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Ändringsförslag 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 4a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
11 november 2010 om stärkandet av 
OSSE: en roll för EU,

Or. en

Ändringsförslag 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den höga 
representantens uttalande vid 
Europaparlamentets plenarsammanträde 
den 8 juli 2010 om hur den centrala 
förvaltningen av den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras i stort1,
______________________

1 Antagna texter, P7_TA(2010)0280.

Or. en

Ändringsförslag 3
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av EU:s och Serbiens 
gemensamma resolution om den 
Internationella domstolens rådgivande 
yttrande om Kosovos ensidiga 
självständighetsförklaring som antogs 
genom namnupprop i 
FN:s generalförsamling den 
9 september 2010,

Or. es

Ändringsförslag 4
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
beslut 2011/69/Gusp av den 
31 januari 2011 om ändring av rådets 
gemensamma ståndpunkt 2010/639/Gusp 
om restriktiva åtgärder mot vissa 
tjänstemän i Vitryssland,

Or. es

Ändringsförslag 5
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl A 

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
säkerhet, solidaritet, skydd för de 

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
säkerhet, solidaritet, jämställdhet mellan 
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mänskliga rättigheterna, multilateralism 
och ömsesidig respekt mellan folken, fri 
och rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

kvinnor och män, skydd för de mänskliga 
rättigheterna, respekt för internationell 
rätt och stöd för internationella 
institutioner, multilateralism och 
ömsesidig respekt mellan folken, hållbar 
utveckling, fri och rättvis handel och 
utrotning av fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 6
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl A 

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
säkerhet, solidaritet, skydd för de 
mänskliga rättigheterna, multilateralism 
och ömsesidig respekt mellan folken, fri 
och rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
förebyggande av konflikter, människors 
säkerhet, solidaritet, skydd för de 
mänskliga rättigheterna, främjande av 
demokrati och rättsstatsprincipen, 
multilateralism och ömsesidig respekt 
mellan folken, fri och rättvis handel, 
hållbar utveckling och utrotning av 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl A 

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
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övergripande målet att bidra till fred, 
säkerhet, solidaritet, skydd för de 
mänskliga rättigheterna, multilateralism 
och ömsesidig respekt mellan folken, fri 
och rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

övergripande målet att bidra till fred, 
demokrati, rättsstatsprincipen, säkerhet, 
solidaritet, skydd för de mänskliga 
rättigheterna, fullständig multilateralism 
och ömsesidig respekt mellan folken, fri 
och rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Skäl A 

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
säkerhet, solidaritet, skydd för de 
mänskliga rättigheterna, multilateralism 
och ömsesidig respekt mellan folken, fri 
och rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
säkerhet, solidaritet, främjande av 
demokrati, skydd för de mänskliga 
rättigheterna, multilateralism och 
ömsesidig respekt mellan folken, fri och 
rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 9
György Schöpflin

Förslag till resolution
Skäl A 

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
säkerhet, solidaritet, skydd för de 

A. EU bör utveckla sina utrikespolitiska 
mål ytterligare och främja sina värderingar 
och intressen i världen med det 
övergripande målet att bidra till fred, 
demokrati, säkerhet, solidaritet, skydd för 
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mänskliga rättigheterna, multilateralism 
och ömsesidig respekt mellan folken, fri 
och rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

de mänskliga rättigheterna, multilateralism 
och ömsesidig respekt mellan folken, fri 
och rättvis handel och utrotning av 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl B 

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Lissabonfördraget har tillfört en ny 
dimension till EU:s yttre åtgärder och 
kommer att bidra till att göra unionens 
utrikespolitik mer enhetlig, konsekvent 
och effektiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 11
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl B 

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Lissabonfördraget har tillfört en ny 
dimension till EU:s yttre åtgärder och 
kommer att bidra till att göra unionens 
utrikespolitik mer enhetlig, konsekvent 
och effektiv.

B. Lissabonfördraget ger 
EU:s utrikespolitik en ny dynamik, och 
gör det framför allt möjligt för unionen 
att spela en internationell roll som är 
förenlig med dess framträdande 
ekonomiska ställning och dess ambitioner 
samt att organisera sig för att bli en 
effektiv global aktör som kan ta 
medansvar för det globala styret och den 
globala säkerheten och ta ledningen när 
det gäller att ta fram gemensamma 
lösningar på gemensamma utmaningar.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl B 

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Lissabonfördraget har tillfört en ny 
dimension till EU:s yttre åtgärder och 
kommer att bidra till att göra unionens 
utrikespolitik mer enhetlig, konsekvent och 
effektiv.

B. Genomförandet av Lissabonfördraget 
tillför en ny dimension till EU:s yttre 
åtgärder och kommer att bidra till att göra 
unionens utrikespolitik mer enhetlig, 
konsekvent och effektiv.

Or. en

Ändringsförslag 13
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl B 

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Lissabonfördraget har tillfört en ny 
dimension till EU:s yttre åtgärder och 
kommer att bidra till att göra unionens 
utrikespolitik mer enhetlig, konsekvent 
och effektiv.

B. Lissabonfördraget har tillfört en ny 
dimension till EU:s yttre åtgärder och 
kommer att bidra till att göra unionens 
utrikespolitik och, i vidare mening 
EU:s yttre åtgärder, enhetligare, 
konsekventare och effektivare.

Or. en

Ändringsförslag 14
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl C 



AM\859936SV.doc 9/183 PE452.878v03-00

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Lissabonfördraget ger 
EU:s utrikespolitik en ny dynamik, och gör 
det framför allt möjligt för unionen att
spela en roll som är förenlig med dess 
framträdande ekonomiska ställning och 
dess ambitioner samt att organisera sig för 
att bli en effektiv global aktör som kan ta 
medansvar för den globala säkerheten och 
ta ledningen när det gäller att definiera 
gemensamma svar på gemensamma 
utmaningar.

C. Lissabonfördraget ger 
EU:s utrikespolitik en ny dynamik, och gör 
det framför allt möjligt för unionen att 
organisera sig för att bli en effektiv global 
aktör som kan ta medansvar för den 
globala säkerheten och ta ledningen när det 
gäller att definiera gemensamma svar på 
gemensamma utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 15
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl C 

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Lissabonfördraget ger 
EU:s utrikespolitik en ny dynamik, och 
gör det framför allt möjligt för unionen 
att spela en roll som är förenlig med dess 
framträdande ekonomiska ställning och 
dess ambitioner samt att organisera sig 
för att bli en effektiv global aktör som kan 
ta medansvar för den globala säkerheten 
och ta ledningen när det gäller att 
definiera gemensamma svar på 
gemensamma utmaningar.

C. Lissabonfördraget misslyckades totalt 
att förutse den ekonomiska krisen och ger 
inte medlemsstaterna någon större 
uppmuntran att komma över denna kris.

Or. en

Ändringsförslag 16
György Schöpflin

Förslag till resolution
Skäl C 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Lissabonfördraget ger 
EU:s utrikespolitik en ny dynamik, och gör 
det framför allt möjligt för unionen att 
spela en internationell roll som är förenlig 
med dess framträdande ekonomiska 
ställning och dess ambitioner samt att 
organisera sig för att bli en effektiv global 
aktör som kan ta medansvar för den 
globala säkerheten och ta ledningen när det 
gäller att definiera gemensamma svar på 
gemensamma utmaningar.

C. Lissabonfördraget ger 
EU:s utrikespolitik en ny dynamik som
framför allt ger unionen institutionella
och operativa verktyg som kan göra det 
möjligt för den att spela en internationell 
roll som är förenlig med dess framträdande 
ekonomiska ställning och dess ambitioner 
samt att organisera sig för att bli en 
effektiv global aktör som kan ta medansvar 
för den globala säkerheten och ta ledningen 
när det gäller att definiera gemensamma 
svar på gemensamma utmaningar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl C 

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Lissabonfördraget ger 
EU:s utrikespolitik en ny dynamik, och
gör det framför allt möjligt för unionen att 
spela en internationell roll som är förenlig 
med dess framträdande ekonomiska 
ställning och dess ambitioner samt att 
organisera sig för att bli en effektiv global 
aktör som kan ta medansvar för den 
globala säkerheten och ta ledningen när det 
gäller att definiera gemensamma svar på 
gemensamma utmaningar.

C. Lissabonfördraget gör det möjligt för 
unionen att spela en internationell roll som 
är förenlig med dess framträdande 
ekonomiska ställning och dess ambitioner 
samt att organisera sig för att bli en 
effektiv global aktör som kan ta medansvar 
för den globala säkerheten och ta ledningen 
när det gäller att definiera gemensamma 
svar på gemensamma utmaningar.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl D 

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den nya dynamiken i EU:s yttre 
åtgärder kräver också att EU agerar mer 
strategiskt för att dess inflytande ska få 
internationell tyngd. EU:s förmåga att 
påverka världsordningen vilar inte bara på 
samordningen av dess politikområden, 
aktörer och institutioner utan också på ett 
verkligt strategiskt koncept för 
EU:s utrikespolitik som måste samla alla 
medlemsstater bakom samma 
prioriteringar och mål, så att man talar 
med en stark gemensam röst på den 
internationella arenan.

D. EU:s förmåga att påverka 
världsordningen vilar inte bara på 
samordningen av och relevansen hos dess 
politikområden, aktörer och institutioner 
utan också på partnerskap med befintliga 
samarbetspartner såsom Förenta staterna 
och tillväxtaktörer såsom Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina, vilka får en 
allt större roll på den globala arenan.

Or. en

Ändringsförslag 19
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl D 

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den nya dynamiken i EU:s yttre 
åtgärder kräver också att EU agerar mer 
strategiskt för att dess inflytande ska få 
internationell tyngd. EU:s förmåga att 
påverka världsordningen vilar inte bara på 
samordningen av dess politikområden, 
aktörer och institutioner utan också på ett 
verkligt strategiskt koncept för 
EU:s utrikespolitik som måste samla alla 
medlemsstater bakom samma
prioriteringar och mål, så att man talar med 
en stark gemensam röst på den 
internationella arenan.

D. Den nya dynamiken i EU:s yttre 
åtgärder kräver också att EU visar ett 
politiskt ledarskap på den internationella 
arenan och agerar mer strategiskt. 
EU:s förmåga att påverka världsordningen 
vilar inte bara på samordningen av dess 
politikområden, aktörer och institutioner 
utan också på en EU-strategi som grundar 
sig på de värden, principer och mål som 
anges i fördragen samt på en uppsättning 
fastställda prioriteringar och mål som 
samtliga EU-institutioner och 
medlemsstater måste ställa sig bakom, så 
att de talar med en stark gemensam röst på 
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den internationella arenan och i synnerhet 
i FN och de internationella 
organisationer som några eller samtliga 
EU-medlemsstater är medlemmar i.

Or. en

Ändringsförslag 20
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl D 

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Den nya dynamiken i EU:s yttre 
åtgärder kräver också att EU agerar mer 
strategiskt för att dess inflytande ska få 
internationell tyngd. EU:s förmåga att 
påverka världsordningen vilar inte bara på 
samordningen av dess politikområden, 
aktörer och institutioner utan också på ett 
verkligt strategiskt koncept för 
EU:s utrikespolitik som måste samla alla 
medlemsstater bakom samma prioriteringar 
och mål, så att man talar med en stark 
gemensam röst på den internationella 
arenan.

D. Den nya dynamiken i EU:s yttre 
åtgärder kräver också att EU agerar mer 
strategiskt för att dess inflytande ska få 
internationell tyngd. EU:s förmåga att 
påverka världsordningen vilar inte bara på 
samordningen av dess politikområden, 
aktörer och institutioner utan också på ett 
verkligt strategiskt koncept för 
EU:s utrikespolitik som måste samla alla 
medlemsstater bakom samma prioriteringar 
och mål, så att man talar med en stark 
gemensam röst på den internationella 
arenan. EU:s utrikespolitik måste förses 
med de resurser och instrument som 
behövs för att unionen ska kunna agera 
på ett verkningsfullt och konsekvent sätt 
på den globala arenan.

Or. en

Ändringsförslag 21
György Schöpflin

Förslag till resolution
Skäl E 

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Världsordningen befinner sig i en E. Den aktuella världsordningen befinner 
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genomgripande förändringsprocess som 
innebär en utmaning för EU att samarbeta 
mer aktivt med nuvarande och 
framväxande världsmakter och med 
bilaterala och multilaterala partner för att 
främja effektiva lösningar på problem som 
är gemensamma för medborgare i EU och 
i hela världen.

sig i en genomgripande förändringsprocess 
som skapar nya maktstrukturer som i sin 
tur innebär att EU utmanas att samarbeta 
mer aktivt med nuvarande och 
framväxande makter och icke-statliga 
aktörer samt med bilaterala och 
multilaterala partner för att främja effektiva 
lösningar på gemensamma problem.

Or. en

Ändringsförslag 22
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Skäl E 

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Världsordningen befinner sig i en 
genomgripande förändringsprocess som 
innebär en utmaning för EU att samarbeta 
mer aktivt med nuvarande och 
framväxande världsmakter och med 
bilaterala och multilaterala partner för att 
främja effektiva lösningar på problem som 
är gemensamma för medborgare i EU och i 
hela världen.

E. Världsordningen befinner sig i en 
genomgripande förändringsprocess med 
nya utmaningar som innebär att EU måste
samarbeta mer aktivt med nuvarande och 
framväxande världsmakter och med 
bilaterala och multilaterala partner och 
institutioner för att främja effektiva 
lösningar på problem som är gemensamma 
för medborgare i EU och i hela världen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl E 

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Världsordningen befinner sig i en 
genomgripande förändringsprocess som 
innebär en utmaning för EU att samarbeta 
mer aktivt med nuvarande och 
framväxande världsmakter och med 

E. Världsordningen befinner sig i en 
genomgripande förändringsprocess som 
innebär en utmaning för EU att samarbeta 
mer aktivt med nuvarande och 
framväxande världsmakter och med 
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bilaterala och multilaterala partner för att 
främja effektiva lösningar på problem som 
är gemensamma för medborgare i EU och 
i hela världen.

bilaterala och multilaterala partner för att 
främja och sträva efter effektiva lösningar 
på problem som kan påverka den globala 
säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Skäl F 

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Denna nya dynamik måste också leda 
till definitionen av ett nytt paradigm för 
såväl EU:s nya som gamla strategiska 
partnerskap som bygger på ömsesidiga 
fördelar och intressen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25
Elmar Brok

Förslag till resolution
Skäl F 

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Denna nya dynamik måste också leda 
till definitionen av ett nytt paradigm för 
såväl EU:s nya som gamla strategiska 
partnerskap som bygger på ömsesidiga 
fördelar och intressen.

F. Denna nya dynamik måste också leda 
till definitionen av ett nytt paradigm för 
EU:s såväl nya som gamla strategiska 
partnerskap som bygger på ömsesidiga 
fördelar och intressen. EU bekräftar än en 
gång sitt åtagande rörande det 
transatlantiska partnerskapet med 
Förenta staterna och målet om en 
transatlantisk marknad utan några 
hinder, som skulle kunna utgöra grunden 
för ett förstärkt transatlantiskt 
partnerskap.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Skäl F 

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Denna nya dynamik måste också leda 
till definitionen av ett nytt paradigm för 
såväl EU:s nya som gamla strategiska 
partnerskap som bygger på ömsesidiga 
fördelar och intressen.

F. Denna nya dynamik måste också leda 
till definitionen av ett nytt paradigm för 
EU:s såväl nya som gamla strategiska 
partnerskap som bygger på gemensamma 
grundläggande värderingar såsom 
strävan efter demokrati, respekt för 
mänskliga rättigheter, grundläggande 
friheter och rättsstatsprincipen samt 
ömsesidiga fördelar och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 27
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl F 

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Denna nya dynamik måste också leda 
till definitionen av ett nytt paradigm för 
såväl EU:s nya som gamla strategiska 
partnerskap som bygger på ömsesidiga 
fördelar och intressen.

F. Denna nya dynamik måste också leda 
till definitionen av ett nytt paradigm för 
EU:s såväl nya som gamla strategiska 
partnerskap som bygger på ömsesidiga 
fördelar och intressen, universella värden 
och EU:s centrala principer såsom 
mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen 
och internationell rätt, tillit och en 
enhetlig uppfattning om vad global 
säkerhet är.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl G 

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Den parlamentariska kontrollen av 
EU:s utrikespolitik är viktig eftersom den 
gör det möjligt för EU-medborgarna att 
förstå och stödja EU:s yttre åtgärder. 
Organisationen och främjandet av effektivt 
och regelbundet interparlamentariskt 
samarbete inom EU måste beslutas 
gemensamt av Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten i enlighet med 
artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 i 
Lissabonfördraget.

G. Den parlamentariska kontrollen av 
EU:s utrikespolitik är viktig eftersom den 
gör det möjligt för EU-medborgarna att 
förstå och stödja EU:s yttre åtgärder. 
Kontrollen bidrar till utrikespolitikens 
legitimitet. Organisationen och främjandet 
av effektivt och regelbundet 
interparlamentariskt samarbete inom EU 
måste beslutas gemensamt av 
Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten i enlighet med artiklarna 9 och 
10 i protokoll nr 1 i Lissabonfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 29
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl G 

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Den parlamentariska kontrollen av 
EU:s utrikespolitik är viktig eftersom den 
gör det möjligt för EU-medborgarna att 
förstå och stödja EU:s yttre åtgärder. 
Organisationen och främjandet av effektivt 
och regelbundet interparlamentariskt 
samarbete inom EU måste beslutas 
gemensamt av Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten i enlighet med 
artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 i 
Lissabonfördraget.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 1 

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar rådets 
årliga rapport och berömmer dess öppna 
och ämnesanpassade struktur som ger en 
tydlig översikt av politiken och åtgärderna 
inom den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Parlamentet ser också 
positivt på att rådet har som ambition att 
lägga ytterligare och starkare tonvikt på det 
regionala sammanhanget för konflikter och 
problem, men beklagar djupt att inga 
möjliga strategier för att lösa dessa 
konflikter och problem anges i denna 
rapport.

1. Europaparlamentet välkomnar rådets 
årliga rapport och berömmer dess öppna 
och ämnesanpassade struktur som ger en 
tydlig översikt av politiken och åtgärderna 
inom den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Parlamentet ser också 
positivt på att rådet har som ambition att 
lägga ytterligare och starkare tonvikt på det 
regionala sammanhanget för konflikter och 
problem, men beklagar att inga möjliga 
strategier för att lösa dessa konflikter och 
problem anges i denna rapport.

Or. en

Ändringsförslag 31
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 2 

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
inte begränsa årsrapporten till enbart en 
beskrivning av Gusps verksamhet. 
Rapporten bör vara mer än en förteckning 
över landsbaserade händelser och 
utvecklingstendenser.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
inte begränsa årsrapporten till enbart en 
beskrivning av Gusps verksamhet. 
Rapporten bör vara mer än en förteckning 
över landsbaserade händelser och 
utvecklingstendenser och bör även ta upp 
frågan om hur verkningsfull 
EU:s utrikespolitik är och vilka resurser 
som behövs för att målen med EU:s yttre 
åtgärder ska kunna uppnås. Rådet 
uppmanas att i rapporten också göra 
en utvärdering av samordningen och 
samstämdheten mellan Gusp och 
unionens andra delar av unionens 
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utrikespolitik.

Or. en

Ändringsförslag 32
Hannes Swoboda

Förslag till resolution
Punkt 2 

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
inte begränsa årsrapporten till enbart en 
beskrivning av Gusps verksamhet. 
Rapporten bör vara mer än en förteckning 
över landsbaserade händelser och 
utvecklingstendenser.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
inte begränsa årsrapporten till enbart en 
beskrivning av Gusps verksamhet. 
Rapporten bör vara mer än en förteckning 
över landsbaserade händelser och 
utvecklingstendenser och bör även 
innehålla strategiska och organisatoriska 
rekommendationer för framtiden, vilka 
grundar sig på utvärderingar som gjorts 
av åtgärder inom ramen för Gusp.

Or. en

Ändringsförslag 33
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 2 

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
inte begränsa årsrapporten till enbart en 
beskrivning av Gusps verksamhet. 
Rapporten bör vara mer än en förteckning 
över landsbaserade händelser och 
utvecklingstendenser.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att 
inte begränsa årsrapporten till enbart en 
beskrivning av Gusps verksamhet. 
Rapporten bör vara mer än en förteckning 
över landsbaserade händelser och 
utvecklingstendenser. Rådet uppmanas 
därför att ta tillfället i akt och göra den 
årliga rapporten om Gusp till ett politiskt 
och lösningsinriktat verktyg.

Or. en
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Ändringsförslag 34
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 3 

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att den årliga 
rapporten om Gusp bör utnyttja den nya 
dynamik som skapats genom 
Lissabonfördraget och tjäna som ett 
instrument för utökad interinstitutionell 
dialog, där man framför allt diskuterar 
genomförandet av EU:s utrikespolitiska 
strategi, utvärderar hur effektiv den är och 
anger vilken väg man bör slå in på i 
framtiden.

3. Europaparlamentet anser att den årliga 
rapporten om Gusp bör grunda sig på den 
nya institutionella ram som skapats genom 
Lissabonfördraget och tjäna som ett 
instrument för utökad interinstitutionell 
dialog, där man framför allt diskuterar 
genomförandet av EU:s utrikespolitiska 
strategi, utvärderar hur effektiv den är och 
anger vilken väg man bör slå in på i 
framtiden.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3 

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att den årliga 
rapporten om Gusp bör utnyttja den nya 
dynamik som skapats genom 
Lissabonfördraget och tjäna som ett 
instrument för utökad interinstitutionell 
dialog, där man framför allt diskuterar 
genomförandet av EU:s utrikespolitiska 
strategi, utvärderar hur effektiv den är och 
anger vilken väg man bör slå in på i 
framtiden.

3. Europaparlamentet anser att den årliga 
rapporten om Gusp bör utnyttja den nya 
potential som skapats genom 
Lissabonfördraget och tjäna som ett 
instrument för utökad interinstitutionell
dialog, där man framför allt diskuterar 
genomförandet av EU:s utrikespolitiska 
strategi, utvärderar hur effektiv den är och 
anger vilken väg man bör slå in på i 
framtiden.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Förslag till resolution
Punkt 4 

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller återigen 
att det förordar utarbetandet av en 
samstämd utrikespolitisk strategi för EU 
som bygger på de mål och principer som 
fastställts i artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen. Strategin bör tydligt 
definiera EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiska intressen. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att göra parlamentets berörda 
organ fullt delaktiga i detta arbete.

4. Europaparlamentet framhåller återigen 
att det förordar utarbetandet av en 
samstämd utrikespolitisk strategi för EU
som bygger på de mål och principer som 
fastställts i artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionen. Strategin bör tydligt 
definiera EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiska intressen. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att använda sina befogenheter 
fullt ut för att inleda och genomföra Gusp 
och se till att Gusp följs och att
parlamentets berörda organ blir fullt 
delaktiga i detta arbete.

Or. en

Ändringsförslag 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 4a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att fullt ut 
utnyttja sin roll och sina befogenheter 
såsom de definieras i fördragen, särskilt i 
artikel 18 i EU-fördraget, för att ge 
unionens yttre åtgärder ett bättre 
ledarskap. Enligt fördragen ska vice 
ordföranden/den höga representanten 
föra fram Gusp och samordna samtliga 
aspekter av EU:s yttre åtgärder. 
Europaparlamentet anser att en 
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förutsättning för att EU:s yttre åtgärder, 
inbegripet inom Gusp, ska kunna bli mer 
verkningsfulla, samstämda och synliga 
samt omfattas av en större 
ansvarsskyldighet är att vice 
ordföranden/den höga representanten tar 
på sig rollen som den som i första hand 
fastställer dagordningen och utarbetar 
besluten. Medlemsstaterna uppmanas att 
fullt ut och på ett föregripande sätt stödja 
vice ordföranden/den höga 
representanten i denna roll.

Or. en

Ändringsförslag 38
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 5 

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen
mellan institutionella aktörer måste 
stärkas, i syfte att förbättra integreringen av 
alla relevanta instrument och politiska 
åtgärder och framföra ett gemensamt 
EU-budskap i centrala politiska frågor. 
Parlamentet anser att samarbete på alla 
nivåer mellan Europeiska utrikestjänsten 
och de berörda avdelningarna inom 
kommissionen är viktigt för att skapa ett 
strategiskt tillvägagångssätt för vårt
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och
rättsliga och inrikes frågor.

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdheten måste stärkas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen under 
ledning av vice ordföranden/den höga 
representanten. Synergierna mellan 
europeisk och nationell nivå måste utökas 
och samordningen mellan de olika
institutionella aktörerna måste stärkas, i 
syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att EU ska kunna utveckla ett 
strategiskt tillvägagångssätt för sitt
grannskapsområde, för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för andra politikområden 
som främjande av mänskliga rättigheter 
och demokrati, handel, utveckling, 



PE452.878v03-00 22/183 AM\859936SV.doc

SV

energitrygghet samt rättsliga och inrikes 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 39
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 5 

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet framhåller att
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

5. Europaparlamentet framhåller behovet 
av samstämdhet mellan Europeiska 
utrikestjänsten, medlemsstaterna och 
kommissionen. Synergierna mellan 
europeisk och nationell nivå måste utökas 
och samordningen mellan institutionella 
aktörer måste stärkas, i syfte att förbättra 
integreringen av alla relevanta instrument 
och politiska åtgärder och framföra ett 
gemensamt EU-budskap i centrala politiska 
frågor. Parlamentet anser att samarbete på 
alla nivåer mellan Europeiska 
utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

Or. en

Ändringsförslag 40
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 5 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten, de berörda 
organen och utskotten i 
Europaparlamentet samt de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

Or. en

Ändringsförslag 41
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 5 

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, kommissionen 
och medlemsstaterna. Synergierna mellan 
europeisk och nationell nivå måste utökas 
och samordningen mellan institutionella 
aktörer måste stärkas, i syfte att förbättra 
integreringen av alla relevanta instrument 
och politiska åtgärder och framföra ett 
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och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

gemensamt EU-budskap i centrala politiska 
frågor. Parlamentet anser att samarbete på 
alla nivåer mellan Europeiska 
utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

Or. en

Ändringsförslag 42
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 5 

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

5. Europaparlamentet framhåller att
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidatländer, 
potentiella kandidatländer och andra 
länder, samt för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och 
rättsliga och inrikes frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Förslag till resolution
Punkt 5 

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet och
rättsliga och inrikes frågor.

5. Europaparlamentet framhåller att 
samstämdhet måste eftersträvas mellan 
Europeiska utrikestjänsten, 
medlemsstaterna och kommissionen. 
Synergierna mellan europeisk och nationell 
nivå måste utökas och samordningen 
mellan institutionella aktörer måste stärkas, 
i syfte att förbättra integreringen av alla 
relevanta instrument och politiska åtgärder 
och framföra ett gemensamt EU-budskap i 
centrala politiska frågor. Parlamentet anser 
att samarbete på alla nivåer mellan 
Europeiska utrikestjänsten och de berörda 
avdelningarna inom kommissionen är 
viktigt för att skapa ett strategiskt 
tillvägagångssätt för vårt 
grannskapsområde och för kandidat- och 
partnerländer med utsikter till ett 
medlemskap och för politikområden som 
handel, utveckling, energitrygghet, rättsliga 
och inrikes frågor samt mänskliga 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 44
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 6 

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning mellan Gusp och 

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska erkänna de 
ekonomiska svårigheter som 



PE452.878v03-00 26/183 AM\859936SV.doc

SV

yttre åtgärder och därigenom bidra till att 
stärka EU:s roll och inflytande på den 
globala arenan och göra det möjligt för 
unionen att hävda sina intressen och 
värderingar mer effektivt i proportion till 
sin aktuella internationella handel och 
ekonomiska ställning.

EU:s medlemsstater står inför, genom att 
dels se till att inte överlappa den 
verksamhet som bedrivs av 
medlemsstaternas befintliga 
utrikestjänster, dels bekräfta Europeiska 
rådets åtagande att tillämpa principen om 
kostnadseffektivitet och budgetneutralitet 
i fråga om Europeiska utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 6 

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning mellan Gusp och
yttre åtgärder och därigenom bidra till att 
stärka EU:s roll och inflytande på den 
globala arenan och göra det möjligt för 
unionen att hävda sina intressen och 
värderingar mer effektivt i proportion till 
sin aktuella internationella handel och 
ekonomiska ställning.

