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Amendement 1
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook alleen 
mogelijk is wanneer democratische 
instellingen, de rechtsstaat, fundamentele 
vrijheden en een sterk maatschappelijk 
middenveld zijn gewaarborgd,

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook 
veronderstelt dat democratische 
instellingen, de rechtsstaat, fundamentele 
vrijheden en een sterk maatschappelijk 
middenveld zijn gewaarborgd,

Or. en

Amendement 2
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook alleen 
mogelijk is wanneer democratische 
instellingen, de rechtsstaat, fundamentele 
vrijheden en een sterk maatschappelijk 
middenveld zijn gewaarborgd,

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook alleen 
mogelijk is wanneer bescherming van de 
mensenrechten, invoering en 
implementatie van democratische 
instellingen, de rechtsstaat, fundamentele 
vrijheden en een sterk maatschappelijk 
middenveld zijn gewaarborgd,

Or. en

Amendement 3
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook alleen 
mogelijk is wanneer democratische 
instellingen, de rechtsstaat, fundamentele 

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook alleen 
mogelijk is wanneer democratische 
waarden en instellingen, de rechtsstaat, 
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vrijheden en een sterk maatschappelijk 
middenveld zijn gewaarborgd,

fundamentele vrijheden alsook behoorlijk 
bestuur en een sterk maatschappelijk 
middenveld zijn gewaarborgd,

Or. en

Amendement 4
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook alleen 
mogelijk is wanneer democratische 
instellingen, de rechtsstaat, fundamentele 
vrijheden en een sterk maatschappelijk 
middenveld zijn gewaarborgd,

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling van welk land dan ook alleen 
mogelijk is wanneer democratische 
instellingen, de rechtsstaat, mensenrechten 
en fundamentele vrijheden en een sterk 
maatschappelijk middenveld zijn 
gewaarborgd,

Or. en

Amendement 5
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er sprake is van 
grote tekortkomingen op het gebied van 
democratie, mensenrechten, rechtsstaat 
en fundamentele vrijheden in Centraal-
Aziatische landen,

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat nauwere 
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samenwerking tussen de EU en Centraal-
Azië van wederzijds strategisch belang is 
ten einde de politieke, sociale en 
economische betrekkingen te diversifiëren 
en te versterken,

Or. en

Amendement 7
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de bevordering 
van goede betrekkingen tussen de 
Europese Unie en de vijf landen van 
Centraal-Azië van het grootste belang is 
voor de wederzijdse ontwikkeling 
beiderzijds,

Or. en

Amendement 8
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat Centraal-Azië 
voor de Europese Unie van aanzienlijk 
belang is voor wat betreft 
handelspotentieel en energiezekerheid;
overwegende dat de regio is getroffen 
door de recente wereldwijde financiële en 
economische crisis,  

Or. en

Amendement 9
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat sommige 
lidstaten sterke bilaterale betrekkingen 
onderhouden met de Centraal-Aziatische 
staten die belangrijke investerings- en 
handelsbronnen zijn; overwegende dat 
een harmonieuze en coherente aanpak 
door de EU in de regio van groot belang is 
om misverstanden, dubbel werk en met 
name het afgeven van verkeerde signalen 
te voorkomen,  

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de geringe prestaties 
van de Centraal-Aziatische staten op het 
gebied van bestuur en regionale 
samenwerking een belangrijke oorzaak
zijn van de sombere politieke, sociale en 
economische situatie en van de beperkte
resultaten van 
ontwikkelingssamenwerking,

B. overwegende dat de Centraal-Aziatische 
staten de eerste belangrijke stappen 
hebben gezet in een lang proces van 
democratisering waarin aanhoudende en 
ernstige inspanningen op het gebied van 
bestuur en regionale samenwerking 
belangrijke voorwaarden zijn voor de 
ontwikkeling van de politieke, sociale en 
economische situatie en voor de resultaten 
van ontwikkelingssamenwerking,

Or. en

Amendement 11
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de geringe prestaties 
van de Centraal-Aziatische staten op het 
gebied van bestuur en regionale 
samenwerking een belangrijke oorzaak 

B. overwegende dat er in de Centraal-
Aziatische staten nog steeds sprake is van
tekortkomingen op het gebied van bestuur 
en regionale samenwerking, die het hen



AM\876126NL.doc 7/91 PE472.027v01-00

NL

zijn van de sombere politieke, sociale en 
economische situatie en van de beperkte 
resultaten van 
ontwikkelingssamenwerking,

onmogelijk maken hun politieke, sociale, 
economische en ontwikkelingspotentieel 
ten volle te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 12
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de geringe prestaties 
van de Centraal-Aziatische staten op het 
gebied van bestuur en regionale 
samenwerking een belangrijke oorzaak zijn 
van de sombere politieke, sociale en 
economische situatie en van de beperkte 
resultaten van 
ontwikkelingssamenwerking,

B. overwegende dat de ontoereikende
prestaties van de Centraal-Aziatische staten 
op het gebied van bestuur en regionale 
samenwerking een belangrijke oorzaak zijn 
van de sombere politieke, sociale en 
economische situatie en van de beperkte 
resultaten van 
ontwikkelingssamenwerking,

Or. fr

Amendement 13
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat kmo's het 
toonbeeld van ondernemerschap en 
vrijemarktgeest zijn en een drijvende 
kracht zijn bij de totstandbrenging van 
democratieën,

Or. en

Amendement 14
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de EU en de 
Centraal-Aziatische landen een 
gezamenlijk belang hebben bij de 
diversificatie van de exportroutes en bij 
samenwerking op het gebied van energie 
en duurzaamheid,

Or. en

Amendement 15
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de bezorgdheid 
over veiligheid en stabiliteit in de regio tot 
een tendens leidt om voorrang te verlenen 
aan de staatsveiligheid boven de veiligheid 
van de bevolking, onder meer door 
eerbiediging van de mensenrechten, 
middelen van bestaan, milieu, eigendom 
en toegang tot openbare diensten,

Or. en

Amendement 16
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de bezorgdheid 
over veiligheid en stabiliteit in de regio 
niet alleen betrekking moet hebben op de 
staatsveiligheid, maar ook op de veiligheid 
van de bevolking, onder meer door 
eerbiediging van de mensenrechten, het 
milieu en toegang tot elementaire 
openbare diensten,

