kasjmierconflict) en klimaatverandering; 
verheugt zich op aanzienlijke vooruitgang 
in de lopende onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst; verwacht dat het 
strategisch partnerschap met India zich zal 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk actieplan, zodat het 
concrete resultaten oplevert;

Or. en

Amendement 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. prijst de betrokkenheid van India bij 
internationale acties, met name in 
Afghanistan en bij operatie Atalanta; roept 
op tot meer gezamenlijk optreden met 
betrekking tot vraagstukken op het gebied 
van mondiaal economisch bestuur en de 
bevordering van democratie en 
mensenrechten; verheugt zich op 
aanzienlijke vooruitgang in de lopende 

40. prijst de betrokkenheid van India bij 
internationale acties, met name in 
Afghanistan en bij operatie Atalanta; roept 
op tot meer gezamenlijk optreden met 
betrekking tot vraagstukken op het gebied 
van mondiaal economisch bestuur en de 
bevordering van democratie en
mensenrechten, met name in Kasjmir; 
verheugt zich op aanzienlijke vooruitgang 
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onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst; verwacht dat het 
strategisch partnerschap met India zich zal 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk actieplan, zodat het 
concrete resultaten oplevert;

in de lopende onderhandelingen over een 
vrijhandelsovereenkomst; verwacht dat het 
strategisch partnerschap met India zich zal 
ontwikkelen in overeenstemming met het 
gemeenschappelijk actieplan, zodat het 
concrete resultaten oplevert;

Or. en

Amendement 259
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 

Ontwerpresolutie Amendement

41. betuigt zijn krachtige instemming met 
en steun voor de partnerschappen met de 
AU en andere Afrikaanse regionale 
organisaties in verband met de aanpak van 
stabiliteits- en veiligheidsproblemen op het 
Afrikaans continent en het bewerkstelligen 
van vooruitgang op andere belangrijke 
gebieden, zoals democratisch bestuur en 
mensenrechten, de klimaatverandering en 
het verwezenlijken van de MOD; is van 
mening dat het proces van steeds grotere 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid van de AU met betrekking 
tot vraagstukken op het vlak van veiligheid 
en stabiliteit op het Afrikaans continent, 
met name wat betreft 
vredeshandhavingsmissies, vereist dat de 
opbouw van de institutionele structuur en 
de besluitvormingsprocessen binnen de AU 
geconsolideerd worden en dat de EU de 
AU in dit opzicht bijstand verleent;

41. betuigt zijn krachtige instemming met 
en steun voor de partnerschappen met de 
AU en andere Afrikaanse regionale 
organisaties in verband met de aanpak van 
stabiliteits- en veiligheidsproblemen op het 
Afrikaans continent en het bewerkstelligen 
van vooruitgang op andere belangrijke 
gebieden, zoals democratisch bestuur en 
mensenrechten, de klimaatverandering en 
het verwezenlijken van de MOD; is van 
mening dat het proces van steeds grotere 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid van de AU met betrekking 
tot vraagstukken op het vlak van veiligheid 
en stabiliteit op het Afrikaans continent, 
met name wat betreft 
vredeshandhavingsmissies, vereist dat de 
opbouw van de institutionele structuur en 
de besluitvormingsprocessen binnen de AU 
geconsolideerd worden en dat de EU de 
AU in dit opzicht bijstand verleent; dringt 
er bij de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger en de lidstaten op aan 
de mensenrechtenclausule in de 
Overeenkomst van Cotonou, die de 
betrekkingen tussen de EU en de ACS-
landen regelt, naar behoren uitvoeren
verzoekt de EU bij Eritrea en Ethiopië 
aan te dringen op een oplossing van hun 
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grensconflict; 