6. Europaparlamentet framhåller att 
Europeiska utrikestjänsten under inga 
omständigheter är den institution som ska 
samordna Gusp med yttre åtgärder,
eftersom utrikestjänsten varken är öppen 
eller demokratisk och dessutom styrs av 
särintressen.

Or. en

Ändringsförslag 46
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 6 

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning mellan Gusp och yttre 
åtgärder och därigenom bidra till att stärka 

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning och integrering 
mellan Gusp och andra yttre åtgärder och 



AM\859936SV.doc 27/183 PE452.878v03-00

SV

EU:s roll och inflytande på den globala 
arenan och göra det möjligt för unionen att 
hävda sina intressen och värderingar mer 
effektivt i proportion till sin aktuella 
internationella handel och ekonomiska 
ställning.

därigenom bidra till att stärka 
EU:s politiska roll och inflytande på den 
globala arenan och göra det möjligt för 
unionen att hävda sina intressen och 
värderingar mer effektivt och på ett mer 
samstämt sätt, bland annat i 
FN:s säkerhetsråd.

Or. en

Ändringsförslag 47
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 6 

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning mellan Gusp och yttre 
åtgärder och därigenom bidra till att stärka 
EU:s roll och inflytande på den globala 
arenan och göra det möjligt för unionen att 
hävda sina intressen och värderingar mer 
effektivt i proportion till sin aktuella 
internationella handel och ekonomiska 
ställning.

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning mellan Gusp och 
andra yttre åtgärder och därigenom bidra 
till att stärka EU:s roll och inflytande på 
den globala arenan och göra det möjligt för 
unionen att hävda sina intressen och 
värderingar mer effektivt i proportion till 
sin aktuella internationella handel och 
ekonomiska ställning.
Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att upprätta de 
samordningsstrukturer och 
samordningsmekanismer som behövs 
inom Europeiska utrikestjänsten.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för
närmare samordning mellan Gusp och 
yttre åtgärder och därigenom bidra till att 
stärka EU:s roll och inflytande på den 
globala arenan och göra det möjligt för 
unionen att hävda sina intressen och 
värderingar mer effektivt i proportion till 
sin aktuella internationella handel och 
ekonomiska ställning.

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
samordningen mellan Gusp och andra 
yttre åtgärder och därigenom bidra till att 
stärka EU:s roll och inflytande på den 
globala arenan och göra det möjligt för 
unionen att hävda sina intressen och 
värderingar mer effektivt i proportion till 
sin aktuella internationella handel och 
ekonomiska ställning.

Or. en

Ändringsförslag 49
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 6 

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning mellan Gusp och yttre 
åtgärder och därigenom bidra till att stärka 
EU:s roll och inflytande på den globala 
arenan och göra det möjligt för unionen att 
hävda sina intressen och värderingar mer 
effektivt i proportion till sin aktuella 
internationella handel och ekonomiska 
ställning.

6. Europaparlamentet förväntar sig att 
Europeiska utrikestjänsten ska svara för 
närmare samordning mellan Gusp och 
medlemsstaternas yttre åtgärder och 
därigenom bidra till att stärka EU:s roll och 
inflytande på den globala arenan och göra 
det möjligt för unionen att hävda sina 
intressen och värderingar mer effektivt i 
proportion till sin aktuella internationella 
handel och ekonomiska ställning.

Or. en

Ändringsförslag 50
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 7 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater övervinner sina skilda 
perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor. I detta hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att 
deras nationella politik stöder 
EU:s ståndpunkter.

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater bidrar till, deltar i och 
stöder EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 51
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 7 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att 
uppnås enbart genom att inrätta
Europeiska utrikestjänsten, utan att det 
också krävs att EU:s medlemsstater 
övervinner sina skilda perspektiv på 
centrala utrikespolitiska frågor. I detta 
hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att deras 
nationella politik stöder 
EU:s ståndpunkter.

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
inrättandet av Europeiska utrikestjänsten i 
sig inte leder till att EU:s yttre åtgärder 
blir enhetliga och samstämda. Det är
viktigt att EU:s medlemsstater inte bara 
enas om en gemensam strategi för utrikes-
och säkerhetspolitik utan också ser till att 
deras nationella politik stämmer överens 
med och inte strider mot de ståndpunkter 
som EU gemensamt har kommit överens 
om, för att på ett verkningsfullt sätt 
genomföra EU:s utrikespolitiska strategi.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 7 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs 
att EU:s medlemsstater övervinner sina 
skilda perspektiv på centrala 
utrikespolitiska frågor. I detta hänseende 
är det viktigt att EU:s medlemsstater inte 
bara enas om en gemensam strategi för 
utrikes- och säkerhetspolitik utan också 
ser till att deras nationella politik stöder 
EU:s ståndpunkter.

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s samtliga utrikespolitiska områden
inte kan uppnås på grund av de 
ofrånkomliga skillnaderna mellan 
medlemsstaternas intressen, problem och 
strategiska perspektiv. Realistiskt sett bör 
EU därför inrikta sina insatser på handel, 
utveckling och humanitära frågor, där 
insatserna kan leda till ett mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 53
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 7 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att 
uppnås enbart genom att inrätta
Europeiska utrikestjänsten, utan att det 
också krävs att EU:s medlemsstater 
övervinner sina skilda perspektiv på 
centrala utrikespolitiska frågor. I detta 
hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att deras 
nationella politik stöder EU:s ståndpunkter.

7. För att uppnå fullständig samstämdhet 
och effektivitet i EU:s gemensamma 
politik krävs, utöver inrättandet av
Europeiska utrikestjänsten, först och 
främst att EU:s medlemsstater har den 
politiska viljan att övervinna sina skilda 
perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor. I detta hänseende anser 
Europaparlamentet att det är viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att deras 
nationella politik stöder EU:s ståndpunkter.
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Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater övervinner sina skilda 
perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor. I detta hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att deras
nationella politik stöder EU:s ståndpunkter.

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater övervinner sina skilda 
perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor, exempelvis rörande Ryssland, 
Turkiet och Kosovo. I detta hänseende är 
det viktigt att EU:s medlemsstater inte bara 
enas om en gemensam strategi för utrikes-
och säkerhetspolitik utan också anpassar 
sin nationella politik så att den dels stöder 
EU:s gemensamma riktlinjer, åtgärder 
och ståndpunkter, dels innebär att man 
undviker nationella åtgärder som strider 
mot unionens intressen.

Or. en

Ändringsförslag 55
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 7 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater övervinner sina skilda 

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater övervinner sina skilda 
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perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor. I detta hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att 
deras nationella politik stöder 
EU:s ståndpunkter.

perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor. I detta hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater enas om en gemensam 
strategi för utrikes- och säkerhetspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 56
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 7 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
fullständig samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater övervinner sina skilda 
perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor. I detta hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att deras 
nationella politik stöder EU:s ståndpunkter.

7. Europaparlamentet konstaterar dock att 
större samstämdhet och konsekvens i 
EU:s utrikespolitik inte kommer att uppnås 
enbart genom att inrätta Europeiska 
utrikestjänsten, utan att det också krävs att 
EU:s medlemsstater övervinner sina skilda 
perspektiv på centrala utrikespolitiska 
frågor. I detta hänseende är det viktigt att 
EU:s medlemsstater inte bara enas om en 
gemensam strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik utan också ser till att deras 
nationella politik stöder EU:s ståndpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 57
Hannes Swoboda

Förslag till resolution
Punkt 7a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. I detta hänseende beklagar 
Europaparlamentet att det förekommit 
flera fall där enskilda personer eller 
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grupper som representerar 
medlemsstaterna har gjort uttalanden som 
gett intrycket av oenighet och därmed 
försvårat vice ordförandens/den höga 
representantens arbete avsevärt. Därför 
uppmanas medlemsstaterna att avstå från 
sådana enskilda och icke samordnade 
åtgärder och uttalanden och att försöka 
att bidra till en verkningsfull och synlig 
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 58
Hannes Swoboda

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmanar å 
andra sidan vice ordföranden/den höga 
representanten att ge klart uttryck för 
EU:s ståndpunkter, reagera på ett snabbt 
och synligt sätt och ge Gusp en tydlig och 
specifik profil.

Or. en

Ändringsförslag 59
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 8 

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att 
uppgiften för EU:s särskilda representanter 
(EUSR) i regel bör vara att företräda och 
samordna EU:s politik gentemot regioner 
med särskilda strategiska eller 
säkerhetsmässiga intressen för EU som 

8. Europaparlamentet konstaterar att 
inrättandet av Europeiska utrikestjänsten 
i enlighet med Lissabonfördraget innebär 
att en ny struktur skapas. Mot bakgrund 
av att mandaten för några av
EU:s särskilda representanter går ut under 
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kräver EU:s kontinuerliga närvaro och 
synlighet. Parlamentet anser att nära 
samverkan måste inledas mellan EUSR
och berörda enheter av Europeiska 
utrikestjänsten och att viktiga tematiska 
frågor, som tidigare behandlats av 
personliga företrädare, bör omprövas och 
förslag läggas fram om att denna funktion 
ska övertas av utrikestjänstens tjänstemän 
på hög nivå eller EUSR. Parlamentet 
betonar hur viktigt det är att fastställandet 
av funktionen och befogenheterna för 
EUSR blir föremål för föregående samråd 
med parlamentet och att förslag utarbetas i 
enlighet med artikel 36.1 i EU-fördraget 
om förfaranden och ansvarsområden för de 
lägesorienteringar och rapporter som EUSR
ställer till parlamentets förfogande.

2011 betonar parlamentet därför att de 
särskilda representanternas roll bör ses 
över rent generellt. Parlamentet anser att 
nära samverkan måste inledas mellan de 
nuvarande särskilda representanterna och 
berörda enheter av Europeiska 
utrikestjänsten och att viktiga tematiska 
frågor, som tidigare behandlats av 
personliga företrädare, bör omprövas och 
förslag läggas fram om att denna funktion 
ska övertas av utrikestjänstens tjänstemän 
på hög nivå eller EU:s särskilda 
representanter. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är att fastställandet av 
funktionen och befogenheterna för 
EU:s särskilda representanter blir föremål 
för föregående samråd med parlamentet 
och att förslag utarbetas i enlighet med 
artikel 36.1 i EU-fördraget om förfaranden 
och ansvarsområden för de 
lägesorienteringar och rapporter som 
EU:s särskilda representanter ställer till 
parlamentets förfogande.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet påminner om det 
uttalande som vice ordföranden/den höga 
representanten gjorde i parlamentet den 
8 juli 2010 om hur den centrala 
förvaltningen av den europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder ska 
organiseras i stort. I uttalandet åtog hon 
sig att skapa en lämplig struktur för 
krishantering och fredsskapande insatser 
inom vilken de berörda 
kommissionsenheter som överförts till 
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Europeiska utrikestjänsten och som 
ansvarar för planering och 
programplanering av krishantering samt 
konfliktförebyggande och fredsskapande 
insatser skulle samarbeta nära och i 
synergi med GSFP-strukturerna, under 
hennes direkta ansvar och ledning. 
Dessutom påminner parlamentet om den 
skrivelse av den 7 september 2010 till 
utrikesutskottet i vilken vice 
ordföranden/den höga representanten 
sade sig ha för avsikt att inrätta en 
särskild avdelning för krishantering och 
fredsskapande insatser som skulle arbeta 
på samma villkor som andra 
krishanteringsavdelningar, till exempel 
direktoratet för krishantering och 
planering, den civila planerings- och 
ledningskapaciteten samt den militära 
staben, och bland annat skulle ha i 
uppgift att förbereda 
krishanteringsinsatser inom ramen för 
stabilitetsinstrumentet. Parlamentet 
förväntar sig att vice ordföranden/den 
höga representanten fullgör dessa 
åtaganden inom kort. För att förse 
unionen med verkningsfulla, effektiva och 
samstämda strukturer för krishantering 
och fredsskapande insatser bör de olika 
avdelningar som nämns ovan ledas av en 
och samma verkställande direktör, och en 
krishanteringsstyrelse bör inrättas inom 
Europeiska utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 61
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 9 

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet erinrar om sin 
fördragsenliga befogenhet att rådfrågas 

9. Europaparlamentet erinrar om sin 
fördragsenliga befogenhet att rådfrågas 
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inom Gusp- och GSFP-områdena, att få 
sina synpunkter vederbörligen beaktade 
och att lämna rekommendationer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att befästa de samråds- och 
rapporteringsskyldigheter som hittills har 
utförts av kommissionen och rådet när det 
gäller yttre åtgärder. Parlamentet förväntar 
sig att dess rätt till demokratisk kontroll av 
den strategiska planeringen av 
EU:s instrument för externt bistånd ska 
stärkas.

inom Gusp- och GSFP-områdena, att få 
sina synpunkter vederbörligen beaktade 
och att lämna rekommendationer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att befästa de samråds- och 
rapporteringsskyldigheter som hittills har 
utförts av kommissionen och rådet när det 
gäller yttre åtgärder. Parlamentet 
uppmanar rådet att inom 
förlikningskommittén inta en konstruktiv 
hållning rörande instrumenten för externt 
bistånd, inklusive stabilitetsinstrumentet, 
genom att erkänna Europaparlamentets 
rätt till demokratisk kontroll av 
strategidokument och fleråriga 
handlingsplaner i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 62
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 9 

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet erinrar om sin 
fördragsenliga befogenhet att rådfrågas 
inom Gusp- och GSFP-områdena, att få 
sina synpunkter vederbörligen beaktade 
och att lämna rekommendationer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att befästa de samråds- och 
rapporteringsskyldigheter som hittills har 
utförts av kommissionen och rådet när det 
gäller yttre åtgärder. Parlamentet förväntar 
sig att dess rätt till demokratisk kontroll av 
den strategiska planeringen av 
EU:s instrument för externt bistånd ska 
stärkas.

9. Europaparlamentet erinrar om sin 
fördragsenliga befogenhet att rådfrågas 
inom Gusp- och GSFP-områdena, att få 
sina synpunkter vederbörligen beaktade 
och att lämna rekommendationer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att befästa de samråds- och 
rapporteringsskyldigheter som hittills har 
utförts av kommissionen och rådet när det 
gäller yttre åtgärder. Parlamentet förväntar 
sig att dess rätt till demokratisk kontroll av 
den strategiska planeringen av 
EU:s instrument för externt bistånd ska 
erkännas fullt ut och stärkas.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Roberto Gualtieri

Förslag till resolution
Punkt 10 

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet framhåller återigen 
att det enligt artikel 218.10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt måste få 
fullständig information i inlednings-, 
förhandlings- och slutskedet av förfarandet 
för att ingå internationella avtal. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
förväntas lämna all relevant information 
om förhandlingarna under hela förfarandet, 
däribland förhandlingsdirektiv och utkast 
till förhandlingstexter. Parlamentet 
påminner om att vice ordföranden/den 
höga representanten i sin förklaring om 
politisk ansvarighet har åtagit sig att 
tillämpa bestämmelserna i ramavtalet om 
internationella avtal med avseende på 
konfidentiella Gusp-dokument. 
Parlamentet efterlyser upprättandet av ett 
effektivt tillvägagångssätt som förenar 
respekt för parlamentets befogenheter med 
erforderlig sekretessnivå, och anser att det 
krävs ett övergripande avtal som gäller alla 
institutioner och omfattar alla EU-organ för 
att reglera parlamentsledamöternas tillgång 
till konfidentiella dokument.

10. Europaparlamentet framhåller återigen 
att det enligt artikel 218.6 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt måste 
lämna ett yttrande eller godkännande i 
fråga om samtliga internationella avtal, 
inbegripet sådana som i huvudsak gäller 
Gusp, med ett enda undantag, nämligen 
internationella avtal som uteslutande 
gäller Gusp. Enligt artikel 218.10 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt måste parlamentet få 
fullständig information i inlednings-, 
förhandlings- och slutskedet av förfarandet 
för att ingå internationella avtal. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
förväntas lämna all relevant information 
om förhandlingarna under hela förfarandet, 
däribland förhandlingsdirektiv och utkast 
till förhandlingstexter. Parlamentet 
påminner om att vice ordföranden/den 
höga representanten i sin förklaring om 
politisk ansvarighet har åtagit sig att 
tillämpa bestämmelserna i ramavtalet om 
internationella avtal med avseende på 
konfidentiella Gusp-dokument. 
Parlamentet efterlyser upprättandet av ett 
effektivt tillvägagångssätt som förenar 
respekt för parlamentets befogenheter med 
erforderlig sekretessnivå, och anser att det 
krävs ett övergripande avtal som gäller alla 
institutioner och omfattar alla EU-organ för 
att reglera parlamentsledamöternas tillgång 
till konfidentiella dokument.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 11 

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det 
reviderade interinstitutionella avtalet från 
2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning måste ge mer 
inblick i budgetförfarandet för Gusp och 
uppfylla budgetmyndighetens 
informationsbehov för att den ska få 
fullständig och regelbunden information 
om bakgrunden, sammanhanget och de 
ekonomiska konsekvenserna av politiska 
beslut inom detta politikområde. 
Parlamentet bör få tillräcklig information 
innan befogenheter och strategier på Gusp-
området godkänns. Parlamentet välkomnar 
det stöd som vice ordföranden/den höga 
representanten uttryckt för förslaget att alla 
viktiga GSFP-uppdrag bör fastställas i 
budgeten. För att öka den demokratiska 
legitimiteten bör parlamentets behöriga 
organ rådfrågas innan uppdrag inom Gusp
inleds, och parlamentet bör särskilt ha 
möjlighet att ordentligt övervaka 
GSFP-uppdrag.

11. Europaparlamentet betonar att det 
reviderade interinstitutionella avtalet från 
2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning måste ge mer 
inblick i budgetförfarandet för Gusp och 
uppfylla budgetmyndighetens 
informationsbehov för att den ska få 
fullständig och regelbunden information 
om bakgrunden, sammanhanget och de 
ekonomiska konsekvenserna av politiska 
beslut inom detta politikområde. 
Parlamentet bör få tillräcklig information 
innan befogenheter och strategier på Gusp-
området godkänns. Parlamentet välkomnar 
det stöd som vice ordföranden/den höga 
representanten uttryckt för förslaget att alla 
viktiga GSFP-uppdrag bör fastställas i 
budgeten. Parlamentets behöriga organ bör 
vederbörligen informeras innan uppdrag 
inom GSFP inleds.

Or. en

Ändringsförslag 65
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 11 

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det 
reviderade interinstitutionella avtalet från 
2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning måste ge mer 

11. Europaparlamentet betonar att det 
reviderade interinstitutionella avtalet från 
2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning måste ge mer 
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inblick i budgetförfarandet för Gusp och 
uppfylla budgetmyndighetens 
informationsbehov för att den ska få 
fullständig och regelbunden information 
om bakgrunden, sammanhanget och de 
ekonomiska konsekvenserna av politiska 
beslut inom detta politikområde. 
Parlamentet bör få tillräcklig information 
innan befogenheter och strategier på Gusp-
området godkänns. Parlamentet välkomnar 
det stöd som vice ordföranden/den höga 
representanten uttryckt för förslaget att alla 
viktiga GSFP-uppdrag bör fastställas i 
budgeten. För att öka den demokratiska 
legitimiteten för Gusp bör parlamentets 
behöriga organ rådfrågas innan uppdrag 
inom Gusp inleds, och parlamentet bör 
särskilt ha möjlighet att ordentligt övervaka 
GSFP-uppdrag.

inblick i budgetförfarandet för Gusp och 
uppfylla budgetmyndighetens 
informationsbehov för att den ska få 
fullständig och regelbunden information 
om bakgrunden, sammanhanget och de 
ekonomiska konsekvenserna av politiska 
beslut inom detta politikområde. 
Parlamentet bör få tillräcklig information 
innan befogenheter och strategier på Gusp-
området godkänns. Parlamentet välkomnar 
det stöd som vice ordföranden/den höga 
representanten uttryckt för förslaget att alla 
viktiga GSFP-uppdrag bör fastställas i 
budgeten. För att öka den demokratiska 
legitimiteten för Gusp bör parlamentets 
behöriga organ rådfrågas innan uppdrag 
inom GSFP inleds, och parlamentet bör 
särskilt ha möjlighet att ordentligt övervaka 
GSFP-uppdrag. För att 
Lissabonfördragets kriterier för 
trovärdighet och självdefiniering ska 
kunna uppfyllas bör Gusp-målen tilldelas 
tillräckliga budgetanslag.

Or. en

Ändringsförslag 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 11 

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet betonar att det 
reviderade interinstitutionella avtalet från 
2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning måste ge mer 
inblick i budgetförfarandet för Gusp och 
uppfylla budgetmyndighetens 
informationsbehov för att den ska få 
fullständig och regelbunden information 
om bakgrunden, sammanhanget och de 
ekonomiska konsekvenserna av politiska 
beslut inom detta politikområde. 
Parlamentet bör få tillräcklig information 

11. Europaparlamentet betonar att det 
reviderade interinstitutionella avtalet från 
2006 om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning måste ge mer 
inblick i budgetförfarandet för Gusp och 
uppfylla budgetmyndighetens 
informationsbehov för att den ska få 
fullständig och regelbunden information 
om bakgrunden, sammanhanget och de 
ekonomiska konsekvenserna av politiska 
beslut inom detta politikområde. 
Parlamentet bör få tillräcklig information 
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innan befogenheter och strategier på Gusp-
området godkänns. Parlamentet välkomnar 
det stöd som vice ordföranden/den höga 
representanten uttryckt för förslaget att alla 
viktiga GSFP-uppdrag bör fastställas i 
budgeten. För att öka den demokratiska 
legitimiteten för Gusp bör parlamentets 
behöriga organ rådfrågas innan uppdrag 
inom Gusp inleds, och parlamentet bör 
särskilt ha möjlighet att ordentligt övervaka 
GSFP-uppdrag.

innan befogenheter och strategier på Gusp-
området godkänns. Parlamentet välkomnar 
det stöd som vice ordföranden/den höga 
representanten uttryckt för förslaget att alla 
viktiga GSFP-uppdrag bör fastställas i 
budgeten, men anser att varje enskilt 
uppdrag måste få en egen budgetpost för 
att man ska kunna uppnå full insyn och 
demokratisk kontroll. För att öka den 
demokratiska legitimiteten bör 
parlamentets behöriga organ rådfrågas 
innan uppdrag inom GSFP inleds, och 
parlamentet bör särskilt ha möjlighet att 
ordentligt övervaka GSFP-uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 67
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 12 

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att de 
regelbundna gemensamma samrådsmötena 
om Gusp bör kompletteras med extra 
möten som hålls om det skulle uppstå 
behov av att ge förhandsinformation.
Mötena bör även inriktas på att vinna 
centrala strategiska och politisk-militära 
insikter för att förbättra planeringen och 
förvaltningen av framtida uppdrag och 
bidra till att utveckla en framåtsyftande 
strategi för kommande behov. Parlamentet 
påminner också om sin rätt att bli hört och 
om behovet av att få ordentlig information 
om brådskande finansieringsarrangemang 
för vissa initiativ inom ramen för Gusp i 
enlighet med artikel 41.3 i EU-fördraget.

12. Europaparlamentet anser att de 
regelbundna gemensamma samrådsmötena 
om Gusp bör kompletteras med extra 
möten som hålls för att ge 
förhandsinformation. Mötena bör även 
inriktas på att vinna centrala strategiska 
och politisk-militära insikter för att 
förbättra planeringen och förvaltningen av 
framtida uppdrag och bidra till att utveckla 
en framåtsyftande strategi för kommande 
behov. Parlamentet påminner också om sin 
rätt att bli hört och om behovet av att få 
ordentlig information om brådskande 
finansieringsarrangemang för vissa initiativ 
inom ramen för Gusp i enlighet med 
artikel 41.3 i EU-fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Förslag till resolution
Punkt 12a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet noterar att det 
enligt fördraget är skyldigt att 
tillsammans med de nationella 
parlamenten bestämma hur ett effektivt 
och regelbundet interparlamentariskt 
samarbete ska organiseras och främjas, 
särskilt i fråga om den gemensamma 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13 

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet framhåller att 
GSFP-åtgärder bör förankras i en 
övergripande politik med inriktning på 
länder och regioner i kris, och betonar 
också behovet av en förskjutning från 
rådande inriktning och huvudvikt på 
framgångsrikt inrättande av 
GSFP-uppdrag mot större 
uppmärksamhet på deras framgångsrika 
genomförande och bestående effekter på 
plats.

13. Europaparlamentet framhåller att 
GSFP-åtgärder bör förankras i en 
övergripande politik med inriktning på 
länder och regioner i kris där EU:s värden 
och strategiska intressen står på spel och 
där GSFP-uppdragen verkligen skulle 
kunna bidra till att främja fred, stabilitet 
och rättsstatsprincipen. Parlamentet
betonar också att man bör beakta tidigare 
erfarenheter för att på ett mer korrekt sätt 
bedöma om genomförandet av de olika 
insatserna varit framgångsrikt och om de 
har fått bestående effekter på plats.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13 

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet framhåller att 
GSFP-åtgärder bör förankras i en 
övergripande politik med inriktning på 
länder och regioner i kris, och betonar 
också behovet av en förskjutning från 
rådande inriktning och huvudvikt på 
framgångsrikt inrättande av GSFP-uppdrag 
mot större uppmärksamhet på deras 
framgångsrika genomförande och 
bestående effekter på plats.

13. Europaparlamentet framhåller att 
GSFP-åtgärder bör förankras i en 
övergripande politik med inriktning på 
länder och regioner i kris, och betonar 
också behovet av en förskjutning från 
rådande inriktning och huvudvikt på 
framgångsrikt inrättande av GSFP-uppdrag 
mot större uppmärksamhet på deras 
framgångsrika genomförande och 
bestående effekter på plats.
Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att göra 
konfliktförebyggande insatser, fredlig 
medling i konflikter och en 
säkerhetsreform till prioriterade frågor 
för Gusp och GSFP. 
Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas eftertryckligen 
att med hjälp av den nyligen inrättade 
Europeiska utrikestjänsten göra 
konsekvensbedömningar till ett 
standardförfarande för en kvalitativ 
bedömning av de olika effekter som varje 
enskilt GSFP-uppdrag får för säkerheten, 
de mänskliga rättigheterna och 
jämställdheten samt för samhället och 
ekonomin i värdlandet eller värdregionen.

Or. en

Ändringsförslag 71
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 13a (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga 
representanten, rådet och 
medlemsstaterna att motverka obalansen 
mellan Europeiska utrikestjänstens civila 
respektive militära planeringskapacitet 
och att utöka personalen på områdena 
rättsliga frågor, civil förvaltning, tull och 
medling för att se till att GSFP-uppdragen 
har tillräcklig expertis.

Or. en

Ändringsförslag 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en 
katastrof, exempelvis civila och militära 
uppdrag inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken, måste samordnas på 
bästa möjliga vis. Parlamentet anser att 
en strikt åtskillnad mellan militära och 
civila krishanteringsinsatser snarare 
avspeglar föråldrade 
institutionsstrukturer än realiteterna på 
plats och betonar därför att kriser måste 
mötas med en kombination av militära 
och civila instrument.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 73
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination
av militära och civila instrument.

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser avspeglar relativt 
föråldrade institutionsstrukturer, och 
menar att ett civilmilitärt samspel och 
samarbete är bättre lämpat för att hantera 
realiteterna på plats. Parlamentet betonar 
därför att behoven måste utvärderas 
systematiskt och i varje enskilt fall så att 
man i varje enskild situation har den 
lämpligaste kombinationen av militära och 
civila instrument.

Or. en

Ändringsförslag 74
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en 
katastrof, exempelvis civila och militära 
uppdrag inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument liksom andra 
internationella organisationers arbete
måste samordnas på bästa möjliga vis.
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försvarspolitiken, måste samordnas på 
bästa möjliga vis. Parlamentet anser att en 
strikt åtskillnad mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför 
att kriser måste mötas med en 
kombination av militära och civila 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument.