Or. en
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Amendement 17
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat verscheidene 
Centraal-Aziatische staten (Kazachstan, 
Turkmenistan en Oezbekistan) over veel 
natuurlijke rijkdommen zoals gas, olie en 
mineralen beschikken en bijgevolg 
potentieel voor goede maatschappelijke en 
economische ontwikkeling hebben;
overwegende dat al deze landen het 
gevaar lopen rentenierstaten te worden,

Or. en

Amendement 18
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat uit de 
gebeurtenissen in 2010 in Kirgizië is 
gebleken dat de ontzegging van 
fundamentele rechten en kansen door 
machtsconcentratie, corruptie en een 
gebrekkige democratie en rechtsstaat kan 
leiden van een als stabiel ervaren situatie 
tot een onzekere situatie,

Or. en

Amendement 19
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-1. onderstreept dat de EU een sterk 
politiek en economisch belang heeft bij 
versterking van haar betrekkingen met de 
Centraal-Aziatische landen op alle 
samenwerkingsgebieden, zoals stabiliteit, 
veiligheid en duurzame ontwikkeling van 
de regio, energie- en 
verkeersverbindingen, gezamenlijke 
uitdagingen en bedreigingen, inclusief 
grensbeheer, bestrijding van de 
drugshandel, versterking van de dialoog 
over mensenrechten en de rechtsstaat, 
handel en economische betrekkingen;

Or. en

Amendement 20
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. acht het belangrijk dat de bilaterale en 
multilaterale samenwerking tussen de EU 
en de landen van de regio op een aantal 
cruciale gebieden zoals de strijd tegen het 
terrorisme, de drugshandel en de 
mensenhandel, de migratiestromen 
binnen de regio en over de grenzen van de 
regio heen, enz., wordt geïntensiveerd;

Or. it

Amendement 21
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. onderstreept hoe belangrijk het 
voor de EU is om duidelijk blijk te geven 
van haar wens en geëngageerdheid om 



AM\876126NL.doc 11/91 PE472.027v01-00

NL

goede betrekkingen met de Centraal-
Aziatische staten op basis van 
gemeenschappelijke waarden zoals 
democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en de rechtsstaat, te 
blijven onderhouden;

Or. en

Amendement 22
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het niveau en de aard
van de betrokkenheid van de EU
gedifferentieerd en voorwaardelijk moet 
zijn, en moet afhangen van meetbare
vorderingen op het gebied van de 
mensenrechten, behoorlijk bestuur, 
duurzame ontwikkeling, de rechtsstaat en 
de bestrijding van corruptie, vergelijkbaar 
met de beginselen van het EU-
nabuurschapsbeleid;

1. is van oordeel dat de EU een hoog
niveau van betrokkenheid bij Centraal-
Azië moet handhaven, haar strategieën 
moet afstemmen op de vorderingen van de 
staten in de regio op het gebied van de 
mensenrechten, behoorlijk bestuur, 
duurzame ontwikkeling, de rechtsstaat en 
de bestrijding van corruptie en zo nodig 
assistentie moet verlenen om deze 
vooruitgang te bevorderen, een en ander 
in overeenstemming met de beginselen van 
het EU-nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 23
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het niveau en de aard 
van de betrokkenheid van de EU 
gedifferentieerd en voorwaardelijk moet 
zijn, en moet afhangen van meetbare 
vorderingen op het gebied van de 
mensenrechten, behoorlijk bestuur, 
duurzame ontwikkeling, de rechtsstaat en 
de bestrijding van corruptie, vergelijkbaar 
met de beginselen van het EU-

1. is van oordeel dat het niveau en de aard 
van de betrokkenheid van de EU 
gedifferentieerd en voorwaardelijk moet 
zijn, en moet afhangen van meetbare 
vorderingen op het gebied van 
democratisering, de mensenrechten, 
behoorlijk bestuur, duurzame sociaal-
economische ontwikkeling, de rechtsstaat 
en de bestrijding van corruptie, 
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nabuurschapsbeleid; vergelijkbaar met de beginselen van het 
EU-nabuurschapsbeleid (o.a. "meer voor 
meer");

Or. en

Amendement 24
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het niveau en de aard 
van de betrokkenheid van de EU 
gedifferentieerd en voorwaardelijk moet 
zijn, en moet afhangen van meetbare 
vorderingen op het gebied van de 
mensenrechten, behoorlijk bestuur, 
duurzame ontwikkeling, de rechtsstaat en 
de bestrijding van corruptie, vergelijkbaar 
met de beginselen van het EU-
nabuurschapsbeleid;

1. is van oordeel dat het niveau en de aard 
van de betrokkenheid van de EU 
gedifferentieerd en voorwaardelijk moet 
zijn, en moet afhangen van meetbare 
vorderingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratisering, 
behoorlijk bestuur, duurzame 
ontwikkeling, de rechtsstaat en de 
bestrijding van corruptie, vergelijkbaar met 
de beginselen van het EU-
nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 25
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat het van belang is 
dat  de EU haar veiligheids- en 
stabiliteitsconcept nader toelicht en 
bevordert, mocht dit van hun concept 
afwijken; onderstreept dat het de plicht 
van de EU is om kritiek te leveren op 
regeringen die de fundamentele rechten 
van hun burgers uit naam van de 
nationale veiligheid met voeten treden en 
om hen erop te wijzen dat zulke 
maatregelen tot extremisme en 
radicalisering leiden;
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Or. en

Amendement 26
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent het belang van de doorlopende 
werkzaamheden van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor het 
waarborgen van een hoogwaardige 
politieke dialoog met de Centraal-
Aziatische staten; dringt erop aan dat de 
politieke dialoog gebaseerd moet zijn op 
een beoordeling van de naleving van de 
verplichtingen van de Centraal-Aziatische 
staten als leden van de OVSE;

2. erkent het belang van de doorlopende 
werkzaamheden van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor het 
waarborgen van een hoogwaardige 
politieke dialoog met de Centraal-
Aziatische staten; herinnert eraan dat dit 
mandaat eveneens voorziet in 
betrokkenheid bij het plaatselijk 
maatschappelijk middenveld en dat dit 
noodzakelijk is voor een grotere 
zichtbaarheid van de EU; dringt erop aan 
dat de politieke dialoog gebaseerd moet 
zijn op een beoordeling van de naleving 
van de verplichtingen van de Centraal-
Aziatische staten als leden van de OVSE;