Or. en

Amendement 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 

Ontwerpresolutie Amendement

42. betuigt zijn instemming met het besluit 
een alomvattende EU-strategie voor de 
Hoorn van Afrika uit te stippelen, waarin 
veiligheidsbeleid wordt gekoppeld aan 
ontwikkeling, de rechtsstaat, eerbiediging 
van de mensenrechten, 
gendergerelateerde aspecten en 
internationaal humanitair recht en die 
aldus alle EU-instrumenten omvat, met 
als doel oplossingen te bieden voor de 
lange termijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 261
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 

Ontwerpresolutie Amendement

42. betuigt zijn instemming met het besluit 
een alomvattende EU-strategie voor de 
Hoorn van Afrika uit te stippelen, waarin 
veiligheidsbeleid wordt gekoppeld aan 
ontwikkeling, de rechtsstaat, eerbiediging 
van de mensenrechten, gendergerelateerde 
aspecten en internationaal humanitair 
recht en die aldus alle EU-instrumenten 
omvat, met als doel oplossingen te bieden 
voor de lange termijn;

42. betuigt zijn instemming met het besluit 
een alomvattende EU-strategie voor de 
Hoorn van Afrika uit te stippelen, door te 
helpen opnieuw staatsinstellingen in 
Somalië op te bouwen, door menselijke 
veiligheid te koppelen aan ontwikkeling, 
de rechtsstaat, eerbiediging van de 
mensenrechten en de rechten van de 
vrouw, en die aldus alle EU-instrumenten 
omvat, met als doel oplossingen te bieden 



AM\859936NL.doc 187/195 PE452.878v03-00

NL

voor de lange termijn;

Or. en

Amendement 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. merkt op dat sinds de EUNAVFOR 
Atalanta van start is gegaan, er steeds 
meer en steeds gewelddadiger aanslagen 
zijn gepleegd en deze zich hebben 
uitgebreid in zuidelijke richting; doet 
daarom een beroep op de Raad en de 
Commissie om hun strategie te herzien en 
zich te richten op de onderliggende 
oorzaken, namelijk de extreme armoede, 
de illegale visserij, de stort van giftig afval 
door geïndustrialiseerde landen en de 
destabilisatie van Somalië en de regio in 
het algemeen door derde partijen;

Or. en

Amendement 263
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 

Ontwerpresolutie Amendement

43. verwelkomt de bereidwilligheid van de 
EU de vreedzame tenuitvoerlegging van 
het alomvattend vredesakkoord in Sudan te 
ondersteunen en toe te werken naar 
regionale stabiliteit voor de lange termijn; 
benadrukt tegelijkertijd dat er hernieuwde 
pogingen dienen te worden gedaan om een 
einde te maken aan de onveilige situatie en 

43. verwelkomt de bereidwilligheid van de 
EU de vreedzame tenuitvoerlegging van 
het alomvattend vredesakkoord in Sudan te 
ondersteunen en toe te werken naar 
regionale stabiliteit voor de lange termijn; 
benadrukt tegelijkertijd dat er hernieuwde 
pogingen dienen te worden gedaan om een 
einde te maken aan de onveilige situatie en 
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een duurzame vredesregeling tot stand te 
brengen voor Darfur;

een duurzame vredesregeling tot stand te 
brengen voor Darfur; is van mening dat de 
aanstaande onafhankelijkheid van Zuid-
Sudan gevolgen voor de stabiliteit van 
cultureel verdeelde staten heeft, en 
derhalve een uitdaging vormt waarop de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
moet zijn voorbereid;

Or. en

Amendement 264
María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 

Ontwerpresolutie Amendement

43. verwelkomt de bereidwilligheid van de 
EU de vreedzame tenuitvoerlegging van 
het alomvattend vredesakkoord in Sudan te 
ondersteunen en toe te werken naar 
regionale stabiliteit voor de lange termijn; 
benadrukt tegelijkertijd dat er hernieuwde 
pogingen dienen te worden gedaan om een 
einde te maken aan de onveilige situatie en 
een duurzame vredesregeling tot stand te 
brengen voor Darfur;