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet är fortsatt oroat över 
försöken att i samband med 
katastrofinsatser använda stridande 
förband från EU:s insatsstyrkor, och 
påminner om att en ökad användning av 
GSFP-kapacitet och även av 
EU:s stabilitetsinstrument i samband med 
katastrofinsatser, katastrofhjälp och 
återuppbyggnad kommer att leda till en 
allvarlig begränsning och försvagning av 
EU:s förmåga att lösa politiska konflikter 
och engagera sig i fredsframtvingande, 
fredsbevarande och fredsskapande 
insatser. Parlamentet anser att en alltför
strikt åtskillnad mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser i många fall snarare 
avspeglar föråldrade institutionsstrukturer 
än realiteterna på plats, och betonar därför 
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att kriser kan behöva mötas med en 
kombination av militära och civila 
instrument. Parlamentet påminner om att 
16 av 24 GSFP-uppdrag är av civil 
karaktär medan 7 har varit militära och 
bara ett har varit av civil-militär karaktär. 
Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas med eftertryck 
att inte tillsätta tjänsterna som 
uppdragschef med militär personal när 
det handlar om rent civila uppdrag, så 
som har skett beträffande Eulex.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument.

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
vissa kriser kan behöva mötas med en 
kombination av militära och civila 
instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument.

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och/eller militära 
uppdrag inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
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realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument.

realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser vanligtvis måste mötas med en 
kombination av militära och civila 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument.

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste kan behöva mötas med en 
kombination av militära och civila 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 80
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 

14. Europaparlamentet understryker att 
EU:s katastrofinsatser och andra 
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EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument.

EU-instrument som redan är på plats eller 
som snabbt kan sättas in efter en katastrof, 
exempelvis civila och militära uppdrag 
inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, måste 
samordnas på bästa möjliga vis. 
Parlamentet anser att en strikt åtskillnad 
mellan militära och civila 
krishanteringsinsatser snarare avspeglar 
föråldrade institutionsstrukturer än 
realiteterna på plats, och betonar därför att 
kriser måste mötas med en kombination av 
militära och civila instrument utifrån en 
omfattande förståelse för sambanden 
mellan säkerhet och utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 81
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 14a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet påminner om att 
det utifrån EU:s befintliga 
räddningstjänstmekanism bör skapas en 
europeisk räddningstjänststyrka, vilket 
parlamentet har begärt ett flertal gånger. 
Den europeiska räddningstjänststyrkan 
bör vid behov kunna verka utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 14a (nytt) 



PE452.878v03-00 50/183 AM\859936SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet framhåller att 
militära styrkor inte får sättas in i 
katastrofsituationer, vare sig inom eller 
utanför EU. I stället bör nödvändiga 
resurser tillhandahållas för att 
räddningstjänststyrkorna ska kunna 
utföra sina uppgifter på lämpligt sätt och 
på egen hand. Civil-militärt samarbete 
medför en okontrollerbar risk för att 
civila aktörer tvingas tjäna militära syften 
och detta kan få långtgående 
konsekvenser eftersom dessa aktörer i 
lokalbefolkningens ögon därigenom 
mister sin neutralitet och sin rent 
humanitära karaktär. Därför bör civila 
och militära insatser förbli strikt åtskilda 
på alla områden.

Or. en

Ändringsförslag 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 15 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, 
Turkiet, Norge och Kanada – och att 
samordna åtgärder, utbyta information 
och förena resurser för fredsbevarande 
och fredsbyggande, däribland samarbete 
om krishantering och särskilt 
sjöfartssäkerhet, samt kampen mot 
terrorism i enlighet med internationell 
rätt.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Punkt 15 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och
tredjeländer som Förenta staterna, 
Turkiet, Norge och Kanada – och att 
samordna åtgärder, utbyta information 
och förena resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt 
sjöfartssäkerhet, samt kampen mot 
terrorism i enlighet med internationell 
rätt.

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
vare sig det handlar om internationella 
eller regionala organisationer eller
tredjeländer – och att vid behov utbyta 
information, samordna åtgärder och 
förena resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande.

Or. en

Ändringsförslag 85
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 15 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, Turkiet, 
Norge och Kanada – och att samordna 

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att 
komplettera den roll som organisationer 
såsom Nato har, med en tydligare 
arbetsuppdelning mellan civil respektive 
militär verksamhet och även att fördjupa 
dialogen med andra viktiga aktörer för 
krishantering – som FN, AU och OSSE 
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åtgärder, utbyta information och förena 
resurser för fredsbevarande och
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, 
samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt.

och tredjeländer som Förenta staterna, 
Turkiet, Norge och Kanada – och att 
samordna åtgärder, utbyta information och 
förena resurser för fredsbyggande, 
däribland samarbete om krishantering och 
särskilt sjöfartssäkerhet, samt kampen mot 
terrorism i enlighet med internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Förslag till resolution
Punkt 15 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, Turkiet, 
Norge och Kanada – och att samordna 
åtgärder, utbyta information och förena 
resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, 
samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt.

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, Turkiet, 
Norge och Kanada. Parlamentet 
understryker behovet att samordna 
åtgärder, utbyta information och förena 
resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, sjöfartssäkerhet samt 
kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt

Or. en

Ändringsförslag 87
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 15 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser att det är en 15. Europaparlamentet anser att det är en 
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strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, 
Turkiet, Norge och Kanada – och att 
samordna åtgärder, utbyta information och 
förena resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, 
samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt.

strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE – och att 
samordna åtgärder, förbättra systemen för 
tidig varning, ombesörja utbyte av bästa 
praxis och information och förena resurser 
för fredsbevarande och fredsbyggande, 
däribland samarbete om krishantering och 
särskilt sjöfartssäkerhet, samt kampen mot 
terrorism i enlighet med internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 88
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 15 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, Turkiet, 
Norge och Kanada – och att samordna 
åtgärder, utbyta information och förena 
resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, 
samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt.

15. Europaparlamentet anser att det är en 
viktig prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, Turkiet, 
Norge och Kanada – och att samordna 
åtgärder, utbyta information och förena 
resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, 
samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 15 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, Turkiet, 
Norge och Kanada – och att samordna 
åtgärder, utbyta information och förena 
resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, 
samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt.

15. Europaparlamentet anser att det är en 
strategisk prioritering för EU att stärka 
internationella partnerskap för 
krishantering och fördjupa dialogen med 
andra viktiga aktörer för krishantering –
som FN, Nato, AU och OSSE och 
tredjeländer som Förenta staterna, Turkiet, 
Norge och Kanada – och att samordna 
åtgärder, utbyta information och förena 
resurser för fredsbevarande och 
fredsbyggande, däribland samarbete om 
krishantering och särskilt sjöfartssäkerhet, 
samt kampen mot terrorism i enlighet med 
internationell rätt. Parlamentet framhåller 
att EU måste vara ordentligt företrätt i 
FN:s säkerhetsråd och senare måste 
omfördela de platser som för närvarande 
innehas av medlemsstaterna, och menar 
att EU måste använda sina befogenheter 
för att inleda reformen och utökningen av 
FN:s säkerhetsråd för att göra det mer 
representativt och förbättra dess 
legitimitet och genomslagskraft.

Or. en

Ändringsförslag 90
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 15a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet betonar att 
inrättandet av Europeiska utrikestjänsten 
ger EU ett unikt tillfälle att fullgöra sina 
åtaganden om konfliktförebyggande och 



AM\859936SV.doc 55/183 PE452.878v03-00

SV

fredsskapande, särskilt inom ramen för 
Göteborgsprogrammet, och att ytterligare 
utöka EU:s konfliktförebyggande 
kapacitet som ett alternativ till 
krishantering. Därför understryker 
parlamentet vikten av att direktoratet för 
konfliktförebyggande och säkerhetspolitik 
kan arbeta på samma villkor som andra 
direktorat genom att det ges tillräckliga 
resurser för den politiska 
programplaneringen och genom att 
starkare band skapas till de geografiska 
avdelningarna och formella förbindelser 
upprättas med berörda arbetsgrupper 
inom rådet. Parlamentet anser att den 
nuvarande uppdelningen mellan 
krishanteringsstrukturen och direktoratet 
för konfliktförebyggande och 
säkerhetspolitik också bör ses över.

Or. en

Ändringsförslag 91
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 15a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Enligt 2010 års Failed States Index 
(förteckning över världens sönderfallande 
stater) från Fund for Peace finns det för 
närvarande uppskattningsvis 38 svaga 
stater i världen, vilket enligt 
Världsbanken påverkar över en miljard 
människor. EU bör därför utforma en 
mer omfattande strategi för att använda 
sina utrikespolitiska instrument för att 
främja det demokratiska statsbyggandet.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle 
undergräva EU:s oberoende på det 
utrikespolitiska planet. Parlamentet 
påminner även om det brådskande 
behovet att ta itu med utmaningar på 
energiområdet genom att förverkliga en 
gemensam yttre energipolitik i EU som 
bygger på diversifieringen av 
energileverantörer. Vice ordföranden/den 
höga representanten uppmanas i detta 
sammanhang att beslutsamt fullfölja 
parlamentets rekommendationer om att 
utarbeta en samstämd och samordnad 
politik, särskilt genom att främja EU:s 
enighet i en konstruktiv dialog med 
energileverantörer, i synnerhet Ryssland 
och transitländer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 93
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle 
undergräva EU:s oberoende på det 
utrikespolitiska planet. Parlamentet 
påminner även om det brådskande behovet 

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att EU:s yttre åtgärder är 
konsekventa och enhetliga på 
energiområdet, och betonar att konceptet 
energitrygghet i grunden är kopplat till en 
tryggad energiförsörjning. Parlamentet 
påminner därför om det brådskande 
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att ta itu med utmaningar på energiområdet 
genom att förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

behovet att ta itu med utmaningar på 
energiområdet genom att förverkliga en 
gemensam yttre energipolitik i EU som 
bygger på en bättre samordning av 
medlemsstaternas politik på detta område 
och diversifieringen av energileverantörer. 
Parlamentet välkomnar Europeiska rådets 
beslut att uppmana kommissionen att 
senast i juni 2011 lägga fram ett 
meddelande om försörjningstrygghet och 
internationellt samarbete, med syftet att 
ytterligare förbättra konsekvensen och 
enhetligheten i EU:s yttre åtgärder på 
energiområdet. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas i detta 
sammanhang att beslutsamt fullfölja 
parlamentets rekommendationer om att 
utarbeta en samstämd och samordnad 
politik, särskilt genom att främja 
EU:s enighet i en konstruktiv dialog med 
energileverantörer, i synnerhet Ryssland 
och transitländer.

Or. en

Ändringsförslag 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle 
undergräva EU:s oberoende på det 
utrikespolitiska planet. Parlamentet 
påminner även om det brådskande behovet 
att ta itu med utmaningar på energiområdet 
genom att förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 

16. Europaparlamentet varnar för risken 
att EU i sin energiförsörjning blir helt 
beroende av tredjeländer. Parlamentet 
påminner även om det brådskande behovet 
att ta itu med utmaningar på energiområdet 
genom att förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
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beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

Or. en

Ändringsförslag 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att se till att EU i sin 
energiförsörjning inte blir alltför beroende 
av tredjeländer eftersom det i slutändan 
skulle kunna undergräva EU:s oberoende 
på det utrikespolitiska planet. Parlamentet 
påminner även om det brådskande behovet 
att ta itu med utmaningar på energiområdet 
genom att förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

Or. en

Ändringsförslag 96
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 16 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle 
undergräva EU:s oberoende på det 
utrikespolitiska planet. Parlamentet
påminner även om det brådskande behovet 
att ta itu med utmaningar på energiområdet 
genom att förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att 
EU:s medlemsstater i sin energiförsörjning 
blir beroende av tredjeländer. Parlamentet 
påminner även om det brådskande behovet 
att ta itu med utmaningar på energiområdet 
genom att förverkliga en mer samordnad 
yttre energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja en konstruktiv dialog 
med energileverantörer, i synnerhet 
Ryssland och transitländer.

Or. en

Ändringsförslag 97
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer och 
genomförandet av strategiska 
infrastrukturprojekt såsom Nabucco och 
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beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

som uppmuntrar grannländerna att 
ansluta sig till EU:s relevanta regler för 
den inre energimarknaden. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

Or. en

Ändringsförslag 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
främja både förnybara och inhemska 
fossila energikällor, fullborda en verksam 
inre energimarknad och förverkliga en 
gemensam yttre energipolitik i EU som 
bygger på diversifieringen av 
energileverantörer. Vice ordföranden/den 
höga representanten uppmanas i detta 
sammanhang att beslutsamt fullfölja 
parlamentets rekommendationer om att 
utarbeta en samstämd och samordnad 
politik, särskilt genom att främja 
EU:s enighet i en konstruktiv dialog med 
energileverantörer, i synnerhet Ryssland 
och transitländer.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Charles Tannock för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer. 
Parlamentet uttrycker sitt missnöje över 
kommissionens bristfälliga beslutsamhet 
när det gäller att underlätta byggandet av 
Nabuccoledningen eller andra 
genomförbara alternativ för den södra 
korridoren, till exempel White Stream. 
Det är beklagligt att medlemsstaterna 
aktivt stöder initiativ som i praktiken 
konkurrerar med de ansträngningar som 
syftar till att trygga och diversifiera 
energikällorna.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Punkt 16 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.

16. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är att förhindra att EU i sin 
energiförsörjning blir beroende av 
tredjeländer eftersom det skulle undergräva 
EU:s oberoende på det utrikespolitiska 
planet. Parlamentet påminner även om det 
brådskande behovet att ta itu med 
utmaningar på energiområdet genom att 
förverkliga en gemensam yttre 
energipolitik i EU som bygger på 
diversifieringen av energileverantörer. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas i detta sammanhang att 
beslutsamt fullfölja parlamentets 
rekommendationer om att utarbeta en 
samstämd och samordnad politik, särskilt 
genom att främja EU:s enighet i en 
konstruktiv dialog med energileverantörer, 
i synnerhet Ryssland och transitländer.
Energitrygghet bör också återspeglas fullt 
ut i EU:s utvidgnings- och 
grannskapspolitik, bland annat genom en 
politisk dialog och ett praktiskt samarbete 
med partnerländer såsom Turkiet och 
Ukraina.

Or. en

Ändringsförslag 101
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 16a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet understryker 
behovet att samordna förberedelserna för 
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att kunna bemöta okonventionella hot, till 
exempel it-hot. Kommissionen och rådet 
uppmanas att göra en grundlig analys av 
de hot och behov som finns på detta 
område, och att låta den analysen 
utmynna i en flerdimensionell och 
vittomspännande europeisk strategi för it-
säkerhet som bör innehålla 
beredskapsplaner i händelse av it-
attacker.

Or. en

Ändringsförslag 102
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
EU-medlemsstaterna att inbegripa 
referenser till FN:s säkerhetsråds 
resolutioner 1325 och 1820 i rådsbeslut 
och uppdragsbeskrivningar som avser 
GSFP-uppdrag och se till att det finns 
åtminstone en jämställdhetsrådgivare och 
en handlingsplan för att uppnå målen i 
resolutionerna 1325 och 1820. 
Parlamentet yrkar på att vice 
ordföranden/den höga representanten, 
EU-medlemsstaterna och 
uppdragscheferna gör samarbete och 
samråd med lokala kvinnoorganisationer 
till ett standardinslag i varje uppdrag.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 16a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet betonar att 
samarbete med tredjeländer på 
energiförsörjningsområdet måste grunda 
sig på principerna om samarbete och 
insyn och på vikten av ömsesidighet. 
Parlamentet betonar också att 
energiförsörjningen inte får säkras med 
militära medel.

Or. en

Ändringsförslag 104
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet påpekar att 
EU:s utrikespolitik måste ta hänsyn till 
den yttre dimensionen av området med 
frihet, säkerhet och rättvisa, och upprepar 
vikten av en kontrollerad 
migrationshantering. Det är mycket 
viktigt att såväl ursprungs- som 
transitländerna samarbetar och att ett 
nära samarbete mellan dem uppmuntras 
med hjälp av en politik med positiva 
betingelser.

Or. es
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Ändringsförslag 105
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 17 

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet upprepar, med 
tanke på att klimatförändringar har blivit 
en viktig del av de internationella 
förbindelserna, att EU måste stärka sitt 
ledarskap inom global klimatpolitik och 
även inleda en dialog med andra 
huvudaktörer såsom tillväxtmakterna 
(Kina, Brasilien, Indien), Ryssland, 
Förenta staterna och utvecklingsländer.

17. Europaparlamentet upprepar att EU 
måste stärka sitt ledarskap inom global 
klimatpolitik och systematiskt integrera 
klimatförändringsfrågan i all 
utrikespolitik och all politik som avser 
utvecklingssamarbete. Med tanke på att 
klimatförändringar har blivit en viktig del 
av de internationella förbindelserna och i 
allt högre grad anses utgöra ett allvarligt 
hot mot den internationella säkerheten 
och stabiliteten stöder parlamentet 
dialogen med andra huvudaktörer såsom 
Förenta staterna, Ryssland, 
tillväxtmakterna (Kina, Brasilien, Indien) 
samt utvecklingsländerna och de mest 
berörda länderna.

Or. en

Ändringsförslag 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 17 

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet upprepar, med 
tanke på att klimatförändringar har blivit
en viktig del av de internationella 
förbindelserna, att EU måste stärka sitt 
ledarskap inom global klimatpolitik och 
även inleda en dialog med andra 
huvudaktörer såsom tillväxtmakterna 
(Kina, Brasilien, Indien), Ryssland, 
Förenta staterna och utvecklingsländer.

17. Med tanke på att klimatförändringar 
har blivit en viktig del av de internationella 
förbindelserna och att det behövs ett 
vittomspännande internationellt avtal för 
att hantera klimatförändringsfrågan 
upprepar Europaparlamentet att EU 
måste stärka sitt ledarskap inom global 
klimatpolitik och även inleda en dialog 
med andra huvudaktörer såsom 
tillväxtmakterna (Kina, Brasilien, Indien), 
Ryssland, Förenta staterna och 
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utvecklingsländer.

Or. en

Ändringsförslag 107
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 17 

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet upprepar, med 
tanke på att klimatförändringar har blivit 
en viktig del av de internationella 
förbindelserna, att EU måste stärka sitt 
ledarskap inom global klimatpolitik och 
även inleda en dialog med andra 
huvudaktörer såsom tillväxtmakterna 
(Kina, Brasilien, Indien), Ryssland, 
Förenta staterna och utvecklingsländer.

17. Europaparlamentet upprepar, med 
tanke på att klimatförändringar har blivit 
en viktig del av de internationella 
förbindelserna, att EU måste stärka sitt 
ledarskap inom global klimatpolitik och 
även inleda en dialog med andra 
huvudaktörer såsom tillväxtmakterna 
(Kina, Brasilien, Indien), Ryssland, 
Förenta staterna och utvecklingsländer.
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att göra en 
tvärvetenskaplig bedömning av hur 
klimatförändringarna inverkar på 
migrationsströmmarna, hur denna 
inverkan i sin tur påverkar Europa och 
hur EU kan bidra till att lindra 
klimatförändringarnas eller 
miljöförstöringens effekter för de 
drabbade länderna och befolkningarna. 
Kommissionen och rådet uppmanas att 
utarbeta en konsekvent strategi för att ta 
itu med klimatförändringarnas inverkan 
på de drabbade befolkningarna och deras 
liv och på de mest utsatta länderna.

Or. en

Ändringsförslag 108
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 18 



AM\859936SV.doc 67/183 PE452.878v03-00

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin, rättsstatsprincipen och god 
samhällsstyrning ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik och enhetliga yttre åtgärder
för EU, eftersom ett demokratiskt samhälle 
är den grund som upprätthållandet av 
mänskliga rättigheter vilar på. EU:s nya 
institutionella struktur, i synnerhet 
Europeiska utrikestjänsten med sin 
särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas med eftertryck 
att med framförhållning eftersträva att 
tredjeländerna åtar sig att respektera de 
mänskliga rättigheterna, och uppmanas 
även att i klarspråk fördöma brott mot de 
mänskliga rättigheterna och att inte avstå 
från att vidta lämpliga åtgärder i de fall 
då de mänskliga rättigheterna kränks, 
särskilt när det gäller de mänskliga 
rättigheterna för kvinnorna, som utgör 
majoriteten av världens befolkning.
Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
kvinnornas rättigheter, mänskliga 
rättigheter och demokrati i världen genom 
bilaterala förbindelser med tredjeländer 
och aktivt deltagande i internationella 
forum och genom stöd till internationella 
och lokala civilsamhällesorganisationer.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av rättsstatsprincipen och demokratiska 
styrelseformer ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett lagligt 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 110
Hannes Swoboda

Förslag till resolution
Punkt 18 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
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långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati, 
hållbara miljöer och rättvisa samhällen i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 111
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 18 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på och som bidrar till ökad stabilitet. 
Därför upprepar parlamentet att 
mänskliga rättigheter till fullo måste 
integreras i EU:s utrikespolitik. EU:s nya 
institutionella struktur, i synnerhet 
Europeiska utrikestjänsten med sin 
särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer. Dessutom 
uppmanas vice ordföranden/den höga 
representanten att se till att alla aspekter 
av EU:s riktlinjer för 
människorättsförsvarare verkligen 
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genomförs. Allvarliga kränkningar av 
trosfriheten blir allt vanligare och
kommissionen uppmanas därför att göra 
en grundlig utvärdering av trosfriheten 
och se till att den integreras i EU:s politik 
för de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 18 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att se till att 
EU:s utrikespolitik stämmer överens med 
de egna värderingarna, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 113
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 18 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin ovillkorligen måste 
prioriteras för att uppnå en enhetlig 
utrikespolitik för EU, eftersom ett 
demokratiskt samhälle är den grund som 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter 
vilar på. EU:s nya institutionella struktur, i 
synnerhet Europeiska utrikestjänsten med 
sin särskilda enhet, innebär en möjlighet att 
göra EU mer samstämt och effektivt på 
området. Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

18. Europaparlamentet anser att främjandet 
av demokratin måste prioriteras för att 
uppnå en enhetlig utrikespolitik för EU, 
eftersom ett demokratiskt samhälle är den 
grund som upprätthållandet av mänskliga 
rättigheter vilar på. EU:s nya institutionella 
struktur, i synnerhet Europeiska 
utrikestjänsten med sin särskilda enhet, 
innebär en möjlighet att göra EU mer 
samstämt och effektivt på området. 
Parlamentet upprepar sin fasta 
beslutsamhet och erinrar om sina 
långvariga insatser för att försvara 
mänskliga rättigheter och demokrati i 
världen genom bilaterala förbindelser med 
tredjeländer och aktivt deltagande i 
internationella forum och genom stöd till 
internationella och lokala 
civilsamhällesorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 114
Elmar Brok

Förslag till resolution
Punkt 18a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Frågan om religionsfrihet i hela 
världen – i synnerhet för kristna – och 
dialogen mellan olika religioner har blivit 
en fråga av central betydelse för Gusp. 
Därför uppmanar Europaparlamentet 
vice ordföranden/den höga 
representanten att utveckla en permanent 
kapacitet inom Europeiska 
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utrikestjänstens direktorat för mänskliga 
rättigheter som ska övervaka situationen 
vad gäller regeringars och samhällens 
inskränkningar av religionsfriheten och 
därmed sammanhängande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 115
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 18a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmärksammar 
de nya säkerhetshoten och 
säkerhetsriskerna, till exempel it-attacker, 
social oro, politiska uppror, 
internationella kriminella nätverk samt 
ekonomisk verksamhet som äventyrar 
rättsordningen och de demokratiska 
principerna, och framhåller vikten av att 
det utarbetas lämpliga strategier för att 
bemöta denna utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 116
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 18a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga 
representanten att se till att 
FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred 
och säkerhet, i vilken man begär att
kvinnor ska delta i alla skeden och på alla 
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nivåer i fråga om konfliktlösning, 
tillämpas fullt ut i samband med de 
strategier och åtgärder som genomförs 
inom ramen för Gusp. Gusp bör också ta 
hänsyn till FN:s säkerhetsråds 
resolution 1820 (2008) om sexuellt våld 
under och efter konflikter samt 
FN:s säkerhetsråds efterföljande 
resolutioner 1888 (2009), 1889 (2009) och 
1960 (2010) som bygger på de tidigare 
nämnda resolutionerna. Det är 
oacceptabelt att endast en kvinna hittills 
har utsetts till en ledande post inom 
Europeiska utrikestjänsten och att det 
bara finns en kvinna bland EU:s elva 
särskilda representanter.

Or. en

Ändringsförslag 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Förslag till resolution
Punkt 18a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Frågan om religions- och trosfrihet i 
hela världen är en fråga av central 
betydelse för Gusp. Detta är inte bara en 
grundläggande mänsklig rättighet, utan
också ett instrument för att motverka 
diskriminering och våld på religiösa 
grunder och på så sätt bidra till politisk 
och samhällelig stabilitet. 
Europaparlamentet uppmanar därför 
vice ordföranden/den höga 
representanten att snarast utveckla en 
EU-strategi om verkställande av den 
mänskliga rättigheten religions- och 
trosfrihet.

Or. en
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Ändringsförslag 118
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet,
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, icke-
spridning av massförstörelsevapen och 
nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter. Som en naturlig 
följd av Lissabonfördragets ikraftträdande 
bör EU för att tala med en stark 
gemensam röst i globala frågor inom FN-
systemet ges kompletterande rättigheter i 
FN samtidigt som unionen behåller sin
observatörsstatus. EU uppmanas att 
utveckla sin strategi och taktik för 
överläggningar med FN:s medlemsländer, 
bland annat genom att tydligt förklara 
EU:s struktur och hur unionen på 
grundval av sina fördragsbaserade 
befogenheter skiljer sig från andra 
regionala organisationer. Frågan om 
EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är 
viktigt att samarbeta med EU:s strategiska 
partner för att hitta lösningar på stora 
regionala och globala problem, och 
rekommenderar dessutom att strategiska 
partnerskap ges en multilateral dimension 

19. Europaparlamentet betonar att 
EU-medlemsstaternas säkerhet och 
tillväxt bör vara av allra största strategiska 
intresse för unionen, och att EU i detta 
sammanhang bör spela en ledande roll 
inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, icke-
spridning av massförstörelsevapen och 
nedrustning, avskaffande av truppminor, 
immigrationskontroll och främjande av 
mänskliga rättigheter och medborgerliga 
friheter.
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genom att globala frågor tas med på 
dagordningarna för EU:s bilaterala och 
multilaterala möten.

Or. en

Ändringsförslag 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, icke-
spridning av massförstörelsevapen och 
nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter. Som en naturlig 
följd av Lissabonfördragets ikraftträdande 
bör EU för att tala med en stark 
gemensam röst i globala frågor inom FN-
systemet ges kompletterande rättigheter i 
FN samtidigt som unionen behåller sin
observatörsstatus. EU uppmanas att 
utveckla sin strategi och taktik för 
överläggningar med FN:s medlemsländer, 
bland annat genom att tydligt förklara 
EU:s struktur och hur unionen på 
grundval av sina fördragsbaserade 
befogenheter skiljer sig från andra 
regionala organisationer. Frågan om 
EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, icke-
spridning av massförstörelsevapen och 
nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter.
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på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är 
viktigt att samarbeta med EU:s strategiska 
partner för att hitta lösningar på stora 
regionala och globala problem, och 
rekommenderar dessutom att strategiska 
partnerskap ges en multilateral dimension 
genom att globala frågor tas med på 
dagordningarna för EU:s bilaterala och 
multilaterala möten.