Or. en

Amendement 27
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent het belang van de doorlopende 
werkzaamheden van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor het 
waarborgen van een hoogwaardige 
politieke dialoog met de Centraal-
Aziatische staten; dringt erop aan dat de 
politieke dialoog gebaseerd moet zijn op 
een beoordeling van de naleving van de 
verplichtingen van de Centraal-Aziatische 
staten als leden van de OVSE;

2. erkent het belang van de doorlopende 
werkzaamheden van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor het 
waarborgen van een hoogwaardige 
politieke dialoog met de Centraal-
Aziatische staten; herinnert eraan dat dit 
mandaat eveneens voorziet in 
betrokkenheid bij het plaatselijk 
maatschappelijk middenveld en dat dit 
noodzakelijk is voor een grotere 
zichtbaarheid van de EU; dringt erop aan 
dat de politieke dialoog gebaseerd moet 
zijn op een beoordeling van de naleving 
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van de verplichtingen van de Centraal-
Aziatische staten als leden van de OVSE;

Or. en

Amendement 28
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent het belang van de doorlopende 
werkzaamheden van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor het 
waarborgen van een hoogwaardige 
politieke dialoog met de Centraal-
Aziatische staten; dringt erop aan dat de 
politieke dialoog gebaseerd moet zijn op 
een beoordeling van de naleving van de 
verplichtingen van de Centraal-Aziatische 
staten als leden van de OVSE;

2. erkent het belang van de doorlopende 
werkzaamheden van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor het 
waarborgen van een hoogwaardige 
politieke dialoog met de Centraal-
Aziatische staten; herinnert eraan dat dit 
mandaat eveneens voorziet in 
betrokkenheid bij het plaatselijke 
maatschappelijk middenveld en dat dit 
noodzakelijk is voor een grotere 
zichtbaarheid van de EU; dringt erop aan 
dat de politieke dialoog gebaseerd moet 
zijn op een beoordeling van de naleving 
van de verplichtingen van de Centraal-
Aziatische staten als leden van de OVSE;

Or. en

Amendement 29
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat bij de herziening 
van de strategie voor Centraal-Azië 
rekening dient te worden gehouden met 
de noodzaak om de doelstellingen ervan 
met voldoende financiële middelen te 
steunen en adequate distributiepatronen 
vast te stellen die een reflectie zijn van de 
realiteit van elk land in de regio; is van 
oordeel dat in het licht van de financiële 
beperkingen speciale aandacht dient te 
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worden besteed aan middellange en lange 
termijnprogramma's die het meeste effect 
op de ontwikkeling van de regio kunnen 
sorteren, met name jeugd en opleiding, 
technische hulp voor de economische 
ontwikkeling en bevordering van kleine 
en middelgrote ondernemingen alsook 
een zekere watervoorziening en de 
bestrijding van drugshandel;

Or. en

Amendement 30
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het feit dat er met alle 
vijf de landen een regelmatige dialoog over 
de mensenrechten plaatsvindt, hoewel de 
vorderingen in de praktijk gering zijn en 
er in sommige gevallen zelfs sprake is van 
achteruitgang; is van oordeel dat het feit 
dat er een mensenrechtendialoog 
plaatsvindt niet mag worden gebruikt als 
een excuus voor het veronachtzamen van 
aan mensenrechten gerelateerde kwesties 
op andere samenwerkingsgebieden of
voor het afzien van verdere maatregelen;
dringt erop aan dat ngo's en 
belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld systematisch worden 
betrokken bij de voorbereiding van deze 
dialogen en dat de uitkomst van deze 
dialogen openbaar wordt gemaakt, zodat 
hun doeltreffendheid en de inzet van de 
partijen kunnen worden beoordeeld;

3. is ingenomen met het feit dat er met alle 
vijf de landen een regelmatige en open 
dialoog over de mensenrechten plaatsvindt  
als basis voor verdere maatregelen; dringt 
erop aan dat ngo's en belanghebbenden uit 
het maatschappelijk middenveld 
systematisch worden betrokken bij de 
voorbereiding van deze dialogen en dat de 
uitkomst van deze dialogen openbaar wordt 
gemaakt, zodat hun doeltreffendheid en de 
inzet van de partijen kunnen worden 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 31
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het feit dat er met alle 
vijf de landen een regelmatige dialoog over 
de mensenrechten plaatsvindt, hoewel de 
vorderingen in de praktijk gering zijn en er 
in sommige gevallen zelfs sprake is van 
achteruitgang; is van oordeel dat het feit 
dat er een mensenrechtendialoog 
plaatsvindt niet mag worden gebruikt als 
een excuus voor het veronachtzamen van 
aan mensenrechten gerelateerde kwesties 
op andere samenwerkingsgebieden of voor 
het afzien van verdere maatregelen; dringt 
erop aan dat ngo's en belanghebbenden uit 
het maatschappelijk middenveld
systematisch worden betrokken bij de 
voorbereiding van deze dialogen en dat de 
uitkomst van deze dialogen openbaar wordt 
gemaakt, zodat hun doeltreffendheid en de 
inzet van de partijen kunnen worden 
beoordeeld;

3. is ingenomen met het feit dat er met alle 
vijf de landen een regelmatige dialoog over 
de mensenrechten plaatsvindt, hoewel de 
vorderingen in de praktijk gering zijn en er 
in sommige gevallen zelfs sprake is van 
achteruitgang; is van oordeel dat het feit 
dat er een mensenrechtendialoog 
plaatsvindt niet mag worden gebruikt als 
een excuus voor het veronachtzamen van 
aan mensenrechten gerelateerde kwesties 
op andere samenwerkingsgebieden of voor 
het afzien van verdere maatregelen; dringt 
erop aan dat de belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld worden 
betrokken bij de voorbereiding van deze 
dialogen en dat de uitkomst van deze 
dialogen openbaar wordt gemaakt, zodat 
hun doeltreffendheid en de inzet van de 
partijen kunnen worden beoordeeld;