43. verwelkomt de bereidwilligheid van de 
EU de vreedzame tenuitvoerlegging van 
het alomvattend vredesakkoord in Sudan te 
ondersteunen en toe te werken naar 
regionale stabiliteit voor de lange termijn; 
benadrukt tegelijkertijd dat er hernieuwde 
pogingen dienen te worden gedaan om een 
einde te maken aan de onveilige situatie en 
een duurzame vredesregeling tot stand te 
brengen voor Darfur; feliciteert het 
Sudanese volk met het soepele verloop 
van het referendum in Zuid-Sudan, zoals 
bevestigd door de EU-
verkiezingswaarnemingsmissie; roept de 
EU op om haar ondersteuning te blijven 
geven aan de inspanningen van de 
partijen om vooruitgang te boeken in de 
nog hangende zaken in het kader van de 
algehele vredesregeling, met bijzondere 
aandacht voor de situatie van 
vluchtelingen en remigranten, en zich te 
bezinnen op maatregelen die nodig zijn 
om de duurzaamheid van de Noord-Zuid-
betrekkingen na het referendum te 
waarborgen;

Or. es
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Amendement 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat de EU een 
alomvattende strategie voor de veiligheid 
en stabiliteit in de Sahel-regio moet 
hanteren door alle relevante EU-
instrumenten in te zetten om armoede uit te 
bannen, duurzame ontwikkeling te 
waarborgen, problemen in de regio in 
verband met de klimaatverandering aan te 
pakken, de zuid-zuid- en zuid-noord-
migratiestromen te beheren en toe te zien 
op de opbouw van democratische en 
institutionele structuren; meent dat tevens 
een proces van consensusvorming onder de 
landen van de regio in gang moet worden 
gezet, in samenwerking met en onder 
toenemende verantwoordelijkheid van de 
AU;

45. is van mening dat de EU een 
alomvattende strategie voor de veiligheid 
en stabiliteit in de Sahel-regio moet 
hanteren; is vast van mening dat 
terrorisme en grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad (drugs, wapens, 
sigaretten, mensensmokkel) een ernstige 
bedreiging vormen, niet alleen voor de 
landen van de regio, maar ook 
rechtstreeks voor de Europese Unie; acht 
het nodig dat de EU de landen van de 
regio helpt met het ontwikkelen van 
beleidsmaatregelen en instrumenten om 
deze groeiende bedreigingen voor de 
veiligheid aan te pakken, door alle 
relevante EU-instrumenten in te zetten om 
armoede uit te bannen, duurzame 
ontwikkeling te waarborgen, problemen in 
de regio in verband met de 
klimaatverandering aan te pakken, de zuid-
zuid- en zuid-noord-migratiestromen te 
beheren en toe te zien op de opbouw van 
democratische en institutionele structuren 
(met name op het gebied van veiligheid)
meent dat tevens een proces van 
consensusvorming onder de landen van de 
regio in gang moet worden gezet, in 
samenwerking met en onder toenemende 
verantwoordelijkheid van de AU;

Or. en
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Amendement 266
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat de EU een 
alomvattende strategie voor de veiligheid 
en stabiliteit in de Sahel-regio moet 
hanteren door alle relevante EU-
instrumenten in te zetten om armoede uit te 
bannen, duurzame ontwikkeling te 
waarborgen, problemen in de regio in 
verband met de klimaatverandering aan te 
pakken, de zuid-zuid- en zuid-noord-
migratiestromen te beheren en toe te zien
op de opbouw van democratische en
institutionele structuren; meent dat tevens 
een proces van consensusvorming onder de 
landen van de regio in gang moet worden 
gezet, in samenwerking met en onder 
toenemende verantwoordelijkheid van de 
AU;