Or. en

Ändringsförslag 120
Gabriele Albertini

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, icke-
spridning av massförstörelsevapen och 
nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter. Som en naturlig 
följd av Lissabonfördragets ikraftträdande 
bör EU för att tala med en stark 
gemensam röst i globala frågor inom 
FN-systemet ges kompletterande 
rättigheter i FN samtidigt som unionen 
behåller sin observatörsstatus. EU

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, icke-
spridning av massförstörelsevapen och 
nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter. Inom 
FN:s generalförsamling bör EU ges de 
förutsättningar som krävs för att EU:s nya 
representanter ska kunna tala med 
genomslagskraft i globala frågor samtidigt 
som unionen behåller sin observatörsstatus. 
Därför uppmanas EU att helt och fullt 



AM\859936SV.doc 77/183 PE452.878v03-00

SV

uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. 
Frågan om EU:s rättigheter i FN bör 
placeras högt på dagordningen för 
bilaterala och multilaterala möten med 
strategiska partner. Parlamentet anser att 
det är viktigt att samarbeta med EU:s 
strategiska partner för att hitta lösningar på 
stora regionala och globala problem, och 
rekommenderar dessutom att strategiska 
partnerskap ges en multilateral dimension 
genom att globala frågor tas med på 
dagordningarna för EU:s bilaterala och 
multilaterala möten.

samråda med FN:s medlemsländer. Frågan 
om EU:s verkliga delaktighet i arbetet 
inom FN:s generalförsamling bör placeras 
högt på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är viktigt 
att samarbeta med EU:s strategiska partner 
för att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
frågor tas med på dagordningarna för 
EU:s bilaterala och multilaterala möten.

Or. en

Ändringsförslag 121
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att 
EU i detta sammanhang bör spela en 
ledande roll inom det internationella 
samarbetet, underlätta internationellt 
samförstånd och främja globala åtgärder. 
Parlamentet framhåller det brådskande 
behovet av att ta itu med de globala frågor 
som är av gemensamt intresse för 
EU-medborgarna, såsom terrorism, 
organiserad brottslighet, energitrygghet,
klimatförändringar, uppfyllande av 
millennieutvecklingsmålen och utrotning 
av fattigdomen, icke-spridning av 
massförstörelsevapen och nedrustning, 

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara den metod som 
används för det globala styret, och att EU i 
detta sammanhang bör spela en ledande 
roll för att främja mänskliga rättigheter 
och demokrati, stärka folkrätten och 
rättsstatsprincipen överallt samt underlätta 
internationellt samarbete och samförstånd. 
Parlamentet framhåller det brådskande 
behovet av att ta itu med de globala frågor 
som är av gemensamt intresse för 
EU-medborgarna, såsom bekämpning av
terrorism, organiserad brottslighet, 
pandemier och klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, tryggad 
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migrationshantering och främjande av 
mänskliga rättigheter och medborgerliga 
friheter. Som en naturlig följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande bör EU 
för att tala med en stark gemensam röst i 
globala frågor inom FN-systemet ges 
kompletterande rättigheter i FN samtidigt 
som unionen behåller observatörsstatus. 
EU uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. 
Frågan om EU:s rättigheter i FN bör 
placeras högt på dagordningen för 
bilaterala och multilaterala möten med 
strategiska partner. Parlamentet anser att 
det är viktigt att samarbeta med 
EU:s strategiska partner för att hitta 
lösningar på stora regionala och globala 
problem, och rekommenderar dessutom att 
strategiska partnerskap ges en multilateral 
dimension genom att globala frågor tas 
med på dagordningarna för EU:s bilaterala 
och multilaterala möten.

energiförsörjning, icke-spridning av 
massförstörelsevapen och nedrustning. 
Som en följd av Lissabonfördragets 
ikraftträdande bör EU för att tala med en 
stark gemensam röst i globala frågor inom 
FN-systemet delta i FN:s säkerhetsråd. 
Vice ordföranden/den höga 
representanten och EU:s medlemsstater 
uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar och vidtagande 
av åtgärder inom FN-systemet. 
Parlamentet anser att det är viktigt att 
samarbeta med EU:s strategiska partner för 
att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
frågor tas med på dagordningarna för 
EU:s bilaterala och multilaterala möten.

Or. en

Ändringsförslag 122
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism och globalt styre bör vara 
av allra största strategiska intresse för 
unionen, och att EU i detta sammanhang 
bör spela en ledande roll inom det 
internationella samarbetet, underlätta 
internationellt samförstånd, stödja 
internationella institutioner och främja 
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itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, 
icke-spridning av massförstörelsevapen 
och nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter. Som en naturlig 
följd av Lissabonfördragets ikraftträdande
bör EU för att tala med en stark gemensam 
röst i globala frågor inom FN-systemet ges 
kompletterande rättigheter i FN samtidigt 
som unionen behåller observatörsstatus. 
EU uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. Frågan 
om EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och
multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är viktigt 
att samarbeta med EU:s strategiska partner 
för att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
frågor tas med på dagordningarna för 
EU:s bilaterala och multilaterala möten.

globala åtgärder. Parlamentet framhåller 
det brådskande behovet av att ta itu med de 
globala frågor som är av gemensamt 
intresse för EU-medborgarna, såsom 
terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, 
icke-spridning av massförstörelsevapen, 
fredlig konfliktlösning och nedrustning, 
migrationshantering och främjande av 
mänskliga rättigheter och medborgerliga 
friheter. Som en naturlig följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande bör EU 
för att tala med en stark gemensam röst i 
globala frågor inom FN-systemet ges 
kompletterande rättigheter i FN samtidigt 
som unionen behåller observatörsstatus. 
EU uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. Frågan 
om EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är viktigt 
att samarbeta med EU:s strategiska partner 
för att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
frågor tas med på dagordningarna för 
EU:s bilaterala och multilaterala möten.
Parlamentet påminner om att det behövs 
en bättre kontroll över EU:s medel i 
enlighet med Europeiska revisionsrättens 
särskilda rapport nr 15 från 2009.

Or. en



PE452.878v03-00 80/183 AM\859936SV.doc

SV

Ändringsförslag 123
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, 
icke-spridning av massförstörelsevapen 
och nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter. Som en naturlig 
följd av Lissabonfördragets ikraftträdande 
bör EU för att tala med en stark gemensam 
röst i globala frågor inom FN-systemet ges 
kompletterande rättigheter i FN samtidigt 
som unionen behåller observatörsstatus. 
EU uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. Frågan 
om EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är viktigt 
att samarbeta med EU:s strategiska partner 
för att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
frågor tas med på dagordningarna för 

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
it-säkerhet, uppfyllande av 
millennieutvecklingsmålen och utrotning 
av fattigdomen, icke-spridning av 
massförstörelsevapen och nedrustning, 
migrationshantering och främjande av 
mänskliga rättigheter och medborgerliga 
friheter. Som en naturlig följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande bör EU 
för att tala med en stark gemensam röst i 
globala frågor inom FN-systemet ges 
kompletterande rättigheter i FN samtidigt 
som unionen behåller observatörsstatus. 
EU uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. Frågan 
om EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är viktigt 
att samarbeta med EU:s strategiska partner 
för att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
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EU:s bilaterala och multilaterala möten. frågor tas med på dagordningarna för 
EU:s bilaterala och multilaterala möten.

Or. en

Ändringsförslag 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
energitrygghet, klimatförändringar, 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen 
och utrotning av fattigdomen, 
icke-spridning av massförstörelsevapen 
och nedrustning, migrationshantering och 
främjande av mänskliga rättigheter och 
medborgerliga friheter. Som en naturlig 
följd av Lissabonfördragets ikraftträdande 
bör EU för att tala med en stark gemensam 
röst i globala frågor inom FN-systemet ges 
kompletterande rättigheter i FN samtidigt 
som unionen behåller observatörsstatus. 
EU uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. Frågan 
om EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala möten med strategiska 

19. Europaparlamentet betonar att effektiv 
multilateralism bör vara av allra största 
strategiska intresse för unionen, och att EU 
i detta sammanhang bör spela en ledande 
roll inom det internationella samarbetet, 
underlätta internationellt samförstånd och 
främja globala åtgärder. Parlamentet 
framhåller det brådskande behovet av att ta 
itu med de globala frågor som är av 
gemensamt intresse för EU-medborgarna, 
såsom terrorism, organiserad brottslighet, 
it-säkerhet, energitrygghet, 
klimatförändringar, uppfyllande av 
millennieutvecklingsmålen och utrotning 
av fattigdomen, icke-spridning av 
massförstörelsevapen och nedrustning, 
migrationshantering och främjande av 
mänskliga rättigheter och medborgerliga 
friheter. Som en naturlig följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande bör EU 
för att tala med en stark gemensam röst i 
globala frågor inom FN-systemet ges 
kompletterande rättigheter i FN samtidigt 
som unionen behåller observatörsstatus. 
EU uppmanas att utveckla sin strategi och 
taktik för överläggningar med 
FN:s medlemsländer, bland annat genom 
att tydligt förklara EU:s struktur och hur 
unionen på grundval av sina 
fördragsbaserade befogenheter skiljer sig 
från andra regionala organisationer. Frågan 
om EU:s rättigheter i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och 
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partner. Parlamentet anser att det är viktigt 
att samarbeta med EU:s strategiska partner 
för att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
frågor tas med på dagordningarna för 
EU:s bilaterala och multilaterala möten.

multilaterala möten med strategiska 
partner. Parlamentet anser att det är viktigt 
att samarbeta med EU:s strategiska partner 
för att hitta lösningar på stora regionala och 
globala problem, och rekommenderar 
dessutom att strategiska partnerskap ges en 
multilateral dimension genom att globala 
frågor tas med på dagordningarna för 
EU:s bilaterala och multilaterala möten.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 19a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Som en logisk följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande bör 
EU, för att tala med en stark gemensam 
röst i globala frågor inom FN-systemet, 
ges större erkännande och rätt till 
deltagande i FN. EU:s medlemsstater 
uppmanas att stödja vice ordföranden/den 
höga representanten för att se till att EU 
får den stärkta ställning som krävs inom 
hela FN-systemet. Frankrike och 
Storbritannien uppmanas att, i egenskap 
av ständiga medlemmar i 
FN:s säkerhetsråd och i enlighet med 
artikel 34.2 i EU-fördraget, alltid 
uppmana vice ordföranden/den höga 
representanten att representera EU när 
det finns en gemensam ståndpunkt. 
Parlamentet insisterar på att 
Europeiska rådets ordförande bör 
erbjudas möjlighet att tala inför 
generalförsamlingen på samma villkor 
som stats- och regeringscheferna. Frågan 
om EU:s ställning i FN bör placeras högt 
på dagordningen för bilaterala och 
multilaterala toppmöten med strategiska 
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partner.

Or. en

Ändringsförslag 126
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet anser att EU bör 
vara representerat som union i de 
multilaterala finansiella organen, särskilt 
Internationella valutafonden och 
Världsbanken, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas representation.

Or. es

Ändringsförslag 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 19a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet anser att 
EU:s krisinsatser aldrig får vara av 
militär karaktär. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att tackla grundorsakerna 
till instabilitet med hjälp av en 
utvecklingspolitik som ligger i linje med 
millennieutvecklingsmålen och andra 
socioekonomiska, politiska och kulturella 
åtgärder som kan skapa de 
förutsättningar som krävs för att undvika 
att en konflikt uppstår på nytt och som är 
inriktade på att avskaffa fattigdom, få till 
stånd ekonomisk, social och kulturell 
utveckling, bygga upp den institutionella 
och administrativa kapaciteten, förbättra 
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befolkningens livskvalitet och befästa 
rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 128
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

utgår

Or. el

Ändringsförslag 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
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Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de kvarstående 
svårigheterna. EU bör i synnerhet utöva 
sitt inflytande för att man ska kunna 
slutföra det pågående arbetet med att hitta 
en övergripande lösning på 
Cypernproblemet som avlägsnar alla de 
meningsskiljaktigheter mellan Cypern och 
Turkiet som hämmar utvecklingen av ett 
närmare samarbete mellan EU och Nato, 
eftersom det är viktigt att se till att de 
befintliga styrkor och resurser som i stor 
utsträckning är gemensamma för båda 
organisationerna utnyttjas så effektivt som 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

20. Europaparlamentet menar att
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept för att stärka partnerskapet 
mellan EU och Nato är beklagligt 
eftersom det endast kommer att leda till en 
ökad militarisering av EU:s utrikespolitik 
och därigenom kommer att ligga till 
hinder för en oberoende, fredlig och civil 
utrikespolitik för EU.

Or. en
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Ändringsförslag 131
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

20. Europaparlamentet anser att antagandet 
av Natos nya strategiska koncept gör det 
möjligt att avsevärt stärka partnerskapet
med Nato, bland annat med hänsyn till 
utvecklingen av EU:s utrikes-, säkerhets-
och försvarspolitik. Det finns ett behov av 
att hitta pragmatiska sätt att lösa de 
svårigheter som hämmar utvecklingen av 
ett närmare samarbete mellan EU och 
Nato, för att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.
Parlamentet välkomnar den samling 
konkreta förslag som 
vice ordföranden/den höga 
representanten lagt fram för Natos 
generalsekreterare och som syftar till att 
införa ett samarbete mellan de olika 
organisationerna genom vilket det inte 
görs skillnad mellan Natos allierade och 
EU:s medlemsstater. Detta är ett steg i rätt 
riktning.

Or. en

Ändringsförslag 132
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 

20. Europaparlamentet anser att EU bör 
utnyttja Natos nya strategiska koncept till 
att stärka sitt partnerskap med Nato och 
samtidigt bör utveckla EU:s utrikes-, 



AM\859936SV.doc 87/183 PE452.878v03-00

SV

koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

säkerhets- och försvarspolitik. Det finns 
ett behov av att hitta pragmatiska sätt att 
lösa konflikten mellan Cypern och Turkiet 
som hämmar utvecklingen av ett samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Samtliga 
EU-medlemsstater uppmanas att erbjuda 
Turkiet att delta som observatör i 
Europeiska försvarsbyrån. Parlamentet 
begär att det inom ramen för samarbetet 
mellan EU och Nato utarbetas en 
konsekvent strategi för icke-spridning av 
kärnvapen och nedrustning.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt och att 
såväl de europeiska trupperna som de 
civila aktörerna kan arbeta under så 
säkra förhållanden som möjligt.
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Or. en

Ändringsförslag 134
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Parlamentet beklagar djupt att 
ledarna inom Nato inte har kunnat anta 
en färdplan för kärnvapennedrustning 
som även omfattar ett tillbakadragande av 
taktiska kärnvapen från Europa i enlighet 
med den handlingsplan som ingår i 
förklaringen från 2010 års konferens om 
översyn av fördraget om icke-spridning av 
kärnvapen. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Nato 
uppmanas eftertryckligen att avstå från 
att utveckla en civil 
krishanteringskapacitet eftersom den 
endast skulle överlappa EU:s strukturer 
och kapaciteter och i hög grad skulle 
utgöra ett hinder för EU-uppdragens 
styrkebidrag.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Charles Tannock för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

20. Europaparlamentet välkomnar att Nato
har antagit ett nytt ambitiöst strategiskt 
koncept som bekräftar de allierades 
åtagande om kollektivt försvar. 
Parlamentet välkomnar också de insatser 
som görs för att stabilisera säkerheten i 
krissituationer utanför området, särskilt i 
Afghanistan. EU bör med hänsyn till 
utvecklingen av sin utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitik utnyttja antagandet av 
Natos nya strategiska koncept till att stärka 
sitt partnerskap med Nato. Det finns ett 
behov av att hitta pragmatiska sätt att lösa 
de svårigheter – särskilt 
meningsskiljaktigheterna mellan Cypern 
och Turkiet – som hämmar utvecklingen av 
ett närmare samarbete mellan EU och 
Nato, eftersom det är viktigt att se till att de 
befintliga styrkor och resurser som i stor 
utsträckning är gemensamma för båda 
organisationerna utnyttjas så effektivt som 
möjligt. För att undvika dubbelarbete är 
det nödvändigt med en tydlig och 
meningsfull uppdelning av arbetet mellan 
de båda organisationerna, där Nato som 
har den nödvändiga infrastrukturen och 
expertisen skulle ansvara för den militära 
dimensionen av säkerheten och EU skulle 
bidra med sin uppskattade civila kapacitet 
och expertis.

Or. en

Ändringsförslag 136
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 20 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Nato 
uppmanas att normalisera sina 
förbindelser med Ryssland för att trygga 
en mer stabil och harmonisk samexistens. 
Parlamentet är medvetet om att EU kan 
spela en avgörande roll i detta 
sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 20 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 

20. Europaparlamentet anser att EU med 
hänsyn till utvecklingen av EU:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik bör utnyttja 
antagandet av Natos nya strategiska 
koncept till att stärka sitt partnerskap med 
Nato. Parlamentet betonar att de flesta hot 
mot säkerheten som Nato identifierar i sitt 
nya strategiska koncept är gemensamma 
med EU:s. Det finns ett behov av att hitta 
pragmatiska sätt att lösa de svårigheter –
särskilt meningsskiljaktigheterna mellan 
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viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

Cypern och Turkiet – som hämmar 
utvecklingen av ett närmare samarbete 
mellan EU och Nato, eftersom det är 
viktigt att se till att de befintliga styrkor 
och resurser som i stor utsträckning är 
gemensamma för båda organisationerna 
utnyttjas så effektivt som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 20a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet begär att Nato 
ska upplösas. Europeiska unionen får 
bara vara av civil karaktär och de militära 
utgifterna bör istället användas för civila 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 139
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21 

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är medvetet om att 
OSSE måste stärkas och dess värderingar 
bekräftas, och är övertygat om att EU bör 
verka effektivt för att stärka OSSE, bland 
annat genom att se till att processen inte 
leder till att någon av organisationens tre
dimensioner försvagas (den politisk-
militära, den ekonomiska och miljömässiga 
och den mänskliga). Parlamentet betonar 
att EU också bör rikta uppmärksamheten 

21. Europaparlamentet är medvetet om att 
OSSE måste stärkas och alla dess 
värderingar bekräftas, och är övertygat om 
att EU bör verka effektivt för att stärka 
OSSE, bland annat genom att se till att 
processen inte leder till att någon av 
organisationens tre dimensioner försvagas 
(den politisk-militära, den ekonomiska och 
miljömässiga och den mänskliga) och 
genom att bidra med GSFP-resurser till 
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på vikten av att fortsätta Korfuprocessen 
och att hålla regelbundna högnivåmöten för 
att ge OSSE:s verksamhet politiskt stöd 
och större synlighet.

OSSE:s uppdrag. Parlamentet betonar att 
EU också bör rikta uppmärksamheten på 
vikten av att fortsätta Korfuprocessen och 
att hålla regelbundna högnivåmöten för att 
ge OSSE:s verksamhet politiskt stöd och 
större synlighet. Parlamentet beklagar 
djupt att OSSE:s stats- och 
regeringschefer dels inte kunde enas om 
en handlingsplan med en färdplan för 
arbetet med en stadga för en 
säkerhetsgemenskap inom OSSE-
området, dels inte kunde utfärda ett 
uppdrag om förberedelsearbetet inför ett 
uppföljande toppmöte inom mellan två till 
fyra år räknat från i dag.

Or. en

Ändringsförslag 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att 
säkerställa en gemensam strategi för det 
globala styret och för utmaningar som 
icke-spridning av kärnvapen och 
terrorism. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att noga 
samordna och utveckla synergier med 
Förenta staterna i syfte att trygga 
stabilitet och säkerhet på den europeiska 
kontinenten, även genom samarbete med 
Ryssland, och med avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

utgår

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

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med
EU:s närmaste allierade och strategiska
partner, Förenta staterna, för att 
säkerställa en gemensam strategi för det
globala styret och för utmaningar som 
icke-spridning av kärnvapen och 
terrorism. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att noga 
samordna och utveckla synergier med 
Förenta staterna i syfte att trygga stabilitet 
och säkerhet på den europeiska 
kontinenten, även genom samarbete med 
Ryssland, och med avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

22. Europaparlamentet upprepar sitt 
åtagande om det transatlantiska 
partnerskapet, som är en viktig 
komponent och en av huvudlinjerna i
EU:s yttre åtgärder. Parlamentet 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten att se till att EU agerar som 
en enhetlig, aktiv, jämlik och samtidigt 
självständig partner till Förenta staterna 
för att stärka den globala säkerheten och 
stabiliteten, främja fred och respekt för de 
mänskliga rättigheterna samt ha ett enat 
tillvägagångssätt för att ta itu med globala 
utmaningar som kärnvapenspridning, 
terrorism, klimatförändringar och 
energitrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker
behovet av nära och kontinuerlig
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som icke-spridning av 

22. Europaparlamentet efterlyser en bättre
samordning och ett ökat samarbete mellan
EU och dess närmaste allierade och 
strategiska partner, Förenta staterna, för att 
följa en gemensam strategi för det globala 
styret och för utmaningar som icke-
spridning av kärnvapen och terrorism. Vice 
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kärnvapen och terrorism. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom 
samarbete med Ryssland, och med 
avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att inrikta sig på att lösa den 
omedelbara krisen, som orsakats av den 
iranska regeringens tydliga beslutsamhet 
att tillverka en atombomb, och att i full 
enighet med den amerikanska regeringen 
besluta vilka åtgärder som ska vidtas 
härnäst.

Or. en

Ändringsförslag 143
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som icke-spridning av 
kärnvapen och terrorism. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom
samarbete med Ryssland, och med
avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att arbeta för
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar när det gäller den 
globala säkerheten, t.ex. spridning av 
kärnvapen och vapen, terrorism och 
organiserad brottslighet, underutveckling, 
diktaturer och klimatförändringar. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och hitta
synergier med Förenta staterna i syfte att 
stärka demokratin och trygga stabilitet och 
säkerhet på den europeiska kontinenten, i 
dess grannskap och i världen, nämligen 
genom att utveckla konstruktiva 
partnerskap med Ryssland och andra 
viktiga parter.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa 
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som icke-spridning av 
kärnvapen och terrorism. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom 
samarbete med Ryssland, och med 
avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa 
en gemensam strategi för det globala styret 
genom att stödja och reformera 
internationella institutioner och främja 
respekten för folkrätten och för 
utmaningar som icke-spridning av 
kärnvapen och terrorism. Parlamentet 
vidhåller att kampen mot terrorism inte 
får ske på bekostnad av de mänskliga 
rättigheterna eller medborgerliga 
friheterna. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att noga 
samordna och utveckla synergier med 
Förenta staterna i syfte att trygga stabilitet, 
säkerhet och en fredlig lösning på de 
pågående konflikterna på den europeiska 
kontinenten, även genom samarbete med 
Ryssland, och med avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

Or. en

Ändringsförslag 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker
behovet av nära och kontinuerlig
samordning av EU:s utrikespolitik med 

22. Europaparlamentet efterlyser en bättre
samordning och ett ökat samarbete mellan
EU och dess närmaste allierade och 
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EU:s närmaste allierade och strategiska
partner, Förenta staterna, för att 
säkerställa en gemensam strategi för det 
globala styret och för utmaningar som 
icke-spridning av kärnvapen och terrorism. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom 
samarbete med Ryssland, och med 
avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

strategiska partner för att säkerställa en 
gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som icke-spridning av 
kärnvapen och terrorism. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom 
samarbete med Ryssland, och med 
avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

Or. en

Ändringsförslag 146
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa 
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som icke-spridning av 
kärnvapen och terrorism. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom 
samarbete med Ryssland, och med 
avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa 
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som icke-spridning av 
kärnvapen och terrorism. Vice 
ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten och i världen, även 
genom samarbete med relevanta aktörer 
(Ryssland, Kina, Indien, Turkiet), och 
med avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 22 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa 
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som icke-spridning av 
kärnvapen och terrorism. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom 
samarbete med Ryssland, och med 
avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

22. Europaparlamentet understryker 
behovet av nära och kontinuerlig 
samordning av EU:s utrikespolitik med 
EU:s närmaste allierade och strategiska 
partner, Förenta staterna, för att säkerställa 
en gemensam strategi för det globala styret 
och för utmaningar som bland annat
icke-spridning av kärnvapen och terrorism. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att noga samordna och utveckla 
synergier med Förenta staterna i syfte att 
trygga stabilitet och säkerhet på den 
europeiska kontinenten, även genom ett 
önskvärt samarbete med Ryssland, och 
med avseende på stabilitet i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan.

Or. es

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

Förslag till resolution
Punkt 22a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet kräver att det 
utarbetas en övergripande strategi mellan 
EU och Förenta staterna för att förbättra 
säkerhetsläget i Mellanösternregionen, 
Iran, Afghanistan och Pakistan. Denna 
strategi bör inbegripa samarbete med 
Turkiet, Ryssland och Kina.
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Or. en

Ändringsförslag 149
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 22a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet kräver att det 
utarbetas en övergripande EU-strategi för 
att förbättra säkerhetsläget i 
Mellanösternregionen, Iran, Afghanistan 
och Pakistan. Denna strategi bör 
inbegripa samarbete med Ryssland och 
Kina.

Or. en

Ändringsförslag 150
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 22a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
förmå Obamas regering att så snart som 
möjligt stänga fånglägret i Guantánamo, 
låta alla misstänkta terrorister som redan 
har åtalats eller kommer att åtalas få sina 
fall prövade i civila domstolar och 
återsända eller omlokalisera och 
kompensera alla fångar som inte kommer 
att åtalas. EU:s medlemsstater uppmanas 
att aktivt hjälpa Förenta staterna att 
stänga fånglägret i Guantánamo och att 
omlokalisera alla fångar som har blivit 
friade från misstankar men inte kan 
återsändas. Medlemsstaterna uppmanas 
också att redogöra för sin del i de 
kränkningar av mänskliga rättigheter som 
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skett mot misstänkta terrorister som sitter 
fängslade i Guantánamo eller i något 
annat ”hemligt fängelse” och att redogöra 
för sitt samarbete vid ”extraordinära 
överlämnanden” och för i vilken 
utsträckning de har följt 
rekommendationerna i 
Europaparlamentets resolution från 2007 
om CIA:s påstådda användning av 
europeiska länder för transport och illegal 
internering av fångar.

Or. en

Ändringsförslag 151
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 22a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet välkomnar den 
amerikanska regeringens krav på ett 
närmare partnerskap mellan Förenta 
staterna och EU som nyligen framförts. 
EU bör i detta sammanhang tillämpa en 
mer beslutsam strategi mot bakgrund av 
behovet av att säkra en jämnare 
maktbalans.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23 

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på utsikterna till EU-
medlemskap för alla länder på västra 

23. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på de olika utsikterna
till EU-medlemskap för länderna på västra 
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Balkan och understryker betydelsen av ett 
kontinuerligt engagemang för processen
såväl från länderna i regionen som från 
EU.

Balkan och understryker betydelsen av ett 
kontinuerligt engagemang för EU:s 
utvidgningsprocess såväl från länderna i 
regionen som från EU. Parlamentet 
beklagar i detta sammanhang djupt den 
pågående tvisten mellan Grekland och 
Makedonien om det sistnämnda landets 
namn.

Or. en

Ändringsförslag 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 23 

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på utsikterna till EU-
medlemskap för alla länder på västra 
Balkan och understryker betydelsen av ett 
kontinuerligt engagemang för processen 
såväl från länderna i regionen som från 
EU.

23. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på utsikterna till EU-
medlemskap för alla länder på västra 
Balkan och understryker betydelsen av ett 
kontinuerligt engagemang för processen 
såväl från länderna i regionen som från 
EU. Det bör påpekas att utsikterna till 
EU-utvidgning är ett viktigt incitament för 
fortsatta politiska och ekonomiska 
reformer i länderna på västra Balkan och 
bidrar till verklig stabilitet och utveckling 
i regionen.

Or. en

Ändringsförslag 154
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 23 

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på utsikterna till EU-

23. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på utsikterna till EU-
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medlemskap för alla länder på västra 
Balkan och understryker betydelsen av ett 
kontinuerligt engagemang för processen 
såväl från länderna i regionen som från 
EU.

medlemskap för alla länder på västra 
Balkan och understryker betydelsen av ett 
kontinuerligt engagemang för processen 
såväl från länderna i regionen som från 
EU, vilket framhölls av Europeiska rådet i 
juni 2003 med stöd av ”Thessaloniki-
agendan för västra Balkan: I riktning mot 
europeisk integration”.

Or. en

Ändringsförslag 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Förslag till resolution
Punkt 23 

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på utsikterna till EU-
medlemskap för alla länder på västra 
Balkan och understryker betydelsen av ett 
kontinuerligt engagemang för processen 
såväl från länderna i regionen som från 
EU.

23. Europaparlamentet bekräftar utsikterna 
till EU-medlemskap för alla länder på 
västra Balkan och understryker betydelsen 
av ett kontinuerligt engagemang för 
processen såväl från länderna i regionen 
som från EU.