Or. de

Amendement 32
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het feit dat er met alle 
vijf de landen een regelmatige dialoog over 
de mensenrechten plaatsvindt, hoewel de 
vorderingen in de praktijk gering zijn en er 
in sommige gevallen zelfs sprake is van 
achteruitgang; is van oordeel dat het feit 
dat er een mensenrechtendialoog 
plaatsvindt niet mag worden gebruikt als 
een excuus voor het veronachtzamen van 
aan mensenrechten gerelateerde kwesties 
op andere samenwerkingsgebieden of voor 
het afzien van verdere maatregelen; dringt 
erop aan dat ngo's en belanghebbenden uit 
het maatschappelijk middenveld 
systematisch worden betrokken bij de 
voorbereiding van deze dialogen en dat de 

3. onderstreept dat met alle vijf de landen 
een regelmatige dialoog over de 
mensenrechten noodzakelijk blijft;
betreurt dat de vorderingen in de praktijk 
gering zijn en er in sommige gevallen zelfs 
sprake is van achteruitgang; is van oordeel 
dat het feit dat er een 
mensenrechtendialoog plaatsvindt niet mag 
worden gebruikt als een excuus voor het 
veronachtzamen van aan mensenrechten 
gerelateerde kwesties op andere 
samenwerkingsgebieden of voor het afzien 
van verdere maatregelen; dringt erop aan 
dat ngo's en belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld systematisch 
worden betrokken bij de voorbereiding van 
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uitkomst van deze dialogen openbaar wordt 
gemaakt, zodat hun doeltreffendheid en de 
inzet van de partijen kunnen worden 
beoordeeld;

deze dialogen en dat de uitkomst van deze 
dialogen openbaar wordt gemaakt, zodat 
hun doeltreffendheid en de inzet van de 
partijen kunnen worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 33
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat de EU gezien de 
beperkte middelen en de talrijke behoeften 
in de regio haar hulp absoluut gericht 
moet inzetten en prioriteiten moet stellen 
waarbij ook rekening moet worden 
gehouden met de effecten van 
diepgewortelde corruptie en 
ontoereikende administratieve vakkennis 
over de doeltreffendheid van haar hulp;
dringt aan op vaste niveaus van 
overeengekomen ontwikkelingshulp met 
een grotere flexibiliteit bij de toewijzing 
en spreekt zich uit voor hulp aan Kirgizië 
en Tadzjikistan die in dit opzicht de 
grootste behoeften hebben;

Or. en

Amendement 34
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt de opening van volwaardige EU-
delegaties in alle landen van Centraal-Azië 
ter bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 

4. pleit krachtig voor de onmiddellijke 
opening van volwaardige EU-delegaties in 
alle landen van Centraal-Azië ter
bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
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de eerbiediging van de mensenrechten; rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 35
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt de opening van volwaardige EU-
delegaties in alle landen van Centraal-Azië 
ter bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;

4. steunt de opening van delegaties in de
landen van Centraal-Azië waar de EU nog 
niet vertegenwoordigd is, als middel ter 
bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;

Or. it

Amendement 36
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt de opening van volwaardige EU-
delegaties in alle landen van Centraal-Azië 
ter bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;

4. steunt het handhaven van volwaardige 
EU-delegaties in strategisch belangrijke
landen van Centraal-Azië ter bevordering 
van de aanwezigheid en zichtbaarheid van 
de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;

Or. de
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Amendement 37
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt de opening van volwaardige EU-
delegaties in alle landen van Centraal-Azië 
ter bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;

4. steunt de opening van volwaardige EU-
delegaties in alle landen van Centraal-Azië, 
een essentieel instrument voor de
bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;
stelt met bezorgdheid vast dat het in strijd 
met de doelstellingen van de strategie en 
de EU-belangen in de regio zou zijn om 
geen delegaties te openen;

Or. en

Amendement 38
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt de opening van volwaardige EU-
delegaties in alle landen van Centraal-Azië 
ter bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;

4. steunt de opening van volwaardige EU-
delegaties in alle landen van Centraal-Azië 
ter bevordering van de aanwezigheid en 
zichtbaarheid van de EU in de regio, de 
langetermijnsamenwerking, de 
betrokkenheid bij alle sectoren van de 
maatschappij, een beter begrip van de 
rechtsstaat en de ontwikkeling daarvan, en 
de eerbiediging van de mensenrechten;
dringt erop aan dat deze delegaties 
worden uitgerust met adequate personele 
middelen ten einde tot optimale resultaten 
en doeltreffende steunverlening te komen;

Or. en
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Amendement 39
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

5. neemt er kennis van dat de EU in 
enkele landen van de regio moeilijkheden 
heeft gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld; dringt aan op 
steun voor daadwerkelijk onafhankelijke 
ngo's om hen te helpen een doeltreffende 
rol te spelen in de ontwikkeling en 
consolidatie van de civiele samenleving;

Or. it

Amendement 40
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

5. neemt kennis van de moeilijkheden die 
de EU heeft gehad met het openen van de 
dialoog inzake mensenrechten en 
behoorlijk bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

Or. en

Amendement 41
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om 
hen te helpen een doeltreffende rol te 
spelen in de ontwikkeling en consolidatie 
van de civiele samenleving;

5. neemt met bezorgdheid kennis van de 
moeilijkheden die de EU heeft gehad met 
het openen van de dialoog inzake 
mensenrechten en behoorlijk bestuur met 
het onafhankelijk maatschappelijk 
middenveld, en betreurt de aanhoudende 
intimidatie van ngo's in de regio; dringt aan 
op opvoering van de inspanningen ten 
behoeve van onafhankelijke
civielesamenlevingsngo's; is van oordeel 
dat de voortdurende promotie door de EU 
van op de Centraal-Aziatische landen 
gerichte programma's een belangrijk 
grensoverschrijdend instrument is om 
begrip en samenwerking tussen de landen 
in de regio te bevorderen;

Or. en

Amendement 42
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun van EU-
delegaties en ambassades voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

Or. en

Amendement 43
David Martin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun van EU-
delegaties en ambassades voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

Or. en

Amendement 44
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om 
hen te helpen een doeltreffende rol te 
spelen in de ontwikkeling en consolidatie 
van de civiele samenleving;

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op meer transparantie bij 
de toewijzing van de EU-
ontwikkelingssamenwerkingsgelden en de 
ontvangers ervan, alsook op een zo groot 
mogelijke betrekking van daadwerkelijk 
onafhankelijke niet-gouvernementele 
partners bij de tenuitvoerlegging van EU-
programma's om hen te helpen een 
doeltreffende rol te spelen in de 
ontwikkeling en consolidatie van de civiele 
samenleving;