45. is van mening dat de EU een 
alomvattende strategie voor de veiligheid 
en stabiliteit in de Sahel-regio moet 
hanteren door alle relevante EU-
instrumenten in te zetten om hardnekkige 
conflicten zoals het conflict inzake de 
westelijke Sahara, op te lossen en 
democratische hervormingen in alle 
landen van de regio te bevorderen, 
armoede uit te bannen, duurzame 
ontwikkeling te waarborgen, problemen in 
de regio in verband met de 
klimaatverandering aan te pakken, de zuid-
zuid- en zuid-noord-migratiestromen te 
beheren en democratie en de rechtstaat, 
mensenrechten, de opbouw van 
institutionele structuren en de bestrijding 
van de georganiseerde misdaad te 
waarborgen; meent dat tevens een proces 
van consensusvorming onder de landen van 
de regio in gang moet worden gezet, in 
samenwerking met en onder toenemende 
verantwoordelijkheid van de AU;

Or. en

Amendement 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat de EU een 
alomvattende strategie voor de veiligheid 
en stabiliteit in de Sahel-regio moet
hanteren door alle relevante EU-

45. dringt er bij de EU op aan, in het licht 
van de verslechterende veiligheidssituatie 
en de toename van terroristische 
activiteiten, een alomvattende strategie 
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instrumenten in te zetten om armoede uit te 
bannen, duurzame ontwikkeling te 
waarborgen, problemen in de regio in 
verband met de klimaatverandering aan te 
pakken, de zuid-zuid- en zuid-noord-
migratiestromen te beheren en toe te zien 
op de opbouw van democratische en 
institutionele structuren; meent dat tevens 
een proces van consensusvorming onder de 
landen van de regio in gang moet worden 
gezet, in samenwerking met en onder 
toenemende verantwoordelijkheid van de 
AU;

voor de veiligheid en stabiliteit in de Sahel-
regio te hanteren door alle relevante EU-
instrumenten in te zetten om armoede uit te 
bannen, duurzame ontwikkeling te 
waarborgen, problemen in de regio in 
verband met de klimaatverandering aan te 
pakken, de zuid-zuid- en zuid-noord-
migratiestromen te beheren en toe te zien 
op de opbouw van democratische en 
institutionele structuren; meent dat tevens 
een proces van consensusvorming onder de 
landen van de regio in gang moet worden 
gezet, in samenwerking met en onder 
toenemende verantwoordelijkheid van de 
AU;

Or. en

Amendement 268
Geoffrey Van Orden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. is verheugd over het besluit van de 
Raad ten aanzien van Zimbabwe om de 
restricties tegen bepaalde politici, 
ambtenaren en bedrijven die het regime 
van Mugabe aan de macht te houden te 
verlengen; betreurt het dat er nog geen 
voldoende democratische verandering 
hebben plaatsgevonden en dringt er in het 
bijzonder bij de SADC-landen op aan 
ervoor te helpen zorgen dat Zimbabwe 
snel tot een vrije en eerlijke, 
internationaal waargenomen, 
verkiezingen komt en zich snel ontwikkelt 
naar een soepele overgang van de macht;

Or. en
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Amendement 269
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. uit in dit licht zijn bezorgdheid 
over de sluiting van de GVDB-missie in 
Guinee-Bissau in september 2010; en 
dringt er bij de Raad en de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op 
aan nieuwe manieren te overwegen om de 
georganiseerde misdaad in Guinee-Bissau 
te bestrijden, en te voorkomen dat dit land 
ook een narco-staat wordt;

Or. en

Amendement 270
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. verwelkomt de afronding van de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika en over de 
meerpartijenhandelsovereenkomst met 
Peru en Colombia; benadrukt niettemin dat 
de EU prioriteit moet blijven geven aan 
regionale integratieprocessen in Latijns-
Amerika; merkt met voldoening op dat de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Mercosur zijn 
hervat, en roept op tot snelle afronding 
ervan;