Or. en

Ändringsförslag 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 23a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet avvisar på nytt 
Kosovos ensidiga 
självständighetsförklaring som skapar ett 
farligt prejudikat i strid med folkrätten. 
Parlamentet efterlyser en ömsesidigt 
tillfredsställande lösning i 
överensstämmelse med FN:s 
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säkerhetsråds resolution 1244/99, där 
samtliga medlemsstater åtog sig att 
respektera principerna om suveränitet och 
territoriell integritet, liksom folkrätten, 
som det enda verkningsfulla sättet att få 
till stånd en varaktig lösning som kan 
bidra till freden i regionen.

Or. en

Ändringsförslag 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Förslag till resolution
Punkt 23a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet erkänner de 
framsteg som alla länder i regionen har 
gjort på vägen mot EU-medlemskap, men 
konstaterar att politisk instabilitet och 
institutionella brister i kombination med 
olösta bilaterala frågor hindrar vissa 
länder att göra ytterligare framsteg med 
sin EU-integration. Parlamentet betonar 
att unionen behöver en tydlig och 
gemensam vision för regionen och 
uppmanar vice ordföranden/den höga 
representanten och kommissionen att 
aktivt arbeta för att lösa de kvarvarande 
problemen.

Or. en

Ändringsförslag 158
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 24. Europaparlamentet noterar att 
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situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över 
de allvarliga problem och brott mot 
vallagen som förekom i många kommuner 
under de senaste valen. Parlamentet 
betonar hur viktigt det är med rättvisa val 
som ett led i Kosovos pågående övergång 
till demokrati. Kosovos regering 
uppmanas med eftertryck att förbättra de 
framtida valprocesserna, så att de 
demokratiska rättigheterna för Kosovos 
medborgare säkerställs och landets 
utsikter om EU-medlemskap stärks. De 
planerade samtalen mellan Kosovo och 
Serbien måste så fort som möjligt inledas 
med EU:s stöd. Parlamentet betonar 
också att samtalen har stora möjligheter 
att bidra till stabilitet i Kosovo och att 
förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att 
öka sin verksamhet i landets norra delar 
och vinna hela befolkningens förtroende 
och stöd.

situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil, och påminner om Natos roll, 
liksom Natos förödande bombningar i 
regionen. Parlamentet uppmanar alla 
inblandade parter att vidta åtgärder för att 
förbättra de demokratiska rättigheterna 
och levnadsvillkoren för alla som bor i 
Kosovo, och betonar samtidigt att Kosovo 
inte är en oberoende suverän stat och att 
dess rättigheter fortfarande är de som 
fastställs i FN:s säkerhetsråds 
resolution 1244 (1999).

Or. el

Ändringsförslag 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
fredlig, men är bekymrat över de allvarliga 
problem och brott mot vallagen som 
förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 



PE452.878v03-00 104/183 AM\859936SV.doc

SV

Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen 
har stora möjligheter att bidra till stabilitet 
i Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd 
för att bidra till stabilitet i hela Kosovo och 
förbättra situationen för hela sin 
befolkning. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar.

Or. en

Ändringsförslag 160
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till 
demokrati. Kosovos regering uppmanas 
med eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val och 
uppmanar EU att noga följa det 
demokratiska läget i Kosovo. Kosovos 
myndigheter uppmanas med eftertryck att 
förbättra de framtida valprocesserna, så att 
de demokratiska rättigheterna för alla 
medborgare säkerställs och utsikterna om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
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samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i norr och vinna hela 
befolkningens förtroende och stöd.

Or. en

Ändringsförslag 161
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med en valreform och 
rättvisa val som ett led i Kosovos pågående 
övergång till demokrati. Kosovos nya 
regering uppmanas med eftertryck att 
förbättra de framtida valprocesserna, så att 
de demokratiska rättigheterna för Kosovos 
medborgare säkerställs och landets utsikter 
om EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
inledas så fort som möjligt efter det att det 
nya parlamentet och den nya regeringen 
har bildats i Kosovo och stödjas av EU. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
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norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd. Medborgarna i Kosovo är de enda i 
regionen som inte omfattas av 
viseringsfrihet med EU. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att omedelbart inleda en 
dialog om viseringar med myndigheterna i 
Priština för att lägga fast en färdplan för 
liberalisering av 
viseringsbestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 162
Zoran Thaler

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
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Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet ger Europeiska 
unionens rättsstatsuppdrag (Eulex) i 
Kosovo sitt fulla stöd att ta itu med 
problemet med personer som försvunnit i 
samband med Kosovokonflikten och att 
utreda och lagföra organiserad 
brottslighet, särskilt anklagelserna om 
omänsklig behandling och organhandel 
under och alldeles efter konflikten. 
Parlamentet upprepar att Eulex i Kosovo
måste fungera effektivt på hela Kosovos 
territorium genom att öka sin verksamhet i 
landets norra delar och vinna hela 
befolkningens förtroende och stöd.

Or. en

Ändringsförslag 163
Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om EU-
medlemskap stärks. De planerade samtalen 
mellan Kosovo och Serbien måste så fort 
som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och Kosovos utsikter om EU-
medlemskap stärks. De planerade samtalen 
mellan Kosovo och Serbien måste så fort 
som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
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Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i Kosovos
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i Kosovos norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

Or. en

Ändringsförslag 164
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om EU-
medlemskap stärks. De planerade samtalen 
mellan Kosovo och Serbien måste så fort 
som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen och över de allvarliga 
anklagelser om korruption som senator 
Dick Marty har framfört i Europarådet.
Parlamentet kräver att Eulex gör en 
grundlig utredning av dessa anklagelser 
och håller en regelrätt rättegång för alla 
som befinns vara skyldiga. Parlamentet 
betonar hur viktigt det är med rättvisa val 
som ett led i Kosovos pågående övergång 
till demokrati. Kosovos regering uppmanas 
med eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om EU-
medlemskap stärks. De planerade samtalen 
mellan Kosovo och Serbien måste så fort 
som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
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sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

Or. en

Ändringsförslag 165
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om EU-
medlemskap stärks. De planerade samtalen 
mellan Kosovo och Serbien måste så fort 
som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om EU-
medlemskap stärks. De planerade samtalen 
mellan Kosovo och Serbien måste så fort 
som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt
och att den lokala förvaltningen måste få 
lämplig utbildning i gott styre på hela 
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vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

Kosovos territorium genom att öka sin 
verksamhet i landets norra delar och vinna 
hela befolkningens förtroende och stöd.

Or. en

Ändringsförslag 166
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

24. Europaparlamentet gläder sig över att
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen. 
Parlamentet upprepar att Europeiska 
unionens rättsstatsuppdrag (Eulex) i 
Kosovo måste fungera effektivt på hela 
territoriet genom att öka sin verksamhet i 
det norra området och vinna hela 
befolkningens förtroende och stöd.

Or. es
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Ändringsförslag 167
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 24 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Kosovos regering uppmanas med 
eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om 
EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under de 
senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till demokrati. 
Parlamentet är medvetet om att inte alla 
medlemsstater har erkänt Kosovos 
självständighet. Kosovos regering 
uppmanas med eftertryck att förbättra de 
framtida valprocesserna, så att de 
demokratiska rättigheterna för Kosovos 
medborgare säkerställs och landets utsikter 
om EU-medlemskap stärks. De planerade 
samtalen mellan Kosovo och Serbien måste 
så fort som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

Or. es

Ändringsförslag 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Förslag till resolution
Punkt 24 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläder sig över att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men är bekymrat över de 
allvarliga problem och brott mot vallagen 
som förekom i många kommuner under 
de senaste valen. Parlamentet betonar hur 
viktigt det är med rättvisa val som ett led i 
Kosovos pågående övergång till 
demokrati. Kosovos regering uppmanas 
med eftertryck att förbättra de framtida 
valprocesserna, så att de demokratiska 
rättigheterna för Kosovos medborgare 
säkerställs och landets utsikter om EU-
medlemskap stärks. De planerade samtalen 
mellan Kosovo och Serbien måste så fort 
som möjligt inledas med EU:s stöd. 
Parlamentet betonar också att samtalen har 
stora möjligheter att bidra till stabilitet i 
Kosovo och att förbättra situationen för 
lokalbefolkningen, även när det gäller att 
upprätthålla rättsstatsprincipen i landets 
norra delar. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar och 
vinna hela befolkningens förtroende och 
stöd.

24. Europaparlamentet konstaterar att 
situationen i Kosovo fortsätter att vara 
stabil och fredlig, men bräcklig. De 
planerade samtalen mellan Kosovo och 
Serbien måste så fort som möjligt inledas 
med EU:s stöd. Parlamentet betonar också 
att samtalen har stora möjligheter att bidra 
till stabilitet inte bara i Kosovo utan i hela 
regionen. Parlamentet upprepar att 
Europeiska unionens rättsstatsuppdrag 
(Eulex) i Kosovo måste fungera effektivt 
på hela Kosovos territorium genom att öka 
sin verksamhet i landets norra delar.

Or. en

Ändringsförslag 169
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 25 

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa dialogen med 
de politiska ledarna i Bosnien och 

25. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa dialogen med 
de politiska ledarna i Bosnien och 
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Hercegovina efter valen för att bidra till att 
landet och dess invånare fortsätter på 
vägen mot EU-integration. Parlamentet 
anser att Bosnien och Hercegovina har 
gjort vissa framsteg när det gäller EU-
integrationen och att den aktuella 
agendans inriktning på etnicitet och enhet 
kan hämma fullgörandet av kraven för 
medlemskap i EU och Nato.

Hercegovina efter valen för att bidra till att 
landet och dess invånare fortsätter på 
vägen mot EU-integration. Parlamentet 
anser att Bosnien och Hercegovina har 
gjort begränsade framsteg när det gäller 
EU-integrationen. Detta beror på att man 
hittills har tillämpat en felaktig strategi, 
där man har betonat den höga 
representantens kanslis roll som 
internationell övervakningsinstans och 
förlitat sig på utländsk lagstiftning. EU
bör i stället inrikta sig på att ge Bosnien 
och Hercegovina tekniskt bistånd och 
vägledning för gott styre.

Or. en

Ändringsförslag 170
Hannes Swoboda

Förslag till resolution
Punkt 25a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet är djupt oroat 
över den pågående interna konflikten i 
Albanien och uppmanar regeringen och 
oppositionen att låta bli att använda våld. 
I stället bör man inleda en ny dialog för 
att få ett slut på konflikten och hitta en 
hållbar kompromiss. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang det 
initiativ som tagits av vice 
ordföranden/den höga representanten i 
samarbete med kommissionsledamoten 
med ansvar för utvidgning och 
grannskapspolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 171
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 25a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
medlemsstaterna att snabbt införa en 
övergripande plan för hur man kan stärka 
EU:s närvaro i Bosnien och Hercegovina, 
bland annat genom att utse en stark chef 
för EU:s delegation, inrätta eller stärka 
den avdelning inom delegationen som ska 
ansvara för politik, rättsliga frågor, 
kommunikation, ekonomi och säkerhet så 
att man kan stödja Bosniens utsikter till 
EU-medlemskap och bygga upp en lokal 
trovärdighet.

Or. en

Ändringsförslag 172
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Underrubrik 7a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europeiska unionens strategi för Svarta 
havet

Or. en

Ändringsförslag 173
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Underrubrik 7a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Centralasien

Or. en

Ändringsförslag 174
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 26 

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa det östliga 
partnerskapet med våra östeuropeiska 
grannländer med sikte på politisk 
associering och ekonomisk integration 
bland annat inom energiområdet, på 
grundval av gemensamma europeiska 
värden och inom en ram för villkor och 
incitament för att initiera reformer.

26. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa det östliga 
partnerskapet med våra östeuropeiska 
grannländer med sikte på politisk 
associering och ekonomisk integration 
bland annat inom energiområdet, på 
grundval av gemensamma europeiska 
värden och inom en ram för villkor och 
incitament för att initiera reformer.
Parlamentet påminner om att olösta 
konflikter i regionen gör att de 
inblandade parterna blir låsta i en 
situation med ohållbar fred. De 
inblandade parterna uppmanas att hitta 
en fredlig lösning på lång sikt.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 26 

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmanar vice 26. Europaparlamentet uppmanar vice 



PE452.878v03-00 116/183 AM\859936SV.doc

SV

ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa det östliga 
partnerskapet med våra östeuropeiska 
grannländer med sikte på politisk 
associering och ekonomisk integration 
bland annat inom energiområdet, på 
grundval av gemensamma europeiska 
värden och inom en ram för villkor och 
incitament för att initiera reformer.

ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fortsätta sitt 
engagemang för det östliga partnerskapet 
med våra östeuropeiska grannländer med 
sikte på politisk associering och ekonomisk 
integration bland annat inom 
energiområdet, på grundval av 
gemensamma europeiska värden och inom 
en ram för villkor och incitament för att 
initiera reformer.

Or. en

Ändringsförslag 176
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 26 

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa det östliga 
partnerskapet med våra östeuropeiska 
grannländer med sikte på politisk 
associering och ekonomisk integration 
bland annat inom energiområdet, på 
grundval av gemensamma europeiska 
värden och inom en ram för villkor och 
incitament för att initiera reformer.

26. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen att fördjupa det östliga 
partnerskapet med våra östeuropeiska 
grannländer med sikte på politisk 
associering och ekonomisk integration 
bland annat inom energiområdet, på 
grundval av gemensamma europeiska 
värden och inom en ram för villkor och 
incitament för att initiera reformer. Det är 
viktigt att man tar hänsyn till de 
internationella normerna för de 
mänskliga rättigheterna i de pågående 
förhandlingarna om associeringsavtal 
med länderna inom det östliga 
partnerskapet. Parlamentet efterlyser 
initiativ och åtgärder som utvecklar och 
främjar regionalt samarbete i 
Sydkaukasien.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 26a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet välkomnar och 
stöder de moldaviska myndigheternas 
engagemang för att stärka förbindelserna 
med Europeiska unionen när det gäller 
arbetet med att ingå associeringsavtalet, 
utveckla en dialog om liberalisering av 
viseringsbestämmelserna och inleda 
förhandlingar om ett frihandelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 178
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 26b (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

26b. Europaparlamentet vädjar till de 
politiska aktörer som är inblandade i 
konflikten i Transnistrien att återuppta 
förhandlingarna om att hitta en fredlig 
och hållbar lösning med full respekt för 
Republiken Moldaviens suveränitet och 
territoriella integritet.

Or. en

Ändringsförslag 179
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 26c (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att påskynda 
genomförandet av projekten inom 
Svartahavssynergin och att låta denna 
fråga vara kvar på Europeiska 
utrikestjänstens dagordning.

Or. en

Ändringsförslag 180
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 26a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att EU spelar en mer aktiv roll i 
att lösa de låsta konflikterna i 
Transnistrien och Sydkaukasien.

Or. en

Ändringsförslag 181
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 27 

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet fördömer den 
vitryske presidenten Lukasjenkos hårda 
förtryck av oppositionsmedlemmar, 
journalister och representanter för det 
civila samhället efter presidentvalet den 
19 december 2010 och efterlyser ett 
omedelbart frisläppande av alla dem som 
har frihetsberövats. Vice ordföranden/den 
höga representanten och kommissionen 

27. Europaparlamentet fördömer den 
vitryske presidenten Lukasjenkos hårda 
förtryck av oppositionsmedlemmar, 
journalister och representanter för det 
civila samhället efter presidentvalet den 
19 december 2010 och efterlyser ett 
omedelbart frisläppande av alla dem som 
har frihetsberövats. Parlamentet 
välkomnar Europeiska rådets beslut av 
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uppmanas att utdöma riktade sanktioner 
mot regimen – till exempel ett 
viseringsförbud och frysning av tillgångar 
för vissa höga tjänstemän – och öka 
EU:s stöd till det civila samhället, så att 
befolkningen blir mer EU-vänlig. Det är 
viktigt att se till att Vitryssland inte 
isoleras, särskilt från de nuvarande 
regionala ramarna.

den 31 januari 2011 som utdömer riktade 
sanktioner mot regimen, till exempel ett 
viseringsförbud och frysning av tillgångar 
för vissa höga tjänstemän. Parlamentet 
välkomnar också resultatet av den 
internationella givarkonferensen 
”Solidaritet med Vitryssland” den 
2 februari 2011 där EU utlovade 
17,3 miljoner euro till stödåtgärder för det 
civila samhället, särskilt för studenter och 
oberoende medier. Det är viktigt att se till 
att Vitryssland inte isoleras, särskilt från de 
nuvarande regionala ramarna.

Or. es

Ändringsförslag 182
Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Punkt 27 

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet fördömer den 
vitryske presidenten Lukasjenkos hårda 
förtryck av oppositionsmedlemmar, 
journalister och representanter för det 
civila samhället efter presidentvalet den 
19 december 2010 och efterlyser ett 
omedelbart frisläppande av alla dem som 
har frihetsberövats. Vice ordföranden/den 
höga representanten och kommissionen 
uppmanas att utdöma riktade sanktioner 
mot regimen – till exempel ett
viseringsförbud och frysning av tillgångar 
för vissa höga tjänstemän – och öka EU:s 
stöd till det civila samhället, så att 
befolkningen blir mer EU-vänlig. Det är 
viktigt att se till att Vitryssland inte 
isoleras, särskilt från de nuvarande 
regionala ramarna.

27. Europaparlamentet fördömer den 
vitryske presidenten Lukasjenkos hårda 
förtryck av oppositionsmedlemmar, 
journalister och representanter för det 
civila samhället efter presidentvalet den 
19 december 2010 och kräver att alla som 
har frihetsberövats omedelbart friges och
frias från alla anklagelser. Vice 
ordföranden/den höga representanten och 
kommissionen uppmanas att utdöma fler 
riktade sanktioner mot regimen – som 
komplement till det viseringsförbud och 
den frysning av tillgångar för vissa höga 
tjänstemän som redan finns – och öka 
EU:s stöd till det civila samhället, så att 
befolkningen blir mer EU-vänlig Det är 
viktigt att se till att Vitryssland inte 
isoleras, särskilt från de nuvarande 
regionala ramarna.

Or. en
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Ändringsförslag 183
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 27a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet beklagar att det 
inte gjorts några verkliga framsteg med 
att lösa de låsta konflikterna i 
Sydkaukasien. Detta är en stötesten som 
hindrar utvecklingen av en verkligt 
multilateral och regional dimension av det 
östliga partnerskapet. Parlamentet 
förväntar sig att Europeiska 
utrikestjänsten ökar sitt engagemang i 
regionen och efterlyser en mer proaktiv 
roll som syftar till att underlätta dialogen 
mellan parterna, utveckla 
förtroendeskapande åtgärder, uppmuntra 
kontakter mellan människor och 
därigenom bana vägen för en varaktig 
lösning.

Or. en

Ändringsförslag 184
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till resolution
Punkt 27a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet välkomnar 
rådets beslut av den 31 januari om att 
införa ett viseringsförbud och frysa de 
ekonomiska tillgångarna för 157 angivna 
tjänstemän från Vitryssland. Det är 
emellertid beklagligt att rådet inte tog 
hänsyn till parlamentets krav på att införa 
riktade ekonomiska sanktioner mot 
Vitryssland, bland annat frysning av allt 
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makroekonomiskt stöd från 
Internationella valutafonden i form av lån 
samt lånetransaktioner med stöd av 
program hos Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
banken för återuppbyggnad och 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 185
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till resolution
Punkt 27b (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

27b. Europaparlamentet anser att 
sanktionerna mot de vitryska 
regeringstjänstemännen bör gälla fram 
till dess att alla politiska gångar har 
släppts ur de vitryska fängelserna. 
Parlamentet upprepar att EU måste bli 
mer öppet för vanliga vitryska 
medborgare. Kommissionen bör 
intensifiera arbetet med 
förhandlingsdirektiv för återtagandeavtal 
och avtal om viseringslättnader för att 
förbättra kontakterna mellan 
människorna i EU och Vitryssland. 
Parlamentet berömmer de medlemsstater 
som redan har vidtagit ensidiga åtgärder 
för att underlätta utfärdandet och sänka 
priset för Schengenviseringar för vitryska 
medborgare. De medlemsstater som ännu 
inte har vidtagit liknande åtgärder 
uppmuntras att omedelbart göra det. 
Särskild vikt bör då fästas vid viseringar 
för kortare vistelse, som har mycket stor 
betydelse för samhället i stort, studenter 
och andra ungdomar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att kraftigt sänka priset 
för Schengenviseringar för vitryska 
medborgare. Priset är för närvarande 
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60 euro, vilket är mycket högre än vad 
medborgare från EU:s andra 
grannländer, t.ex. Ryssland, måste betala.

Or. en

Ändringsförslag 186
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 28c (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28c. Europaparlamentet understryker 
Svartahavsområdets betydelse inom det 
östliga partnerskapet och anser att 
Europeiska unionen måste visa ett större 
engagemang i detta sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 187
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 28d (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28d. Europaparlamentet hoppas att den 
reform av den europeiska 
grannskapspolitiken som kommissionen 
har inlett kommer att leda till en ny 
strategisk vision och en differentierad 
strategi inom samma politik när det gäller 
intresseområdena, i enlighet med 
unionens olika intressen, utmaningar och 
regionala hot.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 28e (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28e. Europaparlamentet bekräftar att det 
behövs en konsekvent strategi i de 
regionala samarbetsprocesserna genom 
att man genomför de initiativ och 
instrument som EU har lagt fram för sitt 
östra grannskap (det europeiska 
partnerskapet, Svartahavssynergin/EU:s 
strategi för Svarta havet osv.). 
Parlamentet anser att det är nödvändigt 
att säkerställa komplementaritet och 
differentiering mellan de föreslagna 
initiativen, särskilt på projektnivå, så att 
man kan använda resurserna på ett 
effektivare sätt och nå konkreta resultat.

Or. en

Ändringsförslag 189
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 28f (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28f. Europaparlamentet uppskattar att 
den europeiska grannskapspolitiken har 
följt en strategi som varit inriktad på att 
främja förbindelserna med 
grannländerna som ett viktigt sätt att 
stimulera reformer och genomföra 
lagstiftningen i dessa stater. Det är 
nödvändigt att inte bara ta hänsyn till de 
särskilda utmaningar som våra partner 
och grannländer tampas med, utan också 
till deras egna strategier i förbindelserna 
med EU.
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Or. en

Ändringsförslag 190
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 28 g (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28g. Europaparlamentet understryker 
Svartahavsområdets betydelse inom den 
europeiska grannskapspolitiken och 
konstaterar att ett större engagemang från 
EU:s sida är både nödvändigt och viktigt.

Or. en

Ändringsförslag 191
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 28b (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28b. Europaparlamentet anser att staterna 
i Svartahavsområdet kan närma sig EU 
genom flexibla och pragmatiska projekt 
som är öppna för alla regionala aktörer, 
t.ex. de som föreslagits inom 
Svartahavssynergin. Synergin bör behålla 
sin grundläggande princip om variabel 
geometri och vidareutvecklas genom att 
man inleder och genomför de tre 
sektoriella partnerskap som 
medlemsstaterna har föreslagit och som 
stöds av kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 28a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet uppskattar att 
EU:s intressen när det gäller Svarta havet 
återspeglar EU:s ambition att utveckla sin 
profil som en viktig global aktör, även 
inom ramen för de förändringar som 
beror på genomförandet av 
Lissabonfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 193
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 28a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet inser att det 
finns stora möjligheter att utveckla ett 
strategiskt samarbete mellan EU och 
Centralasien. Med tanke på regionens 
geopolitiska läge efterlyser parlamentet ett 
fördjupat samarbete för att ta itu med 
såväl gemensamma säkerhetsproblem som 
politiska, ekonomiska och energimässiga 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 194
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 29 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU 
och Ryssland, och ser därför fram emot 
snabba framsteg i de pågående 
förhandlingarna om ett nytt övergripande 
avtal som förväntas leda till en väsentlig 
förbättring av förbindelserna mellan EU 
och Ryssland.

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. Parlamentet noterar de allvarliga 
bristerna när det gäller respekten för de 
mänskliga rättigheterna och påpekar att 
Ryssland inte har lyckats bekämpa 
korruptionen, särskilt inom rättsväsendet. 
Parlamentet fördömer den senaste tidens 
övervåld mot fredliga demonstranter och 
är djupt oroat över den andra rättegången 
mot Michail Chodorkovskij. Den hölls av 
politiska skäl och flera grundläggande 
rättsliga principer ignorerades. I detta 
sammanhang är partnerskapet för 
modernisering mycket viktigt. Parlamentet 
understryker samtidigt behovet av att blåsa 
nytt liv i partnerskapet med Ryssland, med 
respekt och ömsesidighet, i fråga om 
terrorbekämpning, energitrygghet och 
energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet uppmanar 
EU att se till demokratiska värden, 
rättsstatsprincipen, reciprocitetsprincipen 
och öppenhetsprincipen utgör kärnan i 
det nya övergripande avtalet.

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

Förslag till resolution
Punkt 29 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet 
internationell rätt. I detta sammanhang är 
partnerskapet för modernisering mycket 
viktigt. Parlamentet understryker samtidigt 
behovet av att blåsa nytt liv i partnerskapet
med Ryssland, med respekt och 
ömsesidighet, i fråga om 
terrorbekämpning, energitrygghet och 
energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig, inriktad på 
att stärka rättsstatsprincipen och styrs av 
ett åtagande för värdena pluralistisk 
demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna. I detta sammanhang är 
partnerskapet för modernisering mycket 
viktigt. Parlamentet understryker samtidigt 
behovet av att blåsa nytt liv i 
förbindelserna med Ryssland, med respekt 
och ömsesidighet, i fråga om 
terrorbekämpning, energitrygghet och 
energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot stadiga
framsteg i de pågående förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Punkt 29 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet 
internationell rätt. I detta sammanhang är 
partnerskapet för modernisering mycket 
viktigt. Parlamentet understryker samtidigt 
behovet av att blåsa nytt liv i partnerskapet 
med Ryssland, med respekt och 
ömsesidighet, i fråga om 
terrorbekämpning, energitrygghet och 
energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen. I detta sammanhang är 
partnerskapet för modernisering mycket 
viktigt. Parlamentet understryker samtidigt 
behovet av att blåsa nytt liv i partnerskapet 
med Ryssland, med respekt och 
ömsesidighet, i fråga om 
terrorbekämpning, energitrygghet och 
energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen för att 
man ska kunna uppnå målet om att stärka 
den globala säkerheten och stabiliteten. 
Parlamentet anser att samarbete i dessa 
frågor bör utgöra grunden för det nya 
avtalet mellan EU och Ryssland, och ser 
därför fram emot snabba framsteg i de 
pågående förhandlingarna om ett nytt 
övergripande avtal som förväntas leda till 
en väsentlig förbättring av förbindelserna 
mellan EU och Ryssland.

Or. en

Ändringsförslag 197
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 29 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 



AM\859936SV.doc 129/183 PE452.878v03-00

SV

förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.

förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. Parlamentet understryker att ett 
sådant åtagande måste utgöra en 
integrerad del av detta nya avtal. I detta 
sammanhang är partnerskapet för 
modernisering mycket viktigt. Parlamentet 
understryker samtidigt behovet av att blåsa 
nytt liv i partnerskapet med Ryssland, med 
respekt och ömsesidighet, i fråga om 
terrorbekämpning, energitrygghet och 
energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och konfliktlösning, särskilt med hänsyn 
till de låsta konflikterna, och icke-
spridning av kärnvapen samt i fråga om 
Iran, Afghanistan och Mellanöstern, för att 
man ska kunna uppnå målet om att stärka 
den globala säkerheten och stabiliteten. 
Parlamentet anser att samarbete i dessa 
frågor bör utgöra grunden för det nya 
avtalet mellan EU och Ryssland, och ser 
därför fram emot snabba framsteg i de 
pågående förhandlingarna om ett nytt 
övergripande avtal som förväntas leda till 
en väsentlig förbättring av förbindelserna 
mellan EU och Ryssland.

Or. en

Ändringsförslag 198
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 29 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
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ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.

ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.
EU uppmanas att intensifiera sina 
insatser i förbindelserna med Ryssland, 
särskilt när det gäller stabiliseringen av 
Afghanistan. EU uppmanas också att 
främja effektiva och ömsesidigt 
fördelaktiga förbindelser mellan Nato och 
Ryssland.