Or. en
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Amendement 45
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving;

5. betreurt dat de EU moeilijkheden heeft 
gehad met het openen van de dialoog 
inzake mensenrechten en behoorlijk 
bestuur met het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld, vanwege de 
aanhoudende intimidatie van ngo's in de 
regio; dringt aan op steun voor 
daadwerkelijk onafhankelijke ngo's om hen 
te helpen een doeltreffende rol te spelen in 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
civiele samenleving; betreurt met name 
dat de dialoog met het maatschappelijk 
middenveld in Turkmenistan onmogelijk 
is gebleken;

Or. en

Amendement 46
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat oppositiepartijen vrij in de regio 
kunnen opereren en dringt er bij de 
regeringen van alle landen in Centraal-
Azië op aan politieke vrijheid te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 47
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept dat het structureel 
betrekken van Afghanistan bij de 
sectorale samenwerking, met name voor 
wat betreft het veiligheids-/grensbeheer, 
de menselijke veiligheid en het 
waterbeheer, van cruciaal belang is om de 
stabiliteit en veiligheid in de regio te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 48
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. merkt op dat het werk van de EU 
op het gebied van opleiding en 
mensenrechten dient te worden aangevuld 
met acties en programma's die op 
jongeren gericht zijn, aangezien zij de 
meest kwetsbare groep van de 
samenleving zijn; dringt in dit verband 
aan op meer EU-steun voor 
jongereninitiatieven in de regio en met 
name voor acties om de toenemende 
radicalisering tegen te gaan en de 
tolerantie onder jongeren in deze landen 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 49
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de organisatie van
regelmatige regionale topbijeenkomsten 
van de EU en Centraal-Azië, en roept op 

6. stemt in met de organisatie van regionale 
topbijeenkomsten van de EU en Centraal-
Azië, en roept op tot de oprichting van een 
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tot de oprichting van een parlementair 
forum EU-Centraal-Azië ter beoordeling 
en aanvulling van de inhoud van de 
topbesprekingen; onderstreept het belang 
van de regelmatige bilaterale parlementaire 
samenwerking in het kader van de 
bestaande parlementaire 
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen;

parlementair forum EU-Centraal-Azië ter 
beoordeling en aanvulling van de inhoud 
van de topbesprekingen; onderstreept het 
belang van de regelmatige bilaterale 
parlementaire samenwerking in het kader 
van de bestaande parlementaire 
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen;

Or. de

Amendement 50
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de organisatie van 
regelmatige regionale topbijeenkomsten 
van de EU en Centraal-Azië, en roept op
tot de oprichting van een parlementair 
forum EU-Centraal-Azië ter beoordeling 
en aanvulling van de inhoud van de 
topbesprekingen; onderstreept het belang 
van de regelmatige bilaterale parlementaire 
samenwerking in het kader van de 
bestaande parlementaire 
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen;

6. stemt in met de organisatie van 
regelmatige regionale topbijeenkomsten 
van de EU en Centraal-Azië, en roept ertoe
op te reflecteren over de eventuele
oprichting van een parlementair forum EU-
Centraal-Azië ter beoordeling en 
aanvulling van de inhoud van de 
topbesprekingen; onderstreept het belang 
van de regelmatige bilaterale parlementaire 
samenwerking in het kader van de 
bestaande parlementaire 
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen;

Or. it

Amendement 51
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de organisatie van 
regelmatige regionale topbijeenkomsten 
van de EU en Centraal-Azië, en roept op 

6. stemt in met de organisatie van 
regelmatige regionale topbijeenkomsten 
van de EU en Centraal-Azië, en roept op 



PE472.027v01-00 26/91 AM\876126NL.doc

NL

tot de oprichting van een parlementair 
forum EU-Centraal-Azië ter beoordeling 
en aanvulling van de inhoud van de 
topbesprekingen; onderstreept het belang 
van de regelmatige bilaterale parlementaire 
samenwerking in het kader van de 
bestaande parlementaire 
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen;

tot de oprichting van een parlementair 
forum EU-Centraal-Azië ter beoordeling 
en aanvulling van de inhoud van de 
topbesprekingen; onderstreept het belang 
van de regelmatige bilaterale parlementaire 
samenwerking in het kader van de 
bestaande parlementaire
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen; beschouwt de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten in dit 
verband als de institutionele basis voor 
versterkte parlementaire uitwisseling die 
tot wederzijds begrip en respect leidt; is 
bijgevolg voorstander van PSO's met alle 
vijf de Centraal-Aziatische landen;

Or. en

Amendement 52
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de organisatie van 
regelmatige regionale topbijeenkomsten 
van de EU en Centraal-Azië, en roept op 
tot de oprichting van een parlementair
forum EU-Centraal-Azië ter beoordeling 
en aanvulling van de inhoud van de 
topbesprekingen; onderstreept het belang 
van de regelmatige bilaterale parlementaire 
samenwerking in het kader van de 
bestaande parlementaire 
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen;

6. stemt in met de organisatie van 
regelmatige regionale topbijeenkomsten 
van de EU en Centraal-Azië, en roept op 
tot de oprichting van een parlementair 
forum EU-Centraal-Azië ter beoordeling 
en aanvulling van de inhoud van de 
topbesprekingen; onderstreept het belang 
van de regelmatige bilaterale parlementaire 
samenwerking in het kader van de 
bestaande parlementaire 
samenwerkingscommissies en de 
interparlementaire bijeenkomsten met de 
Centraal-Aziatische landen; onderstreept 
hoe belangrijk het is dat het Europees 
Parlement actiever aan het toezicht op de 
onderhandelingen over 
partnerschapsovereenkomsten en de 
tenuitvoerlegging van bestaande 
overeenkomsten deelneemt;

Or. en



AM\876126NL.doc 27/91 PE472.027v01-00

NL

Amendement 53
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Europese Unie de 
hervorming van de overheidssector in de 
landen van Centraal-Azië met adequate 
technische en financiële steun te blijven 
ondersteunen ten einde stabiele, 
hervormde en gemoderniseerde 
administratieve structuren in alle 
betrokken landen te creëren;

Or. en

Amendement 54
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Menselijke veiligheid, behoorlijk bestuur, 
mensenrechten en democratisering

Democratisering, mensenrechten en 
rechtsstaat

Or. en

Amendement 55
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat
verontrustend blijft, ondanks enkele
positieve ontwikkelingen in de regio 
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