46. verzoekt de Commissie onmiddellijk 
onopgeloste problemen aan te pakken, 
zoals de precaire regionale integratie, de 
schendingen van de mensenrechten en de 
groeiende economische en sociale 
onevenwichtigheden na de afronding van 
de onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika en betreurt het dat men het idee 
van een associatieovereenkomst met de 
vier landen van de Andes-gemeenschap 
heeft laten varen en de voorkeur heeft 
gegeven aan de 
meerpartijenhandelsovereenkomst met 
Peru en Colombia; benadrukt niettemin dat 
de EU prioriteit moet blijven geven aan 
regionale integratieprocessen in Latijns-
Amerika; verlangt dat de Commissie een
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nieuw mandaat wordt gegeven alvorens de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Mercosur te 
hervatten en na een zinvolle raadpleging 
van het EP;

Or. en

Amendement 271
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. verwelkomt de afronding van de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika en over de 
meerpartijenhandelsovereenkomst met 
Peru en Colombia; benadrukt niettemin dat 
de EU prioriteit moet blijven geven aan 
regionale integratieprocessen in Latijns-
Amerika; merkt met voldoening op dat de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Mercosur zijn 
hervat, en roept op tot snelle afronding 
ervan;

46. neemt kennis van de afronding van de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Midden-
Amerika maar betreurt het feit dat de 
meerpartijenhandelsovereenkomst met 
Peru en Colombia is getekend in plaats 
van de regionale associatieovereenkomst 
met de Andes-gemeenschap; benadrukt 
niettemin dat de EU prioriteit moet blijven 
geven aan regionale integratieprocessen in 
Latijns-Amerika; onderstreept dat het EP 
moet worden geraadpleegd over de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Mercosur;

Or. en

Amendement 272
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. verwelkomt de afronding van de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Midden-

46. verwelkomt de afronding van de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Midden-
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Amerika en over de 
meerpartijenhandelsovereenkomst met 
Peru en Colombia; benadrukt niettemin dat 
de EU prioriteit moet blijven geven aan 
regionale integratieprocessen in Latijns-
Amerika; merkt met voldoening op dat de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Mercosur zijn 
hervat, en roept op tot snelle afronding 
ervan;

Amerika en over de 
meerpartijenhandelsovereenkomst met 
Peru en Colombia; dringt er bij de 
Colombiaanse autoriteiten op aan te 
zorgen voor eerbiediging van de 
mensenrechten van vakbondsmensen en 
mensenrechtenactivisten en al diegenen 
die verantwoordelijk zijn voor 
buitengerechtelijke executies, 
verdwijningen en illegale onteigening van 
boeren voor het gerecht te brengen;
benadrukt niettemin dat de EU prioriteit 
moet blijven geven aan regionale 
integratieprocessen in Latijns-Amerika; 
merkt met voldoening op dat de 
onderhandelingen over de 
associatieovereenkomst met Mercosur zijn 
hervat, en roept op tot snelle afronding 
ervan;

Or. en

Amendement 273
Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 

Ontwerpresolutie Amendement

47. begroet met instemming de positieve 
resultaten van de in Madrid gehouden EU-
LAC-Top en onderstreept de noodzaak toe 
te zien op de tenuitvoerlegging van het 
actieplan van Madrid; wijst opnieuw op de 
noodzaak een Europees-Latijns-
Amerikaans handvest voor vrede en 
veiligheid aan te nemen dat, op basis van 
het Handvest van de Verenigde Naties en 
desbetreffende internationale wetgeving, 
strategieën en richtsnoeren bevat voor een 
gezamenlijk politiek en veiligheidsbeleid 
om het hoofd te bieden aan de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
gevaren;

47. neemt kennis van de positieve 
resultaten van de in Madrid gehouden EU-
LAC-Top en onderstreept de noodzaak toe 
te zien op de tenuitvoerlegging van het 
actieplan van Madrid; wijst opnieuw op de 
noodzaak een Europees-Latijns-
Amerikaans handvest voor vrede en 
ontwikkeling aan te nemen dat, op basis 
van het Handvest van de Verenigde Naties 
en desbetreffende internationale 
wetgeving, strategieën en richtsnoeren 
bevat voor een gezamenlijk politiek en 
ontwikkelingsbeleid met het oog op 
wederzijdse belangen;
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Or. en