Or. en

Ändringsförslag 199
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 29 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
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ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.

ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.
Parlamentet kräver att man vidtar 
åtgärder och genomför initiativ som 
skulle förbättra kontakterna mellan de 
civila samhällena i EU och i Ryssland och 
som skulle stärka det civila samhället i 
Ryssland.

Or. en

Ändringsförslag 200
Charles Tannock för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 29 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 

29. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att se 
till att EU:s strategi för Ryssland, däribland 
förhandlingarna om ett nytt partnerskaps-
och samarbetsavtal, är enhetlig och styrs av 
ett åtagande för värdena demokrati, respekt 
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för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.

för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen, inbegripet internationell 
rätt. I detta sammanhang är partnerskapet 
för modernisering mycket viktigt. 
Parlamentet understryker samtidigt behovet 
av att blåsa nytt liv i partnerskapet med 
Ryssland, med respekt och ömsesidighet, i 
fråga om terrorbekämpning, energitrygghet 
och energiförsörjning, klimatförändringar, 
nedrustning, förebyggande av konflikter 
och icke-spridning av kärnvapen samt i 
fråga om Iran, Afghanistan och 
Mellanöstern, för att man ska kunna uppnå 
målet om att stärka den globala säkerheten 
och stabiliteten. Parlamentet anser att 
samarbete i dessa frågor bör utgöra 
grunden för det nya avtalet mellan EU och 
Ryssland, och ser därför fram emot snabba 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett nytt övergripande avtal som förväntas 
leda till en väsentlig förbättring av 
förbindelserna mellan EU och Ryssland.
Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att anstränga 
sig ytterligare för att dels förmå Ryssland 
att genomföra sexpunktsavtalet i 
Georgien, dels nå en slutlig lösning på 
konflikten när det gäller Georgiens 
territoriella integritet.

Or. en

Ändringsförslag 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Förslag till resolution
Punkt 29a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet understryker att 
ett stärkande av rättsstatsprincipen inom 
det ryska samhällslivets alla områden, 
även ekonomin, skulle vara till nytta för 
hela samhället eftersom en alltmer 
godtycklig lagstiftning och 
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företagsreglering i praktiken avskräcker 
utländska direktinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 202
Boris Zala, Libor Rouček

Förslag till resolution
Punkt 29a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet understryker att 
det är viktigt att ge ny kraft åt Turkiets 
anslutningsförhandlingar så att det inte 
uppstår ett eventuellt dödläge i 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet välkomnar uttalandet från 
rådet (allmänna frågor) av 
den 14 december 2010 där man efterlyste 
ett ökat samarbete i säkerhets- och 
utrikespolitiska frågor av gemensamt 
intresse. Parlamentet anser att Turkiets 
allt aktivare utrikespolitik innebär nya 
utmaningar och möjligheter för Gusp. 
Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att inbegripa 
Turkiet i en institutionaliserad dialog om 
viktiga strategiska frågor som 
energipolitik, stabilitet i västra Balkan 
och Kaukasien, Irans kärnenergipolitik 
eller det demokratiska uppvaknande som 
är på gång i Mellanöstern. På så sätt kan 
man se till att målen blir enhetligare och 
ge ny dynamik åt de bilaterala 
förbindelserna. Parlamentet understryker 
emellertid att en sådan dialog inte får 
ersätta Turkiets anslutningsprocess, utan 
måste komplettera och stärka den.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 29a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
intensifiera samtalen med Ryssland för att 
se till att Ryssland ovillkorligen följer alla 
bestämmelser i avtalet från 2008 mellan 
Ryssland, Europeiska unionen och 
Georgien. Ryssland bör särskilt garantera 
att Europeiska unionens 
övervakningsuppdrag (EUMM) i 
Abchazien och Sydossetien får fullt och 
obegränsat tillträde. Parlamentet betonar 
att det är viktigt att åstadkomma stabilitet 
i dessa båda områden i Georgien.

Or. en

Ändringsförslag 204
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till resolution
Punkt 29a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet erkänner den 
arktiska regionens allt större 
internationella status och betydelse, och 
efterlyser en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar EU-politik för den 
arktiska regionen, där hänsyn tas till 
lokal- och ursprungsbefolkningens 
rättigheter. Parlamentet anser att Arktiska 
rådet, den nordliga dimensionen och 
Barentsrådet bör stå i fokus för 
samarbetet inom den arktiska regionen 
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och stöder EU:s önskan om att bli ständig 
observatör i Arktiska rådet. Parlamentet 
betonar att det behövs en arktisk enhet 
inom Europeiska utrikestjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 205
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till resolution
Punkt 29a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att EU håller samråd om mänskliga 
rättigheter med Ryssland för att bidra till 
att främja och successivt förverkliga de 
mänskliga rättigheterna i Ryssland. Det 
är mycket oroväckande att dessa samråd 
inte har lett till några konkreta resultat 
och positiva förändringar när det gäller 
människorättssituationen i Ryssland. 
Parlamentet betonar att EU bör ompröva 
sin strategi och sina metoder för att 
främja en förändring av 
människorättssituationen i landet. De 
ryska myndigheterna uppmanas på nytt 
att på ett konstruktivt sätt delta i 
samråden och att vidta lämpliga åtgärder 
för att förbättra människorättssituationen 
i landet och fullgöra sina internationella 
åtaganden när det gäller mänskliga 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 206
Laima Liucija Andrikienė

Förslag till resolution
Punkt 29b (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att fortsätta att försvara 
energistadgefördraget, som 
undertecknades av Ryska 
federationen 1997. Fördraget är 
fortfarande relevant i samband med de 
aktuella förbindelserna mellan EU och 
Ryssland och har potential att säkra och 
underlätta stabila internationella 
investeringsflöden mellan EU och 
Ryssland.

Or. en

Ändringsförslag 207
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 30 

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet stöder 
återupptagandet av direkta fredssamtal 
mellan Israel och den palestinska 
myndigheten och betonar att det är viktigt 
att meningsfulla förhandlingar slutförs 
inom en begränsad tidsfrist och i en anda 
av ömsesidigt förtroende. Parlamentet 
påminner också om att EU är den största 
bidragsgivaren till den palestinska 
myndigheten och Israels viktigaste 
handelspartner.

30. Europaparlamentet stöder 
återupptagandet av direkta fredssamtal 
mellan Israel och den palestinska 
myndigheten och betonar att det är viktigt 
att meningsfulla förhandlingar slutförs 
inom en begränsad tidsfrist och i en anda 
av ömsesidigt förtroende. Parlamentet 
påminner också om att EU är den största 
bidragsgivaren till den palestinska 
myndigheten och Israels viktigaste 
handelspartner. Parlamentet betonar att 
det behövs en tvåstatslösning och 
erkänner båda parternas rätt att leva sida 
vid sida i säkerhet, välstånd och fred. 
Parlamentet välkomnar därför rådets 
(utrikes frågor) slutsatser av 
den 13 december 2010 om fredsprocessen 
i Mellanöstern och EU:s uttalade vilja att 
hjälpa parterna att uppnå detta mål.
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Or. en

Ändringsförslag 208
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 30 

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet stöder 
återupptagandet av direkta fredssamtal 
mellan Israel och den palestinska 
myndigheten och betonar att det är viktigt 
att meningsfulla förhandlingar slutförs 
inom en begränsad tidsfrist och i en anda 
av ömsesidigt förtroende. Parlamentet 
påminner också om att EU är den största 
bidragsgivaren till den palestinska 
myndigheten och Israels viktigaste 
handelspartner.

30. Europaparlamentet stöder 
återupptagandet av direkta fredssamtal 
mellan Israel och den palestinska 
myndigheten och betonar att det är viktigt 
att meningsfulla förhandlingar slutförs 
inom en begränsad tidsfrist och i en anda 
av ömsesidigt förtroende. Parlamentet 
påminner också om att EU är den största 
bidragsgivaren till den palestinska 
myndigheten och Israels viktigaste 
handelspartner. Parlamentet beklagar 
djupt den israeliska regeringens beslut att 
inte förlänga moratoriet för byggen av 
bosättningar på Västbanken och påpekar 
att detta får allvarliga konsekvenser för 
den fortsatta fredsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 209
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 30 

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet stöder 
återupptagandet av direkta fredssamtal 
mellan Israel och den palestinska 
myndigheten och betonar att det är viktigt 
att meningsfulla förhandlingar slutförs 
inom en begränsad tidsfrist och i en anda 
av ömsesidigt förtroende. Parlamentet 
påminner också om att EU är den största 

30. Europaparlamentet stöder 
återupptagandet av direkta fredssamtal 
mellan Israel och den palestinska 
myndigheten och betonar att det är viktigt 
att meningsfulla förhandlingar slutförs 
inom en begränsad tidsfrist och i en anda 
av ömsesidigt förtroende. En förutsättning 
för detta förtroende är att Israel 
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bidragsgivaren till den palestinska 
myndigheten och Israels viktigaste 
handelspartner.

omedelbart slutar att uppföra 
bosättningar. Parlamentet påminner också 
om att EU är den största bidragsgivaren till 
den palestinska myndigheten och Israels 
viktigaste handelspartner. Det ligger därför 
direkt i EU:s intresse att övertyga båda 
parterna om att så snart som möjligt lösa 
de grundläggande frågorna (dvs. om 
flyktingar, gränser och Jerusalems status) 
och att få till stånd en livskraftig 
palestinsk stat som lever i fred sida vid 
sida med staten Israel.

Or. en

Ändringsförslag 210
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 31 

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar EU att, i 
linje med rådets slutsatser av den 
12 december 2009, spela en mer 
framträdande politisk roll som motsvarar 
dess finansiella inblandning i regionen. 
Parlamentet är övertygat om att det finns 
ett starkt behov av en omfattande 
förändring av EU:s Mellanösternpolitik, så 
att EU kan föra en beslutsam och 
konsekvent politik med hjälp av effektiva 
diplomatiska verktyg för att främja fred 
och säkerhet i denna grannregion som är av 
stor strategisk betydelse för EU. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att överväga att lägga fram en 
ny europeisk strategi för regionen som 
anger EU:s intressen och mål och vilka 
medel EU kan använda.

31. Europaparlamentet uppmanar EU att, i 
linje med rådets slutsatser av den 
12 december 2009, spela en mer 
framträdande politisk roll som motsvarar 
dess finansiella inblandning i regionen. 
Parlamentet är övertygat om att det finns 
ett starkt behov av en omfattande 
förändring av EU:s Mellanösternpolitik, så 
att EU kan föra en beslutsam och 
konsekvent politik med hjälp av effektiva 
diplomatiska verktyg för att främja fred 
och säkerhet i denna grannregion som är av 
stor strategisk betydelse för EU. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att lägga fram en ny europeisk 
strategi för regionen som anger
EU:s intressen och mål och vilka medel EU 
kan använda.

Or. es
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Ändringsförslag 211
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 31 

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar EU att, i 
linje med rådets slutsatser av den 
12 december 2009, spela en mer 
framträdande politisk roll som motsvarar 
dess finansiella inblandning i regionen. 
Parlamentet är övertygat om att det finns 
ett starkt behov av en omfattande 
förändring av EU:s Mellanösternpolitik, så 
att EU kan föra en beslutsam och 
konsekvent politik med hjälp av effektiva 
diplomatiska verktyg för att främja fred 
och säkerhet i denna grannregion som är av 
stor strategisk betydelse för EU. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att överväga att lägga fram en ny 
europeisk strategi för regionen som anger 
EU:s intressen och mål och vilka medel EU 
kan använda.

31. Europaparlamentet uppmanar EU att, i 
linje med rådets slutsatser av den 
12 december 2009, spela en mer 
framträdande politisk roll som motsvarar 
dess finansiella inblandning i regionen. 
Parlamentet är övertygat om att det finns 
ett starkt behov av en omfattande 
förändring av EU:s Mellanösternpolitik, så 
att EU kan föra en beslutsam och 
konsekvent politik med hjälp av effektiva 
diplomatiska verktyg för att främja fred 
och säkerhet i denna grannregion som är av 
stor strategisk betydelse för EU. 
Vice ordföranden/den höga representanten 
uppmanas att överväga att lägga fram en ny 
europeisk strategi för regionen som anger 
EU:s intressen och mål och vilka medel EU 
kan använda, främjar demokrati och 
rättsstatsprincipen i regionen och inriktar 
resurserna på att i första hand stärka det 
civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 32 

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet är trots inrättandet 
av Unionen för Medelhavsområdet (UfM)
oroat över att det i EU:s Medelhavspolitik 
inte finns någon tydlig långsiktig strategi 
för utvecklingen och stabiliseringen av 
regionen, där de politiska, ekonomiska och 

32. Europaparlamentet är oroat över att det 
i EU:s Medelhavspolitik inte finns någon 
tydlig långsiktig strategi för utvecklingen 
och stabiliseringen av regionen, där de 
politiska, ekonomiska och sociala kriserna 
har försvårats. Parlamentet ifrågasätter 
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sociala kriserna har försvårats. Parlamentet 
framhåller att det är hög tid att 
integrationen av EU och 
Medelhavsområdet blir en prioriterad 
fråga på EU:s politiska dagordning.

den logiska grunden, målen och 
arbetsmetoderna för unionen för 
Medelhavsområdet (UfM).

Or. en

Ändringsförslag 213
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 32 

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet är trots 
inrättandet av Unionen för 
Medelhavsområdet (UfM) oroat över att 
det i EU:s Medelhavspolitik inte finns 
någon tydlig långsiktig strategi för 
utvecklingen och stabiliseringen av 
regionen, där de politiska, ekonomiska 
och sociala kriserna har försvårats.
Parlamentet framhåller att det är hög tid 
att integrationen av EU och 
Medelhavsområdet blir en prioriterad 
fråga på EU:s politiska dagordning.

32. Europaparlamentet betonar att de 
pågående händelserna, som började i 
Tunisien och Egypten och skakar 
Medelhavets södra kust och arabvärlden i 
stort, är ett tydligt tecken på 
människornas längtan efter förändring 
och reformer. Parlamentet beklagar att 
Europa–Medelhavspartnerskapet
huvudsakligen var inriktat på ekonomiska 
reformer och inte kunde få till stånd de 
politiska och institutionella reformer som 
var nödvändiga. Unionen för 
Medelhavsområdet var avsedd att stärka 
EU:s politik i regionen, men har inte 
kunnat bemöta det växande misstroendet 
bland den berörda befolkningen och 
tillgodose dess grundläggande behov. Det 
är ytterst viktigt och angeläget att EU:s 
Medelhavsstrategi tänks igenom på nytt 
och ses över. Rådet och kommissionen 
uppmanas därför att se över den 
europeiska grannskapspolitiken för våra 
grannländer i söder och ge dem 
möjligheter till en verkligt demokratisk 
övergång där hänsyn tas till kvinnors 
deltagande på alla nivåer, vilket har 
krävts av berörda aktörer inom det civila 
samhället. Vidare uppmanas rådet och 
kommissionen att lägga grunden för 
genomgripande institutionella och 
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politiska reformer.

Or. en

Ändringsförslag 214
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 32 

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet är trots inrättandet 
av Unionen för Medelhavsområdet (UfM) 
oroat över att det i EU:s Medelhavspolitik 
inte finns någon tydlig långsiktig strategi 
för utvecklingen och stabiliseringen av 
regionen, där de politiska, ekonomiska och 
sociala kriserna har försvårats. Parlamentet 
framhåller att det är hög tid att 
integrationen av EU och 
Medelhavsområdet blir en prioriterad fråga 
på EU:s politiska dagordning.

32. Europaparlamentet är trots inrättandet 
av Unionen för Medelhavsområdet (UfM) 
oroat över att det i EU:s Medelhavspolitik 
inte finns någon tydlig långsiktig strategi 
för en förbättring och modernisering av 
regionen, där de politiska, ekonomiska och 
sociala kriserna har försvårats. Parlamentet 
framhåller att det är hög tid att 
integrationen av EU och 
Medelhavsområdet blir en prioriterad fråga 
på EU:s politiska dagordning. Det är också 
hög tid att den europeiska 
grannskapspolitiken anpassas så att den 
tar hänsyn till den 
demokratiseringsprocess som äger rum i 
några av dessa länder.

Or. es

Ändringsförslag 215
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 32 

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet är trots inrättandet 
av Unionen för Medelhavsområdet (UfM)
oroat över att det i EU:s Medelhavspolitik 
inte finns någon tydlig långsiktig strategi 
för utvecklingen och stabiliseringen av 

32. Europaparlamentet är oroat över att det 
i EU:s Medelhavspolitik inte finns någon 
tydlig långsiktig strategi för utvecklingen 
och stabiliseringen av regionen, där de 
politiska, ekonomiska och sociala kriserna 
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regionen, där de politiska, ekonomiska och 
sociala kriserna har försvårats. Parlamentet 
framhåller att det är hög tid att 
integrationen av EU och 
Medelhavsområdet blir en prioriterad fråga 
på EU:s politiska dagordning.

har försvårats. Parlamentet beklagar att
Unionen för Medelhavsområdet (UfM) 
inte har haft någon roll i händelserna och 
framhåller att det är hög tid att 
integrationen av EU och 
Medelhavsområdet blir en prioriterad fråga 
på EU:s politiska dagordning för att stödja 
demokratiseringen och främja respekten 
för de mänskliga rättigheterna i alla 
länder i Medelhavsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 216
Hannes Swoboda

Förslag till resolution
Punkt 32a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet uttrycker sin 
solidaritet med de medborgare i länderna 
i det södra grannskapet som kämpar för 
demokrati, frihet och social rättvisa. 
Parlamentet efterlyser fria och rättvisa val 
för att stabilisera den demokratiska 
utvecklingen genom att ge medborgarna 
rätt att välja sina representanter. 
Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för 
dessa mål och för genomförandet av dem. 
En särskild representant på hög nivå bör 
utses för detta område så att vi kan 
samordna vårt stöd och hjälpa dessa 
länder och deras medborgare under den 
här kritiska övergångsperioden. Unionen 
för Medelhavsområdet bör dessutom 
omformas så att den på ett aktivt och 
effektivt sätt kan bidra till demokratiska, 
hållbara och rättvisa samhällen i hela 
området och främja den ekonomiska 
utvecklingen genom ett samordnat 
stödprogram.

Or. en
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Ändringsförslag 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Förslag till resolution
Punkt 32a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet anser att den 
europeiska grannskapspolitiken sedan 
starten 2004, som enhetlig politisk ram i 
kombination med prestationsgrundad 
differentiering och skräddarsytt bistånd, 
har lett till påtagliga fördelar såväl för 
partnerna i den europeiska 
grannskapspolitiken som för EU. 
Parlamentet betonar att den strategiska 
översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken bör leda till en 
förstärkt, fortlöpande och verklig politisk 
dialog med partnerländerna som syftar till 
att främja välstånd, stabilitet och säkerhet 
i Medelhavsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 33 

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet erinrar om sin roll i 
EU:s budgetförfarande och framhåller 
vikten av att garantera UfM:s 
demokratiska legitimitet, att beslut fattas 
på ett öppet sätt och att Europaparlamentet, 
UfM:s parlamentariska församling och de 
nationella parlamenten blir delaktiga i 
beslutsprocessen.

33. Europaparlamentet erinrar om sin roll i 
EU:s budgetförfarande och framhåller 
vikten av att garantera UfM:s legitimitet, 
att beslut fattas på ett öppet sätt under 
överinseende av vice ordföranden/den 
höga representanten för EU:s del och att 
Europaparlamentet, UfM:s parlamentariska 
församling och de nationella parlamenten 
blir delaktiga i beslutsprocessen.
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Or. en

Ändringsförslag 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 33a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet beklagar djupt 
att Turkiets anslutningsprocess i själva 
verket har avstannat. Det bör påpekas att 
EU och Turkiet har ett gemensamt ansvar 
för att undanröja de hinder som står i 
vägen för Turkiets EU-medlemskap. 
Parlamentet varnar för att det kan uppstå 
allvarliga problem på lång sikt om 
förhållandet mellan EU och Turkiet inte 
stabiliseras och EU och Nato 
fortsättningsvis hindras från att uppnå 
målet om närmare samarbete. 
Parlamentet hoppas i vilket fall som helst 
att Turkiet kommer att fortsätta sin 
modernisering i europeisk anda.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 34 

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet bevakar noga 
situationen i Tunisien och uppmanar EU
att stödja det tunisiska folket i 
demokratiseringsprocessen, bland annat 
genom att tillhandahålla det lämpliga stöd 
som kan behövas. Parlamentet betonar 
vikten av att anpassa finansieringen för 
att bidra till att lindra den sociala och 

34. Europaparlamentet välkomnar att Zayn 
al-Abidin Ben Ali har flytt från Tunisien 
och att det har tillsats en 
övergångsregering. Parlamentet förväntar 
sig att Hosni Mubarak i Egypten avgår 
inom kort. Parlamentet ser fram emot 
övergången till liberal demokrati i båda 
dessa länder och stöder det arabiska 
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ekonomiska krisen i landet. folket i att utöka och stärka sina 
ansträngningar för att uppnå frihet och 
rättvisa både på hemmaplan och i 
området. EU uppmanas att bistå med all 
hjälp som kan behövas för att förbättra
den politiska, sociala och ekonomiska
utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 221
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 34 

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet bevakar noga 
situationen i Tunisien och uppmanar EU att 
stödja det tunisiska folket i 
demokratiseringsprocessen, bland annat 
genom att tillhandahålla det lämpliga stöd 
som kan behövas. Parlamentet betonar 
vikten av att anpassa finansieringen för att 
bidra till att lindra den sociala och 
ekonomiska krisen i landet.

34. Europaparlamentet bevakar noga 
situationen i Tunisien, Egypten och andra 
länder i området, och uppmanar EU att 
stödja det tunisiska och egyptiska folket i 
demokratiseringsprocessen, bland annat 
genom att tillhandahålla lämpligt stöd för 
att stärka det civila samhällets 
organisationer, även stöd för att bilda 
pluralistiska politiska partier som kan 
ställa upp i demokratiska val. Parlamentet 
betonar vikten av att anpassa 
finansieringen för att bidra till att lindra 
den sociala och ekonomiska krisen i dessa 
länder och vikten av att hjälpa dem att få 
tillbaka de tillgångar som stulits av 
tidigare enväldiga ledare och eliten, bland 
annat genom att frysa tillgångar som 
finns hos europeiska finansinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 34 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet bevakar noga 
situationen i Tunisien och uppmanar EU att
stödja det tunisiska folket i 
demokratiseringsprocessen, bland annat 
genom att tillhandahålla det lämpliga stöd 
som kan behövas. Parlamentet betonar 
vikten av att anpassa finansieringen för 
att bidra till att lindra den sociala och 
ekonomiska krisen i landet.

34. Europaparlamentet välkomnar det 
tunisiska folkets fasta föresats att återfå 
sin frihet och att få ett slut på den regim 
som skapats av den före detta presidenten 
Zayn al-Abidin Ben Ali. Parlamentet 
framhåller att den aktuella revolten i 
Tunisien utgör ett hopp för samtliga 
länder i och utanför Maghreb. 
Parlamentet bevakar noga situationen i 
Tunisien och uppmanar EU att utveckla ett 
verkligt partnerskap som bygger på ett 
ömsesidigt intresse för utveckling i alla 
dess former och samarbetsformer som 
främjar sysselsättning och utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 223
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 34 

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet bevakar noga 
situationen i Tunisien och uppmanar EU att 
stödja det tunisiska folket i 
demokratiseringsprocessen, bland annat 
genom att tillhandahålla det lämpliga stöd 
som kan behövas. Parlamentet betonar 
vikten av att anpassa finansieringen för att 
bidra till att lindra den sociala och 
ekonomiska krisen i landet.

34. Europaparlamentet bevakar noga 
situationen i Tunisien och i Egypten och 
uppmanar EU att stödja det tunisiska och 
det egyptiska folket i deras respektive 
demokratiseringsprocesser, bland annat 
genom att tillhandahålla det lämpliga stöd 
som kan behövas. Parlamentet betonar 
vikten av att anpassa finansieringen för att 
bidra till att lindra den sociala och 
ekonomiska krisen i de båda länderna.

Or. es
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Ändringsförslag 224
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 34 

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet bevakar noga
situationen i Tunisien och uppmanar EU att 
stödja det tunisiska folket i 
demokratiseringsprocessen, bland annat 
genom att tillhandahålla det lämpliga stöd 
som kan behövas. Parlamentet betonar 
vikten av att anpassa finansieringen för att 
bidra till att lindra den sociala och 
ekonomiska krisen i landet.

34. Europaparlamentet begär att
situationen i Tunisien och Egypten 
bevakas noga och uppmanar med kraft EU 
att stödja en fredlig 
demokratiseringsprocess i dessa länder, 
bland annat genom att tillhandahålla det 
lämpliga stöd som kan behövas. 
Parlamentet betonar vikten av att anpassa 
finansieringen för att bidra till att lindra 
den sociala och ekonomiska krisen i landet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 34a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet efterlyser en 
påskyndad politisk övergång i Egypten 
där alla demokratiska politiska och 
sociala krafter medverkar tillsammans 
med det civila samhället och där syftet ska 
vara att bereda väg för en översyn av 
författningen och vallagen samt för fria 
och rättvisa val och upprättandet av 
verklig demokrati i landet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 34b (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

34b. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
de legitima krav på demokrati som 
människorna i flera länder i EU:s södra 
grannskap har gett uttryck för. EU 
uppmanas att vara uppmärksamt på att 
det kan uppstå fler folkliga 
demonstrationer i länderna i 
Medelhavsområdet och att ge ett entydigt 
och snabbt stöd för nya krav på 
demokrati. Parlamentet understryker att 
man i den strategiska översynen av den 
europeiska grannskapspolitiken måste ta 
full hänsyn till och återspegla den nya 
utvecklingen i området och inleda en 
politisk dialog med EU:s grannländer i 
söder. Parlamentet framhåller på nytt att 
stärkandet av demokratin, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, 
kampen mot korruption och respekten för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna är centrala 
inslag i den här dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 34a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet uttrycker sin 
solidaritet med alla egyptier som har 
motsatt sig Mubaraks regim som tillämpar 
samma auktoritära politik som Anwar 
Sadat. Med odemokratiska medel, bl.a. ett 
bestående och fullständigt omotiverat 
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undantagstillstånd, har Mubarak hållit 
sig kvar vid makten i 30 år, varvid han 
vänt folket ryggen och tvingat det utstå 
misär, social orättvisa och 
institutionalisering av korruption och 
autokrati. Parlamentet välkomnar och 
stöder egyptiernas kamp för 
grundläggande reformer av landets 
politiska, ekonomiska och sociala system, 
mot den korrupta regimens bestående och 
för verklig demokrati, mänskliga 
rättigheter och social rättvisa. 
Parlamentet uttrycker sin önskan att se en 
konstitutionell statsordning inrättad i 
Egypten.

Or. en

Ändringsförslag 228
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 35 

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet står fast vid sitt 
helhjärtade stöd för den särskilda 
domstolen för Libanon, som är en 
oberoende domstol som inrättades genom 
FN:s säkerhetsråds resolution 1757 och 
som är av högsta juridiska standard. 
Parlamentet vidhåller sitt starka stöd för 
Libanons suveränitet, enhet och territoriella 
integritet och för en fullgod funktion för 
alla libanesiska institutioner. Den interna 
stabiliteten kan förenas med respekt för 
folkrätten. Alla politiska krafter i Libanon 
uppmanas att fortsätta delta i en öppen och 
konstruktiv dialog för att främja alla 
libanesiska medborgares välfärd, välstånd 
och säkerhet. Parlamentet lovordar den 
viktiga roll som FN:s interimsstyrka i 
Libanon, Unifil, har haft och efterlyser ett 
genomförande av alla bestämmelser i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1701.