7. is verheugd over de positieve 
ontwikkelingen in de regio (pogingen tot 
afschaffing van de doodstraf, instelling 
van ombudsmannen, verschillende 
justitiële en grondwetshervormingen, enz.) 
en spoort de Centraal-Aziatische staten 
aan de algemene situatie, met name op 
het gebied van de mensenrechten en de 
rechtsstaat verder te verbeteren;
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Or. en

Amendement 56
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat
verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

7. is van mening dat de algemene situatie 
van de mensenrechten en de rechtsstaat
onbevredigend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

Or. it

Amendement 57
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio 
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio;

Or. en

Amendement 58
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
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verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio 
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio;

Or. en

Amendement 59
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio 
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

7. betreurt dat ondanks enkele beperkte 
positieve ontwikkelingen, waaronder een 
aantal wijzigingen van grondwettelijke en 
justitiële procedures in de regio, deze 
praktisch teniet zijn gedaan door verdere 
inperkingen van de grondrechten, nieuwe 
arrestaties en opsluiting van 
mensenrechtenverdedigers, activisten van 
het maatschappelijk middenveld, 
journalisten en geestelijken en andere 
negatieve ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 60
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio 
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat, ondanks 
enkele positieve ontwikkelingen in de regio 
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, vrijlating van gevangenen in 
Turkmenistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.) 
zorgwekkend blijft, alhoewel nieuwe 
instanties zijn ingesteld en grondwettelijke 
en juridische veranderingen zijn 
doorgevoerd om hierin verbetering te 
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brengen;

Or. en

Amendement 61
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
verontrustend blijft, ondanks enkele 
positieve ontwikkelingen in de regio 
(afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

7. betreurt dat de algemene situatie van de 
mensenrechten en de rechtsstaat 
verontrustend blijft, ondanks enkele 
beperkte positieve ontwikkelingen in de 
regio (afschaffing van de doodstraf in 
Oezbekistan, verschillende justitiële en 
grondwetshervormingen, enz.);

Or. en

Amendement 62
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden; verzoekt de Raad en de Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) met 
klem criteria vast te stellen voor de
beoordeling van de door de landen van de 
regio geboekte vorderingen met betrekking 
tot de mensenrechten en de rechtsstaat, en 
van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen en bijstandsprojecten op dit 
gebied;

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden; verzoekt de Raad en de Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) met 
klem rekening te houden met de door de 
landen van de regio geboekte vorderingen 
met betrekking tot de mensenrechten en de 
rechtsstaat, en een evaluatie uit te voeren
van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen en bijstandsprojecten op dit 
gebied;

Or. it

Amendement 63
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden; verzoekt de Raad en de Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) met 
klem criteria vast te stellen voor de 
beoordeling van de door de landen van de 
regio geboekte vorderingen met betrekking 
tot de mensenrechten en de rechtsstaat, en 
van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen en bijstandsprojecten op dit 
gebied;

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden; dringt er in dit verband op aan 
dat het Europees Parlement volledig bij de 
monitoring van deze dialogen wordt 
betrokken; verzoekt de Raad en de 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO) met klem om in samenwerking 
met het Europees Parlement criteria uit te 
werken voor de beoordeling van de door de 
landen van de regio geboekte vorderingen 
met betrekking tot de mensenrechten en de 
rechtsstaat, en van de doeltreffendheid van 
de EU-maatregelen en bijstandsprojecten 
op dit gebied;

Or. en

Amendement 64
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden; verzoekt de Raad en de Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) met 
klem criteria vast te stellen voor de 
beoordeling van de door de landen van de 
regio geboekte vorderingen met betrekking 
tot de mensenrechten en de rechtsstaat, en 
van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen en bijstandsprojecten op dit 
gebied;

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden, waarbij het Europees Parlement 
een actievere rol moet krijgen om deze te 
volgen; verzoekt de Raad en de Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) met 
klem criteria vast te stellen voor de 
beoordeling van de door de landen van de 
regio geboekte vorderingen met betrekking 
tot de mensenrechten en de rechtsstaat, en 
van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen en bijstandsprojecten op dit 
gebied;

Or. en
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Amendement 65
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden; verzoekt de Raad en de Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) met 
klem criteria vast te stellen voor de 
beoordeling van de door de landen van de 
regio geboekte vorderingen met betrekking 
tot de mensenrechten en de rechtsstaat, en 
van de doeltreffendheid van de EU-
maatregelen en bijstandsprojecten op dit 
gebied;

8. dringt aan op een intensivering van de 
mensenrechtendialogen, zodat ze 
doeltreffender en meer resultaatgericht 
worden; verzoekt de Raad en de Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) met 
klem om de impact van de vorige dialogen 
te beoordelen en criteria vast te stellen
voor de beoordeling van de door de landen 
van de regio geboekte vorderingen met 
betrekking tot de mensenrechten en de 
rechtsstaat, en van de doeltreffendheid van 
de EU-maatregelen en bijstandsprojecten 
op dit gebied;

Or. en

Amendement 66
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over het aanhoudende gebruik 
van foltering en de ernstige beperking van 
de media en van de vrijheid van 
meningsuiting, vergadering en vereniging;
verzoekt de EU en haar hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter publieke 
aandacht te besteden aan de zaken van 
politieke gevangenen en gedetineerde 
mensenrechtenactivisten en journalisten, en 
aan te dringen op hun onmiddellijke 
vrijlating;

9. is uitermate bezorgd over het 
aanhoudende gebruik van foltering en de 
ernstige beperking van de media en van de 
vrijheid van meningsuiting, vergadering en 
vereniging; verzoekt de EU en haar hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter publieke 
aandacht te besteden aan de zaken van 
politieke gevangenen en gedetineerde 
mensenrechtenactivisten en journalisten, en 
aan te dringen op hun onmiddellijke 
vrijlating;

Or. en

Amendement 67
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over het aanhoudende
gebruik van foltering en de ernstige 
beperking van de media en van de vrijheid 
van meningsuiting, vergadering en 
vereniging; verzoekt de EU en haar hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter publieke 
aandacht te besteden aan de zaken van 
politieke gevangenen en gedetineerde 
mensenrechtenactivisten en journalisten, en 
aan te dringen op hun onmiddellijke 
vrijlating;

9. veroordeelt het gebruik van foltering en 
de ernstige beperking van de media en van 
de vrijheid van meningsuiting, vergadering 
en vereniging; verzoekt de EU en haar 
hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter 
publieke aandacht te besteden aan de zaken 
van politieke gevangenen en gedetineerde 
mensenrechtenactivisten en journalisten, en 
aan te dringen op hun onmiddellijke 
vrijlating;

Or. en

Amendement 68
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over het aanhoudende gebruik 
van foltering en de ernstige beperking van 
de media en van de vrijheid van 
meningsuiting, vergadering en vereniging;
verzoekt de EU en haar hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter publieke 
aandacht te besteden aan de zaken van 
politieke gevangenen en gedetineerde 
mensenrechtenactivisten en journalisten, 
en aan te dringen op hun onmiddellijke 
vrijlating;

9. is bezorgd over het aanhoudende gebruik 
van foltering en de ernstige beperking van 
de media en van de vrijheid van 
meningsuiting, vergadering en vereniging;
verzoekt de EU en haar hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter toe te 
zien op de naleving van de mensenrechten 
en op te treden waar zich schendingen 
voordoen;

Or. it

Amendement 69
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat onderwijs de basis 
voor een democratische ontwikkeling van 
de samenleving is; dringt bijgevolg aan op 
intensivering van het opleidingsinitiatief 
en met name de internationale 
academische uitwisseling van zowel 
studenten als leerkrachten;

Or. en

Amendement 70
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept dat het nog steeds 
bezorgd is over de kinderarbeidsituatie, 
aangezien kinderen nog steeds als 
arbeidskracht op diverse wijzen en in 
uiteenlopende mate in praktisch alle 
Centraal-Aziatische landen worden 
misbruikt; dringt er bij deze landen op 
aan om hun internationale 
verplichtingen, meer in het bijzonder die 
in het kader van het VN-Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind, het IAO-
Verdrag inzake de minimumleeftijd voor 
tewerkstelling en het IAO-Verdrag inzake 
de ergste vormen van kinderarbeid, na te 
komen;

Or. en

Amendement 71
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. spreekt zijn grote waardering uit 
voor het werk van politieke stichtingen die 
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door hun langdurige aanwezigheid ter 
plaatse voor de praktische samenwerking 
in het kader van democratiseringsproces 
zorgen;

Or. en

Amendement 72
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een essentieel onderdeel van de 
samenwerking met de staten van Centraal-
Azië, en hecht zijn goedkeuring aan de 
voorbeeldige interactie tussen de EU en 
haar lidstaten bij de uitvoering van 
bijstandsprojecten; verwacht van het 
rechtsstaatplatform dat het duidelijke 
doelstellingen zal omvatten en dat de 
uitvoering en de resultaten van het 
platform transparant zullen worden 
beoordeeld, zonder de repressieve 
elementen van de veiligheidsmachten te 
versterken;

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een onderdeel van de samenwerking met 
de staten van Centraal-Azië, en hecht zijn 
goedkeuring aan de voorbeeldige interactie 
tussen de EU en haar lidstaten bij de 
uitvoering van bijstandsprojecten en 
investeringen, die gekoppeld moeten 
worden aan de doelstellingen van het 
energie- en het veiligheidsbeleid van de 
EU; verwacht van het rechtsstaatplatform 
dat het duidelijke doelstellingen zal 
omvatten en dat de uitvoering en de 
resultaten van het platform transparant 
zullen worden beoordeeld, zonder de 
repressieve elementen van de 
veiligheidsmachten te versterken;

Or. de

Amendement 73
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een essentieel onderdeel van de 
samenwerking met de staten van Centraal-
Azië, en hecht zijn goedkeuring aan de 
voorbeeldige interactie tussen de EU en 
haar lidstaten bij de uitvoering van 
bijstandsprojecten; verwacht van het 

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een essentieel onderdeel van de 
samenwerking met de staten van Centraal-
Azië, en hecht zijn goedkeuring aan de 
voorbeeldige interactie tussen de EU en 
haar lidstaten bij de uitvoering van 
bijstandsprojecten; stelt vast dat er weinig 
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rechtsstaatplatform dat het duidelijke 
doelstellingen zal omvatten en dat de 
uitvoering en de resultaten van het 
platform transparant zullen worden 
beoordeeld, zonder de repressieve 
elementen van de veiligheidsmachten te 
versterken;

interactie is geweest tussen de projecten 
en het plaatselijk maatschappelijk 
middenveld en dat grotere interactie met 
het maatschappelijk middenveld, 
parlementariërs, betere toegang van 
actoren van het plaatselijk 
maatschappelijk middenveld tot 
informatie over het initiatief de 
zichtbaarheid, transparantie en 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de activiteiten in overeenstemming met de 
bredere doelstellingen van de EU inzake 
de verbetering van de strategie voor 
Centraal-Azië, zoals uiteengezet in het 
gezamenlijke voortgangsverslag, zouden 
versterken; verwacht van het 
rechtsstaatplatform dat het duidelijke 
doelstellingen zal omvatten en dat de 
uitvoering en de resultaten van het 
platform transparant zullen worden 
beoordeeld, zonder de repressieve 
elementen van de veiligheidsmachten te 
versterken; onderstreept dat een echte en 
zorgvuldige tenuitvoerlegging van het 
initiatief een van de belangrijkste criteria 
voor de terbeschikkingstelling van hulp en 
begrotingssteun moet zijn;

Or. en

Amendement 74
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een essentieel onderdeel van de 
samenwerking met de staten van Centraal-
Azië, en hecht zijn goedkeuring aan de 
voorbeeldige interactie tussen de EU en 
haar lidstaten bij de uitvoering van 
bijstandsprojecten; verwacht van het 
rechtsstaatplatform dat het duidelijke 
doelstellingen zal omvatten en dat de 
uitvoering en de resultaten van het 
platform transparant zullen worden 
beoordeeld, zonder de repressieve 