35. Europaparlamentet står fast vid sitt 
helhjärtade stöd för den särskilda 
domstolen för Libanon, som är en 
oberoende domstol som inrättades genom 
FN:s säkerhetsråds resolution 1757 och 
som är av högsta juridiska standard. 
Parlamentet vidhåller sitt starka stöd för 
Libanons suveränitet, enhet och territoriella 
integritet och för en fullgod funktion för 
alla libanesiska institutioner. Den interna 
stabiliteten kan till fullo förenas med 
respekt för folkrätten. Alla politiska krafter 
i Libanon uppmanas att fortsätta delta i en 
öppen och konstruktiv dialog för att främja 
alla libanesiska medborgares välfärd, 
välstånd och säkerhet. Parlamentet 
lovordar den viktiga roll som FN:s 
interimsstyrka i Libanon, Unifil, har haft 
och efterlyser ett genomförande av alla 
bestämmelser i FN:s säkerhetsråds 
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resolution 1701.

Or. en

Ändringsförslag 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 35a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

35a. Europaparlamentet beklagar att 
avkolonialiseringen av Västsahara ännu 
inte är avslutad. Rådet och kommissionen 
uppmanas att inom UfM prioritera den 
här konflikten och arbeta vidare inom 
denna struktur för att uppnå självstyre i 
Västsahara, i linje med ett flertal FN-
resolutioner. Parlamentet fördömer 
Marockos ansvar i denna situation och 
fördömer också kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet och 
förtrycket av människorättsaktivister. 
Parlamentet fördömer dessutom den 
marockanska arméns våldsamma 
utplåning av det sahariska lägret för 
värdighet och beklagar i det avseendet 
djupt den framskjutna ställning som EU 
har gett Marocko.

Or. en

Ändringsförslag 230
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 36 

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar att 
utgångspunkten för varje långsiktig 
lösning av krisen i Afghanistan måste 

36. Europaparlamentet är djupt oroat över 
utvecklingen i Afghanistan och upprepar 
att EU och dess medlemsstater och det 
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vara de afghanska medborgarnas 
intressen med avseende på inre säkerhet, 
civilskydd, och ekonomiskt och socialt 
skydd, samt mekanismer för försoning, ett 
slut på opiumproduktionen, en stark 
samhällsbyggnad, integration av 
Afghanistan i det internationella 
samfundet och utdrivning av al-Qaida ur 
landet. Parlamentet upprepar att EU och 
dess medlemsstater och det internationella 
samfundet i stort bör stödja Afghanistan i 
uppbyggnaden av den egna staten med 
starkare demokratiska institutioner som 
kan garantera nationell suveränitet, statlig 
sammanhållning, territoriell integritet, 
hållbar ekonomisk utveckling och 
medborgarnas välstånd, och som 
respekterar de historiska, religiösa, 
andliga och kulturella traditionerna hos 
landets alla etniska och religiösa grupper.

internationella samfundet i stort bör stödja
afghanerna i uppbyggnaden av den egna 
staten med demokratiska institutioner som 
kan representera folket, garantera 
rättsstatsprincipen, fred, territoriell 
integritet, hållbar social och ekonomisk 
utveckling och förbättra levnadsvillkoren 
för alla medborgare, särskilt kvinnor och 
barn.

Or. en

Ändringsförslag 231
Pino Arlacchi

Förslag till resolution
Punkt 36 

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar att 
utgångspunkten för varje långsiktig lösning 
av krisen i Afghanistan måste vara de 
afghanska medborgarnas intressen med 
avseende på inre säkerhet, civilskydd, och 
ekonomiskt och socialt skydd, samt 
mekanismer för försoning, ett slut på 
opiumproduktionen, en stark 
samhällsbyggnad, integration av 
Afghanistan i det internationella samfundet 
och utdrivning av al-Qaida ur landet. 
Parlamentet upprepar att EU och dess 
medlemsstater och det internationella 
samfundet i stort bör stödja Afghanistan i 
uppbyggnaden av den egna staten med 

36. Europaparlamentet betonar att 
utgångspunkten för varje långsiktig lösning 
av krisen i Afghanistan måste vara de 
afghanska medborgarnas intressen med 
avseende på inre säkerhet, civilskydd och 
ekonomisk och social utveckling. Varje 
lösning bör också innehålla konkreta 
åtgärder för att utrota fattigdom, bekämpa 
diskriminering av kvinnor, stärka 
respekten för de mänskliga rättigheterna 
och rättsstatsprincipen, samt mekanismer 
för försoning, ett slut på 
opiumproduktionen, en stark 
samhällsbyggnad, integration av 
Afghanistan i det internationella samfundet 
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starkare demokratiska institutioner som 
kan garantera nationell suveränitet, statlig 
sammanhållning, territoriell integritet, 
hållbar ekonomisk utveckling och 
medborgarnas välstånd, och som 
respekterar de historiska, religiösa, andliga 
och kulturella traditionerna hos landets alla 
etniska och religiösa grupper.

och utdrivning av al-Qaida ur landet. 
Parlamentet betonar att Afghanistan 
måste utrustas med en polisstyrka som 
kan säkra minimala säkerhetsstandarder 
som gör det möjligt för den utländska 
militära närvaron att senare dra sig 
tillbaka. Parlamentet upprepar att EU och 
dess medlemsstater och det internationella 
samfundet i stort bör stödja Afghanistan i 
uppbyggnaden av den egna staten med 
starkare demokratiska institutioner som 
kan garantera nationell suveränitet, statlig 
sammanhållning, territoriell integritet, 
hållbar ekonomisk utveckling och 
medborgarnas välstånd, och som 
respekterar de historiska, religiösa, andliga 
och kulturella traditionerna hos landets alla 
etniska och religiösa grupper. EU:s 
strategi för Afghanistan måste därför ta 
hänsyn till att det fortfarande är 
nödvändigt att få det internationella 
samfundet att tänka om ordentligt, 
eftersom det gamla tänkesättet alltför ofta 
har lett till att man gjort upp planer och 
fattat beslut utan att i tillräcklig mån 
involvera afghanerna själva. Parlamentet 
anser att det också bör inrättas ett mer 
insynsvänligt övervakningssystem, en 
centraliserad databas om/för analys av 
kostnaderna och effekterna av EU:s 
samlade bistånd till Afghanistan, eftersom 
varje interventionsstrategi är dömd att 
misslyckas om man inte har tillgång till 
uttömmande, aktuella och tydliga 
uppgifter om dagens Afghanistan.

Or. en

Ändringsförslag 232
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 36 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar att 
utgångspunkten för varje långsiktig lösning 
av krisen i Afghanistan måste vara de 
afghanska medborgarnas intressen med 
avseende på inre säkerhet, civilskydd, och 
ekonomiskt och socialt skydd, samt 
mekanismer för försoning, ett slut på 
opiumproduktionen, en stark 
samhällsbyggnad, integration av 
Afghanistan i det internationella samfundet 
och utdrivning av al-Qaida ur landet. 
Parlamentet upprepar att EU och dess 
medlemsstater och det internationella 
samfundet i stort bör stödja Afghanistan i 
uppbyggnaden av den egna staten med 
starkare demokratiska institutioner som 
kan garantera nationell suveränitet, statlig 
sammanhållning, territoriell integritet, 
hållbar ekonomisk utveckling och 
medborgarnas välstånd, och som 
respekterar de historiska, religiösa, 
andliga och kulturella traditionerna hos 
landets alla etniska och religiösa grupper.

36. Europaparlamentet betonar att 
utgångspunkten för varje långsiktig lösning 
av krisen i Afghanistan måste vara de 
afghanska medborgarnas intressen med 
avseende på inre säkerhet, civilskydd, och 
ekonomiska och sociala framsteg, samt 
mekanismer för försoning, ett slut på 
opiumproduktionen, en stark 
samhällsbyggnad, integration av 
Afghanistan i det internationella samfundet 
och utdrivning av al-Qaida ur landet. 
Parlamentet upprepar att EU och dess 
medlemsstater och det internationella 
samfundet i stort bör stödja Afghanistan i 
uppbyggnaden av den egna staten med 
starkare demokratiska institutioner som 
kan garantera nationell suveränitet, statlig 
sammanhållning, territoriell integritet, 
hållbar ekonomisk utveckling och 
medborgarnas välstånd. För att EU:s 
engagemang i Afghanistan ska vara 
givande bör det vara inriktat på att stödja 
det civila samhället, bygga upp 
demokratiska institutioner, t.ex. 
utbildning av säkerhetsstyrkor och 
rättsväsendet, stödja oberoende medier, 
icke-statliga organisationer och 
parlamentarisk kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 233
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 37 

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 
och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 
och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 
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för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen, samt betonar 
dessutom Pakistans roll i den afghanska 
fredsprocessen. Parlamentet är medvetet 
om att de förödande översvämningarna i 
augusti 2010 har varit en motgång för den 
nya regeringen i Pakistan som hade börjat 
nå framgång i sitt arbete för att bemöta 
många utmaningar, och uppmanar rådet 
och kommissionen att tillsammans med det 
övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret 
stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter 
översvämningen och för landets 
ambitioner att skapa ett starkt och 
välmående samhälle. Parlamentet 
välkomnar och uppmuntrar EU:s insatser 
för att öka det politiska stödet för att öka
uppbyggnaden av institutioner och 
kapacitet i Pakistan och hjälpa Pakistans
demokratiska institutioner att bekämpa 
extremismen.

för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen. Parlamentet 
välkomnar att landet har återgått till en 
civil, demokratiskt vald regering och är 
medvetet om att de förödande 
översvämningarna i augusti 2010 har varit 
en motgång för den nya regeringen i 
Pakistan, som hade börjat nå framgång i 
sitt arbete för att bemöta många 
utmaningar. Avsaknaden av rättsstatliga 
principer och de systematiska 
kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna är fortfarande mycket 
oroväckande, likaså den rapporterade 
upptrappningen av kärnvapenarsenalen, 
den överdimensionerade militärbudgeten 
och de bristande statsinkomsterna på 
grund av att beskattningen är bristfällig. 
Det är också mycket oroväckande att 
markreformen inte har genomförts och att 
man inte bryr sig om alla miljontals 
fattiga i landet. Parlamentet uppmanar 
rådet och kommissionen att tillsammans 
med det övriga internationella samfundet 
reagera genom att visa solidaritet och 
konkret stöd för Pakistans brådskande 
behov av återuppbyggnad och återställande 
efter översvämningen. Parlamentet 
välkomnar och uppmuntrar EU:s stöd för
uppbyggnaden av institutioner och 
kapacitet i Pakistan och hjälpa Pakistans 
demokratiska institutioner att bekämpa 
extremismen.

Or. en

Ändringsförslag 234
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 37 

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 
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och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 
för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen, samt betonar 
dessutom Pakistans roll i den afghanska 
fredsprocessen. Parlamentet är medvetet 
om att de förödande översvämningarna i 
augusti 2010 har varit en motgång för den 
nya regeringen i Pakistan som hade börjat 
nå framgång i sitt arbete för att bemöta 
många utmaningar, och uppmanar rådet 
och kommissionen att tillsammans med det 
övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret 
stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter 
översvämningen och för landets ambitioner 
att skapa ett starkt och välmående 
samhälle. Parlamentet välkomnar och 
uppmuntrar EU:s insatser för att öka det 
politiska stödet för att öka uppbyggnaden 
av institutioner och kapacitet i Pakistan och 
hjälpa Pakistans demokratiska institutioner 
att bekämpa extremismen.

och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 
för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen, samt betonar 
dessutom Pakistans roll i den afghanska 
fredsprocessen. Parlamentet är medvetet 
om att de förödande översvämningarna i 
augusti 2010 har varit en motgång för den 
nya regeringen i Pakistan som hade börjat 
nå framgång i sitt arbete för att bemöta 
många utmaningar, och uppmanar rådet 
och kommissionen att tillsammans med det 
övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret 
stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter 
översvämningen och för landets ambitioner 
att skapa ett starkt och välmående 
samhälle. Parlamentet välkomnar och 
uppmuntrar EU:s insatser för att öka det 
politiska stödet för att öka uppbyggnaden 
av institutioner och kapacitet i Pakistan och 
hjälpa Pakistans demokratiska institutioner 
att bekämpa extremismen, särskilt genom 
att försöka avskaffa hädelselagarna och 
genom att stödja det civila samhället i 
Pakistan. Pakistan uppmanas att 
omedelbart ansluta sig till icke-
spridningsfördraget och att samarbeta 
fullt ut med Internationella 
atomenergiorganet i att uppdaga 
Pakistans kärnvapenarsenal och 
kärnanläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 235
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 37 

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 
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och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 
för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen, samt betonar 
dessutom Pakistans roll i den afghanska 
fredsprocessen. Parlamentet är medvetet 
om att de förödande översvämningarna i 
augusti 2010 har varit en motgång för den 
nya regeringen i Pakistan som hade börjat 
nå framgång i sitt arbete för att bemöta 
många utmaningar, och uppmanar rådet 
och kommissionen att tillsammans med det 
övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret 
stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter 
översvämningen och för landets ambitioner 
att skapa ett starkt och välmående 
samhälle. Parlamentet välkomnar och 
uppmuntrar EU:s insatser för att öka det 
politiska stödet för att öka uppbyggnaden 
av institutioner och kapacitet i Pakistan och 
hjälpa Pakistans demokratiska institutioner 
att bekämpa extremismen.

och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 
för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen, samt betonar 
dessutom Pakistans roll i den afghanska 
fredsprocessen. Den pakistanska 
underrättelsetjänstens stöd till de 
afghanska talibanerna får inte längre 
förekomma. Parlamentet är medvetet om 
att de förödande översvämningarna i 
augusti 2010 har varit en motgång för den 
nya regeringen i Pakistan som hade börjat 
nå framgång i sitt arbete för att bemöta 
många utmaningar, och uppmanar rådet 
och kommissionen att tillsammans med det 
övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret 
stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter 
översvämningen och för landets ambitioner 
att skapa ett starkt och välmående 
samhälle. Parlamentet välkomnar och 
uppmuntrar EU:s insatser för att öka det 
politiska stödet för att öka uppbyggnaden 
av institutioner och kapacitet i Pakistan och 
hjälpa Pakistans demokratiska institutioner 
att bekämpa extremismen.

Or. es

Ändringsförslag 236
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 37 

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 
och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 
för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen, samt betonar 
dessutom Pakistans roll i den afghanska 
fredsprocessen. Parlamentet är medvetet 

(Berör inte den svenska versionen.)
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om att de förödande översvämningarna i 
augusti 2010 har varit en motgång för den 
nya regeringen i Pakistan som hade börjat 
nå framgång i sitt arbete för att bemöta 
många utmaningar, och uppmanar rådet 
och kommissionen att tillsammans med det 
övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret 
stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter 
översvämningen och för landets ambitioner 
att skapa ett starkt och välmående 
samhälle. Parlamentet välkomnar och 
uppmuntrar EU:s insatser för att öka det 
politiska stödet för att öka uppbyggnaden 
av institutioner och kapacitet i Pakistan och 
hjälpa Pakistans demokratiska institutioner 
att bekämpa extremismen.

Or. es

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

Förslag till resolution
Punkt 37 

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 
och att ett stabilt, demokratiskt och 
välmående Pakistan är av central betydelse 
för stabilitet i Afghanistan och den 
omgivande regionen, samt betonar 
dessutom Pakistans roll i den afghanska 
fredsprocessen. Parlamentet är medvetet 
om att de förödande översvämningarna i 
augusti 2010 har varit en motgång för den 
nya regeringen i Pakistan som hade börjat 
nå framgång i sitt arbete för att bemöta 
många utmaningar, och uppmanar rådet 
och kommissionen att tillsammans med det 
övriga internationella samfundet reagera 
genom att visa stor solidaritet och konkret 

37. Europaparlamentet upprepar sin åsikt 
att Pakistan har en nyckelroll i regionen 
och att ett stabilt, sekulariserat, 
demokratiskt och välmående Pakistan är av 
central betydelse för stabilitet i 
Afghanistan och den omgivande regionen, 
samt betonar dessutom Pakistans roll i den 
afghanska fredsprocessen. Parlamentet är 
medvetet om att de förödande 
översvämningarna i augusti 2010 har varit 
en motgång för den nya regeringen i 
Pakistan som hade börjat nå framgång i sitt 
arbete för att bemöta många utmaningar, 
och uppmanar rådet och kommissionen att 
tillsammans med det övriga internationella 
samfundet reagera genom att visa stor 
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stöd för Pakistans brådskande behov av 
återuppbyggnad och återställande efter 
översvämningen och för landets ambitioner 
att skapa ett starkt och välmående 
samhälle. Parlamentet välkomnar och 
uppmuntrar EU:s insatser för att öka det 
politiska stödet för att öka uppbyggnaden 
av institutioner och kapacitet i Pakistan och 
hjälpa Pakistans demokratiska institutioner 
att bekämpa extremismen.

solidaritet och konkret stöd för Pakistans 
brådskande behov av återuppbyggnad och 
återställande efter översvämningen och för 
landets ambitioner att skapa ett starkt och 
välmående samhälle. Parlamentet 
välkomnar och uppmuntrar EU:s insatser 
för att öka det politiska stödet för att öka 
uppbyggnaden av institutioner och 
kapacitet i Pakistan och hjälpa Pakistans 
demokratiska institutioner att bekämpa 
extremismen.

Or. en

Ändringsförslag 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 37a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet beklagar djupt 
att EU:s politik gentemot Afghanistan och 
Pakistan följer Förenta staternas strategi 
som i första hand går ut på att använda 
en militär lösning. Afghanistan behöver 
få stabilitet men inte genom militära 
medel utan genom utvecklingsbistånd och 
respekt för landets territoriella och 
politiska suveränitet.

Or. en

Ändringsförslag 239
Pino Arlacchi

Förslag till resolution
Punkt 38 

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
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en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 1929(2010), som 
inför en fjärde sanktionsrunda mot Iran 
på grund av dess kärnprogram, och de 
nya restriktiva åtgärder som tillkännagetts 
av EU, Förenta staterna, Japan, Kanada 
och Australien. Parlamentet fördömer 
starkt Irans fortsatta utmanande och 
provocerande retorik mot Israel och
beklagar särskilt de hot som president 
Ahmadinejad riktar mot Staten Israels 
själva existens. Irans försök att nå sitt mål 
att vinna politiskt inflytande i Afghanistan 
genom att manipulera en rad politiska, 
ekonomiska och militära resultat är 
mycket oroväckande. De officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som man 
tar hänsyn till det faktum att Iran, i 
enlighet med en grundprincip i icke-
spridningsfördraget, har rätt att anrika 
uran för fredliga ändamål och att ta emot 
tekniskt stöd i samma syfte. Parlamentet 
stöder rådets tvåspårsstrategi, som syftar 
till att hitta en diplomatisk lösning 
eftersom det är det enda hållbara 
alternativet för kärnkraftsfrågan i Iran. 
Parlamentet uppskattar de insatser som 
gjorts av EU:s kandidatland Turkiet i 
syfte att underlätta förhandlingarna 
mellan såväl Iran och E3+3 som med Iran 
och Wiengruppen. Det är mycket 
oroväckande att det har bildats en 
konstellation av politiska, ekonomiska och 
militära intressen som underblåser 
förberedelserna till ett militärangrepp mot 
Iran. Parlamentet betonar att ingen stat 
bör vidta några åtgärder som riskerar att 
leda till någon form av våldsanvändning 
mot Iran. Parlamentet fördömer den 
iranske presidentens antisemitiska retorik.
Parlamentet välkomnar Irans 
konstruktiva roll när det gäller att 
återuppbygga infrastrukturen, blåsa nytt 
liv i ekonomin och förhindra 
narkotikahandeln från Afghanistan, men 
betonar att en förutsättning för varaktig 
fred och stabilitet i Afghanistan är att alla 
grannländer avhåller sig från att blanda 
sig i landets politiska angelägenheter. De 
officiella ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

Or. en



PE452.878v03-00 160/183 AM\859936SV.doc

SV

Ändringsförslag 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 38 

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s 
säkerhetsråds resolution 1929(2010), som 
inför en fjärde sanktionsrunda mot Iran 
på grund av dess kärnprogram, och de 
nya restriktiva åtgärder som tillkännagetts 
av EU, Förenta staterna, Japan, Kanada 
och Australien. Parlamentet fördömer 
starkt Irans fortsatta utmanande och 
provocerande retorik mot Israel och 
beklagar särskilt de hot som president 
Ahmadinejad riktar mot Staten Israels 
själva existens. Irans försök att nå sitt mål 
att vinna politiskt inflytande i Afghanistan 
genom att manipulera en rad politiska, 
ekonomiska och militära resultat är 
mycket oroväckande. De officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga 
rättigheterna.

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning.

Or. en
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Ändringsförslag 241
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 38 

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien.
Parlamentet fördömer starkt Irans 
fortsatta utmanande och provocerande 
retorik mot Israel och beklagar särskilt de 
hot som president Ahmadinejad riktar mot 
Staten Israels själva existens. Irans försök 
att nå sitt mål att vinna politiskt inflytande 
i Afghanistan genom att manipulera en 
rad politiska, ekonomiska och militära 
resultat är mycket oroväckande. De 
officiella ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga 
rättigheterna.

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer å det bestämdaste
den iranske presidenten Ahmadinejads
uttalade önskan att ”utplåna” Israel och 
hans antisemitiska retorik, särskilt hans 
förnekelse av förintelsen och hans 
bakomliggande avsikter att avlegitimera 
staten Israel. Parlamentet bekräftar på 
nytt sitt fulla stöd för Israels 
existensberättigande och en 
tvåstatslösning för Palestina.

Or. en

Ändringsförslag 242
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 38 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, 
Förenta staterna, Japan, Kanada och 
Australien. Parlamentet fördömer starkt 
Irans fortsatta utmanande och 
provocerande retorik mot Israel och
beklagar särskilt de hot som president 
Ahmadinejad riktar mot Staten Israels 
själva existens. Irans försök att nå sitt mål 
att vinna politiskt inflytande i Afghanistan 
genom att manipulera en rad politiska, 
ekonomiska och militära resultat är 
mycket oroväckande. De officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att hitta en 
förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan i 
Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, men beklagar att FN:s 
säkerhetsråds resolution 1929(2010) har 
blivit oundviklig och att en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran har inletts på 
grund av dess kärnprogram. Parlamentet är 
förkrossat över att antalet avrättningar i 
Iran har ökat dramatiskt. Det hela 
handlar om att staten utför utomrättsliga 
mord eftersom de sker utan korrekt 
rättsförfarande. Att medborgare som 
strävar efter mer frihet och demokrati 
fortfarande utsätts för systematiskt 
förtryck är lika nedslående. Parlamentet 
beklagar särskilt de hot som president 
Ahmadinejad riktar mot staten Israels 
själva existens och betonar att de officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör utnyttjas till att också ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 38 

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 38. Europaparlamentet ställer sig helt 
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bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer starkt Irans fortsatta 
utmanande och provocerande retorik mot 
Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot Staten
Israels själva existens. Irans försök att nå 
sitt mål att vinna politiskt inflytande i 
Afghanistan genom att manipulera en rad 
politiska, ekonomiska och militära 
resultat är mycket oroväckande. De 
officiella ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer starkt Irans fortsatta 
utmanande och provocerande retorik mot 
Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot staten
Israels själva existens. De officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 244
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 38 

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften. Parlamentet stöder 
rådets tvåspårsstrategi, som syftar till att 
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kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer starkt Irans fortsatta 
utmanande och provocerande retorik mot 
Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot staten
Israels själva existens. Irans försök att nå 
sitt mål att vinna politiskt inflytande i 
Afghanistan genom att manipulera en rad 
politiska, ekonomiska och militära resultat 
är mycket oroväckande. De officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

hitta en diplomatisk lösning, och 
välkomnar FN:s säkerhetsråds resolution 
1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer starkt Irans fortsatta 
utmanande och provocerande retorik mot 
Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot staten 
Israels själva existens. Irans försök att nå 
sitt mål att vinna politiskt inflytande i 
Afghanistan genom att manipulera en rad 
politiska, ekonomiska och militära resultat 
är mycket oroväckande. De officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna 
och förenas med villkor om rätt att fritt 
besöka politiska fångar och 
människorättsaktivister. Parlamentet 
uppmanar den iranska regimen att inte 
blanda sig i Iraks interna angelägenheter.

Or. en

Ändringsförslag 245
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 38 

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
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lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer starkt Irans fortsatta 
utmanande och provocerande retorik mot 
Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot Staten
Israels själva existens. Irans försök att nå 
sitt mål att vinna politiskt inflytande i 
Afghanistan genom att manipulera en rad 
politiska, ekonomiska och militära resultat 
är mycket oroväckande. De officiella 
ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer starkt Irans fortsatta 
utmanande och provocerande retorik mot 
Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot staten
Israels själva existens. Irans försök att nå 
sitt mål att vinna politiskt inflytande i 
Afghanistan genom att manipulera en rad 
politiska, ekonomiska och militära resultat 
är mycket oroväckande. Alla officiella 
ömsesidiga kontakter mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna. 
Delegationerna bör dessutom ges
möjlighet att fritt utbyta alla möjliga 
politiska åsikter.

Or. en

Ändringsförslag 246
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 38 

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran som återupprättar det internationella 
förtroendet för att Irans kärnprogram har 
enbart fredliga syften, samtidigt som Irans 
legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 

38. Europaparlamentet ställer sig helt 
bakom E3+3-åtagandet att inom kort hitta 
en förhandlingslösning på kärnkraftsfrågan 
i Iran i syfte att återupprätta det 
internationella förtroendet för att Irans 
kärnprogram har enbart fredliga syften, 
samtidigt som Irans legitima rätt till fredlig 
kärnenergianvändning respekteras. 
Parlamentet stöder rådets tvåspårsstrategi, 
som syftar till att hitta en diplomatisk 
lösning, och välkomnar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1929(2010), som inför en fjärde 
sanktionsrunda mot Iran på grund av dess 
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kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. 
Parlamentet fördömer starkt Irans fortsatta 
utmanande och provocerande retorik mot 
Israel och beklagar särskilt de hot som 
president Ahmadinejad riktar mot Staten
Israels själva existens. Irans försök att nå 
sitt mål att vinna politiskt inflytande i 
Afghanistan genom att manipulera en rad 
politiska, ekonomiska och militära 
resultat är mycket oroväckande. De 
officiella ömsesidiga kontakterna mellan 
Europaparlamentets delegationer och 
Majlis bör också utnyttjas till att ta upp 
frågor rörande de mänskliga rättigheterna.

kärnprogram, och de nya restriktiva 
åtgärder som tillkännagetts av EU, Förenta 
staterna, Japan, Kanada och Australien. En 
lösning av kärnkraftsfrågan får inte ske 
på bekostnad av EU:s stöd för det iranska 
civila samhället och dess berättigade krav 
på grundläggande mänskliga rättigheter 
och verkligt demokratiska val. Parlamentet 
fördömer starkt Irans fortsatta utmanande 
och provocerande retorik mot Israel och 
beklagar särskilt de hot som president 
Ahmadinejad riktar mot staten Israels 
själva existens. De officiella ömsesidiga 
kontakterna mellan Europaparlamentets 
delegationer och Majlis bör också utnyttjas 
till att ta upp frågor rörande de mänskliga 
rättigheterna och vara ett sätt att stödja 
stärkandet av det civila samhället i Iran.

Or. en

Ändringsförslag 247
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 39 

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över de utökade 
sektorsdialogerna med Kina och efterlyser 
ett samlat och gemensamt arbete om de 
kontroversiella frågor som belystes vid det 
senaste toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet beklagar dock att utvecklingen 
mot bättre ekonomisk och juridisk 
samhällsstyrning inte avspeglas i en vilja 
att gripa sig an de fortsatt allvarliga och 
systematiska kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet.
Förbindelserna med Japan, ett land som 
delar EU:s demokratiska värderingar och 
engagemang för de mänskliga 
rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som 

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över de utökade 
sektorsdialogerna med Kina och efterlyser 
ett samlat och gemensamt arbete om de 
kontroversiella frågor som belystes vid det 
senaste toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet beklagar dock att utvecklingen 
mot bättre ekonomisk och juridisk 
samhällsstyrning inte avspeglas i en vilja 
att gripa sig an de fortsatt allvarliga och 
systematiska kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet.
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när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Den nuvarande tonvikten på Kina 
får inte överskugga de nödvändiga 
insatserna för att utvidga samarbetet med
Japan och avlägsna återstående hinder 
för ekonomisk växelverkan.

Or. en

Ändringsförslag 248
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 39 

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över de utökade 
sektorsdialogerna med Kina och efterlyser 
ett samlat och gemensamt arbete om de 
kontroversiella frågor som belystes vid det 
senaste toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet beklagar dock att utvecklingen 
mot bättre ekonomisk och juridisk 
samhällsstyrning inte avspeglas i en vilja 
att gripa sig an de fortsatt allvarliga och 
systematiska kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet.
Förbindelserna med Japan, ett land som 
delar EU:s demokratiska värderingar och 
engagemang för de mänskliga 
rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som 
när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Den nuvarande tonvikten på Kina 
får inte överskugga de nödvändiga 
insatserna för att utvidga samarbetet med 
Japan och avlägsna återstående hinder 
för ekonomisk växelverkan.

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över de utökade 
sektorsdialogerna med Kina och efterlyser 
ett samlat och gemensamt arbete om de 
kontroversiella frågor som belystes vid det 
senaste toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet beklagar dock att utvecklingen 
mot bättre ekonomisk och juridisk 
samhällsstyrning inte avspeglas i en vilja 
att gripa sig an de fortsatt allvarliga och 
systematiska kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 39 

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över de utökade 
sektorsdialogerna med Kina och efterlyser 
ett samlat och gemensamt arbete om de 
kontroversiella frågor som belystes vid det 
senaste toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet beklagar dock att
utvecklingen mot bättre ekonomisk och 
juridisk samhällsstyrning inte avspeglas i 
en vilja att gripa sig an de fortsatt 
allvarliga och systematiska kränkningarna 
av de mänskliga rättigheterna i landet. 
Förbindelserna med Japan, ett land som 
delar EU:s demokratiska värderingar och 
engagemang för de mänskliga 
rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som 
när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Den nuvarande tonvikten på Kina 
får inte överskugga de nödvändiga 
insatserna för att utvidga samarbetet med 
Japan och avlägsna återstående hinder för 
ekonomisk växelverkan.

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över de utökade 
sektorsdialogerna med Kina och efterlyser 
ett samlat och gemensamt arbete om de 
kontroversiella frågor som belystes vid det 
senaste toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet välkomnar utvecklingen mot 
bättre ekonomisk och juridisk 
samhällsstyrning. Parlamentet är djupt 
oroat över de fortsatt allvarliga och 
systematiska kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet och över 
att tibetaners, uigurers och mongolers 
nationella identitet och kultur 
undertrycks. Vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att fullfölja 
människorättsdialogen och att se till att de 
mänskliga rättigheterna ständigt står på 
dagordningen. Förbindelserna med Japan, 
ett land som delar EU:s demokratiska 
värderingar och engagemang för de 
mänskliga rättigheterna, fortsätter att vara 
ytterst viktiga såväl i ekonomiskt 
hänseende som när det gäller samarbete i 
multinationella forum. Den nuvarande 
tonvikten på Kina får inte överskugga de 
nödvändiga insatserna för att utvidga 
samarbetet med Japan och avlägsna 
återstående hinder för ekonomisk 
växelverkan.

Or. en

Ändringsförslag 250
Nirj Deva

Förslag till resolution
Punkt 39 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över de utökade
sektorsdialogerna med Kina och efterlyser 
ett samlat och gemensamt arbete om de 
kontroversiella frågor som belystes vid det 
senaste toppmötet mellan EU och Kina. 
Parlamentet beklagar dock att utvecklingen 
mot bättre ekonomisk och juridisk 
samhällsstyrning inte avspeglas i en vilja 
att gripa sig an de fortsatt allvarliga och 
systematiska kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet. 
Förbindelserna med Japan, ett land som 
delar EU:s demokratiska värderingar och 
engagemang för de mänskliga 
rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som 
när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Den nuvarande tonvikten på Kina 
får inte överskugga de nödvändiga 
insatserna för att utvidga samarbetet med 
Japan och avlägsna återstående hinder för 
ekonomisk växelverkan.

39. Europaparlamentet uttrycker sin 
tillfredsställelse över det ökade antalet 
officiella delegationer till Kina, totalt 
322 stycken under förra året, och 
efterlyser ett samlat och gemensamt arbete 
om de kontroversiella frågor som belystes 
vid det senaste toppmötet mellan EU och 
Kina. Parlamentet beklagar dock att 
utvecklingen mot bättre ekonomisk och 
juridisk samhällsstyrning inte avspeglas i 
en vilja att gripa sig an de fortsatt allvarliga 
och systematiska kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna i landet. 
Förbindelserna med Japan, ett land som 
delar EU:s demokratiska värderingar och 
engagemang för de mänskliga 
rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som 
när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Den nuvarande tonvikten på Kina 
får inte överskugga de nödvändiga 
insatserna för att utvidga samarbetet med 
Japan och avlägsna återstående hinder för 
ekonomisk växelverkan.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 39a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet välkomnar de 
åtgärder som vidtagits på båda sidor om 
Taiwansundet som ledde till att man i 
juni 2010 undertecknade ett ramavtal om 
ekonomiskt samarbete och ett avtal om 
immateriella rättigheter. Att utöka 
förbindelserna över sundet ligger i de 
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båda parternas och EU:s intresse. 
Parlamentet stöder därför helhjärtat de 
ekonomiska förbindelserna mellan EU 
och Taiwan och undertecknandet av ett 
avtal om ekonomiskt samarbete. 
Parlamentet är fortfarande fast beslutet 
att stödja Taiwans meningsfulla roll som 
observatör i relevanta internationella 
organisationer och verksamheter, t.ex. 
UNFCCC, WHO och ICAO.

Or. en

Ändringsförslag 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Förslag till resolution
Punkt 39a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
beslut att bevilja undantag från 
viseringskravet för taiwanesiska 
medborgare, vilket kommer att bidra till 
att stärka handels- och 
investeringsförbindelserna mellan EU och 
Taiwan samt kontakterna mellan 
människor. Parlamentet välkomnar också 
att parterna på båda sidor av 
Taiwansundet har närmat sig varandra, 
vilket lett till att man har undertecknat 
15 avtal, särskilt ramavtalet om 
ekonomiskt samarbete som 
undertecknades i juni 2010. Parlamentet 
uppmuntrar till att de ekonomiska 
förbindelserna mellan EU och Taiwan 
stärks ytterligare och att avtalet om 
ekonomiskt samarbete mellan EU och 
Taiwan undertecknas. Parlamentet 
upprepar sitt starka stöd för Taiwans 
meningsfulla roll som observatör i 
relevanta internationella organisationer, 
t.ex. UNFCCC, WHO och ICAO.

Or. en
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Ändringsförslag 253
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 39a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet påpekar att 
förbindelserna med Japan, ett land som 
delar EU:s demokratiska värderingar och 
engagemang för de mänskliga 
rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som 
när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Det behövs ytterligare insatser för 
att utvidga samarbetet med Japan och 
avlägsna de återstående hindren för 
ekonomisk växelverkan.

Or. en

Ändringsförslag 254
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 39a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet påpekar att 
förbindelserna med Japan, ett land som 
delar EU:s demokratiska värderingar och 
engagemang för de mänskliga 
rättigheterna, fortsätter att vara ytterst 
viktiga såväl i ekonomiskt hänseende som 
när det gäller samarbete i multinationella 
forum. Den nuvarande tonvikten på Kina 
får inte överskugga de nödvändiga 
insatserna för att utvidga samarbetet med 
Japan och avlägsna återstående hinder 
för ekonomisk växelverkan.

Or. en
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Ändringsförslag 255
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 40 

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet lovordar Indiens 
delaktighet i internationella åtgärder, 
särskilt i Afghanistan och i Atalanta-
insatsen. Parlamentet efterlyser ett utökat
samarbete i frågor som rör global 
ekonomisk styrning och främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter, ser 
fram emot betydande framsteg i de 
pågående förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal, och förväntar sig att det 
strategiska partnerskapet med Indien 
utvecklas i enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.

40. Europaparlamentet välkomnar Indiens 
ökade engagemang på multilateral nivå, 
t.ex. inom FN:s uppdrag för att bekämpa 
pirattillverkning. Parlamentet efterlyser ett 
närmare samarbete i frågor som rör 
kärnvapennedrustning, klimatförändring, 
global ekonomisk styrning och främjandet 
av demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen. Parlamentet 
välkomnar varmt Indiens mycket starka 
utveckling de senaste åren. Det är 
emellertid oroväckande att landet 
fortfarande har världens största andel 
människor som lever i absolut fattigdom 
och att den extrema diskrimineringen på 
grund av kastsystemet fortsätter. 
Parlamentet understryker att de pågående 
förhandlingarna om ett frihandelsavtal inte 
på något sätt får äventyra de insatser som 
görs för att minska fattigdomen i Indien 
och på andra håll, t.ex. genom 
framställning av billiga generiska 
läkemedel, och förväntar sig att det 
strategiska partnerskapet med Indien 
utvecklas i enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.

Or. en

Ändringsförslag 256
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 40 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet lovordar Indiens 
delaktighet i internationella åtgärder, 
särskilt i Afghanistan och i Atalanta-
insatsen. Parlamentet efterlyser ett utökat 
samarbete i frågor som rör global 
ekonomisk styrning och främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter, ser 
fram emot betydande framsteg i de 
pågående förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal, och förväntar sig att det 
strategiska partnerskapet med Indien 
utvecklas i enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.

40. Europaparlamentet inser Indiens
enorma betydelse för Europa, både som 
framväxande ekonomisk makt i regionen 
och viktig demokratisk partner, och 
gläder sig åt att frihandelsavtalet kommer 
att ingås och undertecknas inom kort. 
Parlamentet lovordar Indiens delaktighet i 
internationella åtgärder, särskilt i 
Afghanistan och i Atalanta-insatsen. 
Parlamentet efterlyser ett utökat samarbete 
i frågor som rör global ekonomisk styrning 
och främjandet av demokrati och 
mänskliga rättigheter, och förväntar sig att 
det strategiska partnerskapet med Indien 
utvecklas i enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.

Or. en

Ändringsförslag 257
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 40 

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet lovordar Indiens 
delaktighet i internationella åtgärder, 
särskilt i Afghanistan och i Atalanta-
insatsen. Parlamentet efterlyser ett utökat 
samarbete i frågor som rör global 
ekonomisk styrning och främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter, ser 
fram emot betydande framsteg i de 
pågående förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal, och förväntar sig att det 
strategiska partnerskapet med Indien 
utvecklas i enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.

40. Europaparlamentet lovordar Indiens 
samarbete med EU, särskilt i Afghanistan 
och i Atalanta-insatsen. Parlamentet 
efterlyser ett utökat samarbete i frågor som 
rör global ekonomisk styrning och 
främjandet av demokrati och mänskliga 
rättigheter (bl.a. genom att försöka hitta 
en lösning på Kashmirkonflikten) och när 
det gäller klimatförändringar.
Parlamentet ser fram emot betydande 
framsteg i de pågående förhandlingarna om 
ett frihandelsavtal, och förväntar sig att det 
strategiska partnerskapet med Indien 
utvecklas i enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.
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Or. en

Ändringsförslag 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Förslag till resolution
Punkt 40 

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet lovordar Indiens 
delaktighet i internationella åtgärder, 
särskilt i Afghanistan och i Atalanta-
insatsen. Parlamentet efterlyser ett utökat 
samarbete i frågor som rör global 
ekonomisk styrning och främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter, ser 
fram emot betydande framsteg i de 
pågående förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal, och förväntar sig att det 
strategiska partnerskapet med Indien 
utvecklas i enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.

40. Europaparlamentet lovordar Indiens 
delaktighet i internationella åtgärder, 
särskilt i Afghanistan och i Atalanta-
insatsen. Parlamentet efterlyser ett utökat 
samarbete i frågor som rör global 
ekonomisk styrning och främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
särskilt i Kashmir, ser fram emot 
betydande framsteg i de pågående 
förhandlingarna om ett frihandelsavtal, och 
förväntar sig att det strategiska 
partnerskapet med Indien utvecklas i 
enlighet med den gemensamma 
handlingsplanen och ger konkreta resultat.

Or. en

Ändringsförslag 259
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 41 

Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet stöder och 
uppmuntrar partnerskap med AU och andra 
afrikanska regionala organisationer för att 
gripa sig an problem med stabilitet och 
säkerhet på den afrikanska kontinenten och 
garantera framsteg på andra 
nyckelområden, såsom demokratiska 
styrelseformer och de mänskliga 
rättigheterna, klimatförändringar och 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen. 

41. Europaparlamentet stöder och 
uppmuntrar partnerskap med AU och andra 
afrikanska regionala organisationer för att 
gripa sig an problem med stabilitet och 
säkerhet på den afrikanska kontinenten och 
garantera framsteg på andra 
nyckelområden, såsom demokratiska 
styrelseformer och de mänskliga 
rättigheterna, klimatförändringar och 
uppfyllande av millennieutvecklingsmålen. 
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Förfarandet med tilltagande ansvar och 
medinflytande för AU när det gäller 
säkerhets- och stabilitetsfrågor på den 
afrikanska kontinenten kräver, särskilt när 
det är fråga om fredsbevarande uppdrag, att 
uppbyggnaden av institutioner och 
beslutsprocessen stärks inom AU, och EU 
bör bistå AU i detta hänseende.

Förfarandet med tilltagande ansvar och 
medinflytande för AU när det gäller 
säkerhets- och stabilitetsfrågor på den 
afrikanska kontinenten kräver, särskilt när 
det är fråga om fredsbevarande uppdrag, att 
uppbyggnaden av institutioner och 
beslutsprocessen stärks inom AU, och EU 
bör bistå AU i detta hänseende.
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten och 
medlemsstaterna att genomföra 
människorättsklausulen i Cotonouavtalet 
som rör förbindelserna mellan EU och 
AVS-länderna. EU uppmanas att försöka 
övertala Eritrea och Etiopien att lösa sin 
gränskonflikt.

Or. en

Ändringsförslag 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 42 

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet uttrycket sitt stöd 
för beslutet att ta fram en övergripande 
EU-strategi för Afrikas horn som förenar 
säkerhetspolitik med utveckling, 
rättsstatsprincipen, respekt för de 
mänskliga rättigheterna, könsrelaterade 
aspekter och internationell humanitär rätt
och därvid inbegripa alla EU-instrument 
för att skapa långsiktiga lösningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 261
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 42 



PE452.878v03-00 176/183 AM\859936SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet uttrycket sitt stöd 
för beslutet att ta fram en övergripande 
EU-strategi för Afrikas horn som förenar 
säkerhetspolitik med utveckling, 
rättsstatsprincipen, respekt för de 
mänskliga rättigheterna, könsrelaterade 
aspekter och internationell humanitär rätt
och därvid inbegripa alla EU-instrument 
för att skapa långsiktiga lösningar.

42. Europaparlamentet uttrycket sitt stöd 
för beslutet att ta fram en övergripande 
EU-strategi för Afrikas horn, genom att 
bidra till återuppbyggnad av statliga 
institutioner i Somalia och förena
mänsklig säkerhet med utveckling, 
rättsstatsprincipen, respekt för de 
mänskliga rättigheterna och kvinnors 
rättigheter och därvid inbegripa alla EU-
instrument för att skapa långsiktiga 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Förslag till resolution
Punkt 42a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

42a. Europaparlamentet konstaterar att 
angreppen har blivit allt fler och allt 
våldsammare sedan insatsen Eunavfor 
Atalanta inleddes, och de har ägt rum allt 
längre söderut. Rådet och kommissionen 
uppmanas därför att se över sin strategi 
och koncentrera sig på de verkliga 
orsakerna, nämligen den extrema 
fattigdomen, olagligt fiske, 
industrialiserade länders dumpning av 
miljöfarligt avfall och den destabilisering 
av Somalia och hela regionen som har 
vållats av tredje parter.

Or. en
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Ändringsförslag 263
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 43 

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
beredvillighet att stödja det fredliga 
genomförandet av det övergripande 
fredsavtalet och att verka för en långsiktig 
stabilitet i regionen. Samtidigt betonar 
parlamentet behovet av att förnya försöken 
att avhjälpa osäkerhet och uppnå en 
varaktig fredsuppgörelse om Darfur.

43. Europaparlamentet välkomnar EU:s 
beredvillighet att stödja det fredliga 
genomförandet av det övergripande 
fredsavtalet och att verka för en långsiktig 
stabilitet i regionen. Samtidigt betonar 
parlamentet behovet av att förnya försöken 
att avhjälpa osäkerhet och uppnå en 
varaktig fredsuppgörelse om Darfur. Södra 
Sudans kommande självständighet får 
konsekvenser för stabiliteten i andra 
stater där det finns en kulturell 
uppdelning, vilket är en utmaning som 
vice ordföranden/den höga 
representanten måste vara beredd på.

Or. en

Ändringsförslag 264
María Muñiz De Urquiza

Förslag till resolution
Punkt 43 

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s beredvillighet att stödja det fredliga 
genomförandet av det övergripande 
fredsavtalet och att verka för en långsiktig 
stabilitet i regionen. Samtidigt betonar 
parlamentet behovet av att förnya försöken 
att avhjälpa osäkerhet och uppnå en 
varaktig fredsuppgörelse om Darfur.

43. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s beredvillighet att stödja det fredliga 
genomförandet av det övergripande 
fredsavtalet och att verka för en långsiktig 
stabilitet i regionen. Samtidigt betonar 
parlamentet behovet av att förnya försöken 
att avhjälpa osäkerhet och uppnå en 
varaktig fredsuppgörelse om Darfur.
Parlamentet lovordar den sudanesiska 
befolkningen för det problemfria 
genomförandet av folkomröstningen i 
södra Sudan, vilket bekräftats av 
EU:s valobservatörsuppdrag. EU 
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uppmanas att fortsätta att stödja parternas 
ansträngningar för att lösa de återstående 
frågorna i det övergripande fredsavtalet, 
och att i synnerhet ta hänsyn till 
flyktingarnas och de återvändandes 
situation samt överväga att vidta de 
åtgärder som krävs för att garantera 
hållbara relationer mellan de norra och 
södra delarna efter folkomröstningen.

Or. es

Ändringsförslag 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Förslag till resolution
Punkt 45 

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet anser att EU bör 
anta en övergripande strategi för säkerhet 
och stabilitet i Sahelregionen genom att 
använda alla relevanta EU-instrument för 
att utrota fattigdom, garantera en hållbar 
utveckling, ta itu med 
klimatförändringsproblem i regionen, 
hantera migrationsströmmar syd-syd och 
syd-nord och trygga demokrati och 
institutionsuppbyggnad. Dessutom bör en 
process inledas för att skapa samförstånd 
bland länderna i regionen i samarbete med 
och under ökande ansvar för AU.

45. Europaparlamentet anser att EU bör 
anta en övergripande strategi för säkerhet 
och stabilitet i Sahelregionen. Terrorism 
och gränsöverskridande organiserad 
brottslighet (narkotika, vapen, cigaretter, 
människosmuggling) utgör inte bara 
allvarliga hot för länderna i regionen 
utan också direkt för Europeiska 
unionen. EU måste hjälpa länderna i 
regionen att utarbeta strategier och 
instrument för att hantera dessa växande 
hot mot säkerheten genom att använda alla 
relevanta EU-instrument för att utrota 
fattigdom, garantera en hållbar utveckling, 
ta itu med klimatförändringsproblem i 
regionen, hantera migrationsströmmar syd-
syd och syd-nord och trygga demokrati och 
institutionsuppbyggnad (särskilt inom 
säkerhetssektorn). Dessutom bör en 
process inledas för att skapa samförstånd 
bland länderna i regionen i samarbete med 
och under ökande ansvar för AU.

Or. en
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Ändringsförslag 266
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 45 

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet anser att EU bör 
anta en övergripande strategi för säkerhet 
och stabilitet i Sahelregionen genom att 
använda alla relevanta EU-instrument för 
att utrota fattigdom, garantera en hållbar 
utveckling, ta itu med 
klimatförändringsproblem i regionen, 
hantera migrationsströmmar syd-syd och 
syd-nord och trygga demokrati och
institutionsuppbyggnad. Dessutom bör en 
process inledas för att skapa samförstånd 
bland länderna i regionen i samarbete med 
och under ökande ansvar för AU.

45. Europaparlamentet anser att EU bör 
anta en övergripande strategi för säkerhet 
och stabilitet i Sahelregionen genom att 
använda alla relevanta EU-instrument för 
att lösa pågående konflikter som 
konflikten i Västsahara och främja 
demokratiska reformer i alla länder i 
regionen, utrota fattigdom, garantera en 
hållbar utveckling, ta itu med 
klimatförändringsproblem i regionen, 
hantera migrationsströmmar syd-syd och 
syd-nord och trygga demokrati och 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter,
institutionsuppbyggnad och kampen mot 
organiserad brottslighet. Dessutom bör en 
process inledas för att skapa samförstånd 
bland länderna i regionen i samarbete med 
och under ökande ansvar för AU.

Or. en

Ändringsförslag 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Förslag till resolution
Punkt 45 

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet anser att EU bör
anta en övergripande strategi för säkerhet 
och stabilitet i Sahelregionen genom att 
använda alla relevanta EU-instrument för 
att utrota fattigdom, garantera en hållbar 
utveckling, ta itu med 
klimatförändringsproblem i regionen, 

45. Europaparlamentet uppmanar EU att 
mot bakgrund av det förvärrade 
säkerhetsläget och den ökade 
terroristverksamheten anta en 
övergripande strategi för säkerhet och 
stabilitet i Sahelregionen genom att 
använda alla relevanta EU-instrument för 
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hantera migrationsströmmar syd-syd och 
syd-nord och trygga demokrati och 
institutionsuppbyggnad. Dessutom bör en 
process inledas för att skapa samförstånd 
bland länderna i regionen i samarbete med 
och under ökande ansvar för AU.

att utrota fattigdom, garantera en hållbar 
utveckling, ta itu med 
klimatförändringsproblem i regionen, 
hantera migrationsströmmar syd-syd och 
syd-nord och trygga demokrati och 
institutionsuppbyggnad. Dessutom bör en 
process inledas för att skapa samförstånd 
bland länderna i regionen i samarbete med 
och under ökande ansvar för AU.

Or. en

Ändringsförslag 268
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 45a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

45a. Europaparlamentet välkomnar 
rådets beslut rörande Zimbabwe som 
innebär en förlängning av de restriktiva 
åtgärderna mot vissa politiker, tjänstemän 
och företag som stöder att Mugabe sitter 
kvar vid makten. Parlamentet beklagar att 
den demokratiska förändringen hittills 
inte varit tillräcklig och uppmanar särskilt 
SADC-länderna att se till att Zimbabwe 
påskyndar sina framsteg mot fria och 
rättvisa val under internationellt 
överinseende och att det sker ett snabbt 
och smidigt överlämnande av makten.

Or. en

Ändringsförslag 269
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 45a (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

45a. Europaparlamentet uttrycker därför 
oro över att GSFP-uppdraget i Guinea-
Bissau upphörde i september 2010. Rådet 
och vice ordföranden/den höga 
representanten uppmanas att hitta nya 
sätt att bekämpa den organiserade 
brottsligheten Guinea-Bissau så att landet 
inte blir en ny narkotikastat.

Or. en

Ändringsförslag 270
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 46 

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar
slutförandet av förhandlingarna om 
associeringsavtalet med de 
centralamerikanska länderna och om
avtalet om ekonomiskt partnerskap med 
Peru och Colombia. Parlamentet betonar 
likväl att EU bör fortsätta prioritera 
regionala integrationsprocesser i 
Latinamerika. Med tillfredsställelse 
noterar parlamentet att förhandlingarna 
om associeringsavtalet med Mercosur har 
återupptagits och efterlyser ett snabbt 
slutförande.

46. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att snabbt lösa de problem 
som kvarstår efter slutförandet av 
förhandlingarna om associeringsavtalet 
med de centralamerikanska länderna, t.ex. i 
form av osäker regional integration, 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och ökande ekonomiska och 
sociala klyftor, och beklagar djupt att man 
har övergett tanken om ett 
associeringsavtal med de fyra länderna i 
Andinska gemenskapen till förmån för
avtalet om ekonomiskt partnerskap med 
Peru och Colombia. Parlamentet betonar 
likväl att EU bör fortsätta prioritera 
regionala integrationsprocesser i 
Latinamerika. Parlamentet begär att ett 
nytt mandat måste ges till kommissionen 
innan förhandlingarna om 
associeringsavtalet med Mercosur 
återupptas och att ett meningsfullt samråd 
först måste hållas med 
Europaparlamentet.
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Or. en

Ändringsförslag 271
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 46 

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar
slutförandet av förhandlingarna om 
associeringsavtalet med de 
centralamerikanska länderna och om 
avtalet om ekonomiskt partnerskap med 
Peru och Colombia. Parlamentet betonar 
likväl att EU bör fortsätta prioritera 
regionala integrationsprocesser i 
Latinamerika. Med tillfredsställelse 
noterar parlamentet att förhandlingarna 
om associeringsavtalet med Mercosur har 
återupptagits och efterlyser ett snabbt 
slutförande.

46. Europaparlamentet noterar slutförandet 
av förhandlingarna om associeringsavtalet 
med de centralamerikanska länderna men 
beklagar djupt att man har undertecknat 
ett avtal om ekonomiskt partnerskap med 
Peru och Colombia i stället för det 
regionala associeringsavtalet med 
Andinska gemenskapen. Parlamentet 
betonar likväl att EU bör fortsätta prioritera 
regionala integrationsprocesser i 
Latinamerika. Det är viktigt att 
parlamentet rådfrågas i samband med 
förhandlingarna om associeringsavtalet 
med Mercosur.

Or. en

Ändringsförslag 272
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 46 

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet välkomnar 
slutförandet av förhandlingarna om 
associeringsavtalet med de 
centralamerikanska länderna och om 
avtalet om ekonomiskt partnerskap med 
Peru och Colombia. Parlamentet betonar 
likväl att EU bör fortsätta prioritera 
regionala integrationsprocesser i 
Latinamerika. Med tillfredsställelse noterar 
parlamentet att förhandlingarna om 

46. Europaparlamentet välkomnar 
slutförandet av förhandlingarna om 
associeringsavtalet med de 
centralamerikanska länderna och om 
avtalet om ekonomiskt partnerskap med 
Peru och Colombia. Colombias 
myndigheter uppmanas att se till att de 
mänskliga rättigheterna för 
fackföreningsmedlemmar och 
människorättsförsvarare respekteras och 
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associeringsavtalet med Mercosur har 
återupptagits och efterlyser ett snabbt 
slutförande.

att alla som gjort sig skyldiga till 
utomrättsliga avrättningar, försvinnanden 
och olaglig expropriation mot jordbrukare 
ställs inför rätta. Parlamentet betonar 
likväl att EU bör fortsätta prioritera 
regionala integrationsprocesser i 
Latinamerika. Med tillfredsställelse noterar 
parlamentet att förhandlingarna om 
associeringsavtalet med Mercosur har 
återupptagits och efterlyser ett snabbt 
slutförande.

Or. en

Ändringsförslag 273
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 47 

Förslag till resolution Ändringsförslag

47. Europaparlamentet uppskattar de 
positiva resultaten från toppmötet mellan 
EU och Latinamerika och Västindien i 
Madrid och understryker behovet av att 
följa genomförandet av Madrid-
handlingsplanen. Parlamentet påminner om 
behovet av att anta en stadga för fred och 
säkerhet för EU och Latinamerika och att 
denna stadga, med FN:s stadga och 
näraliggande internationell rätt som grund, 
ska innehålla strategier och handlingslinjer 
för gemensamma politiska och 
säkerhetsinriktade åtgärder för att möta
gemensamma hot och utmaningar.

47. Europaparlamentet noterar de positiva 
resultaten från toppmötet mellan EU och 
Latinamerika och Västindien i Madrid och 
understryker behovet av att följa 
genomförandet av Madrid-
handlingsplanen. Parlamentet påminner om
behovet av att anta en stadga för fred och 
utveckling för EU och Latinamerika och 
att denna stadga, med FN:s stadga och 
näraliggande internationell rätt som grund, 
ska innehålla strategier och handlingslinjer 
för gemensamma politiska och 
utvecklingsinriktade åtgärder för att 
tillgodose gemensamma intressen.

Or. en