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een essentieel onderdeel van de 
samenwerking met de staten van Centraal-
Azië, en hecht zijn goedkeuring aan de 
voorbeeldige interactie tussen de EU en 
haar lidstaten bij de uitvoering van 
bijstandsprojecten; stelt vast dat er weinig 
interactie is geweest tussen de projecten 
en het plaatselijk maatschappelijk 
middenveld en dat grotere interactie met 
het maatschappelijk middenveld, 
parlementariërs, betere toegang van 
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elementen van de veiligheidsmachten te 
versterken;

actoren van het plaatselijk 
maatschappelijk middenveld tot 
informatie over het initiatief de 
zichtbaarheid, transparantie en 
verantwoordingsplicht met betrekking tot 
de activiteiten in overeenstemming met de 
bredere doelstellingen van de EU inzake 
de verbetering van de strategie voor 
Centraal-Azië, zoals uiteengezet in het 
gezamenlijke voortgangsverslag, zouden 
versterken; verwacht van het 
rechtsstaatplatform dat het duidelijke 
doelstellingen zal omvatten en dat de 
uitvoering en de resultaten van het 
platform transparant zullen worden 
beoordeeld, zonder de repressieve 
elementen van de veiligheidsmachten te 
versterken;

Or. en

Amendement 75
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een essentieel onderdeel van de 
samenwerking met de staten van Centraal-
Azië, en hecht zijn goedkeuring aan de 
voorbeeldige interactie tussen de EU en 
haar lidstaten bij de uitvoering van 
bijstandsprojecten; verwacht van het 
rechtsstaatplatform dat het duidelijke 
doelstellingen zal omvatten en dat de 
uitvoering en de resultaten van het 
platform transparant zullen worden 
beoordeeld, zonder de repressieve 
elementen van de veiligheidsmachten te 
versterken;

10. beschouwt het rechtsstaatinitiatief als 
een essentieel onderdeel van de 
samenwerking met de staten van Centraal-
Azië, en hecht zijn goedkeuring aan de 
voorbeeldige interactie tussen de EU en 
haar lidstaten bij de uitvoering van 
bijstandsprojecten; verwacht van het 
rechtsstaatplatform dat het duidelijke 
doelstellingen zal omvatten; onderstreept
dat de uitvoering en de resultaten van het 
platform transparant moeten worden 
beoordeeld, zonder de repressieve 
elementen van de veiligheidsmachten te 
versterken;

Or. en

Amendement 76
Pino Arlacchi



PE472.027v01-00 38/91 AM\876126NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verheugd over het feit dat de vijf 
Centraal-Aziatische republieken thans de 
Centraal-Aziatische atoomwapenvrije 
zone implementeren; wijst erop dat het 
Verdrag een juridische verplichting tot 
nucleaire ontwapening inhoudt voor 
landen op wier grondgebied in het 
verleden kernwapens gestationeerd waren 
en die buren met kernwapens hadden en 
dat dit Verdrag een belangrijke bijdrage 
aan de inspanningen voor een 
kernwapenvrije wereld en een 
indrukwekkend voorbeeld van 
samenwerking op het gebied van non-
proliferatie is;

Or. en

Amendement 77
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. pleit voor het uitvoeren van 
opleidingsprogramma's die de contacten 
en de culturele uitwisselingen op 
internationale schaal bevorderen;

Or. it

Amendement 78
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – tussenkopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Economische integratie en duurzame 
groei
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Or. en

Amendement 79
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – tussenkopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Economische integratie en duurzame 
groei

Or. en

Amendement 80
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. onderstreept dat democratische 
en economische vooruitgang samengaan;
dringt dan ook aan op verbetering van het 
klimaat voor buitenlandse investeringen 
en voor particulier ondernemerschap, 
evenwel met inachtneming van de 
internationale sociale, arbeids- en 
milieunormen;

Or. en

Amendement 81
Elisabeth Jeggle, Nadezhda Neynsky, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. onderstreept dat democratische 
en economische vooruitgang samengaan;
spreekt opnieuw zijn steun uit voor 
economische diversificatie van de landen 
in Centraal-Azië als een middel om tot 
economische ontwikkeling en gestage 
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groei van het bnp te komen; dringt er in 
dit verband bij de regeringen van de 
Centraal-Aziatische landen op aan beleid 
te ontwikkelen, ten uitvoer te leggen en te 
volgen in het kader waarvan buitenlandse 
investeringen worden vergemakkelijkt, 
innovatie wordt bevorderd en het klimaat 
voor echt particulier ondernemerschap 
wordt verbeterd, met inbegrip van 
microkredieten, met name voor projecten 
van zelfstandige vrouwen;

Or. en

Amendement 82
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. onderstreept dat, met het oog 
op de economische ontwikkeling van de 
Centraal-Aziatische landen, de 
investeringen, en in het bijzonder de 
externe directe investeringen een 
belangrijke rol vervullen; deze 
investeringen vereisen echter een stabiel 
politiek kader en een zeker en stabiel 
rechtskader die kunnen zorgen voor een 
investeringsgunstig klimaat;

Or. it

Amendement 83
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. is verheugd over het feit dat 
de vrouwen bij het politieke, economische, 
sociale en culturele leven in de Centraal-
Aziatische landen worden betrokken;
verzoekt de regeringen in de regio 
wetgeving te bevorderen en wetten uit te 
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vaardigen om huiselijk geweld, seksuele 
uitbuiting, mensenhandel en andere 
vormen van misbruik en discriminatie 
jegens vrouwen tegen te gaan;

Or. en

Amendement 84
Elisabeth Jeggle, Nadezhda Neynsky, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. onderstreept dat de regeringen 
van de Centraal-Aziatische landen de 
groei van kmo's moeten bevorderen en 
ondersteunen en dringt er bij de EU op 
aan samenwerking tussen kmo's uit de 
EU en kmo's uit Centraal-Azië te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 85
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 septies. pleit voor een sterkere 
integratie van de Centraal-Aziatische 
landen in de wereldeconomie, met name 
middels internationale samenwerking met 
en toetreding tot de WTO;

Or. en

Amendement 86
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 octies. onderstreept dat internationale 
economische integratie en regionale 
economische samenwerking 
complementaire benaderingswijzen zijn 
en bijgevolg in Centraal-Azië 
daadwerkelijk moeten worden gevolgd;

Or. en

Amendement 87
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Energie, water en milieu Water en milieu

Or. en

Amendement 88
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen;

11. onderstreept het belang van 
diversificatie van de energievoorziening 
voor de EU en van de exportmarkten voor 
Centraal-Azië; meent dat het uitermate 
belangrijk is dat samenwerkingsprojecten 
op het gebied van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen;

Or. en

Amendement 89
Andreas Mölzer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen;

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen; acht het van wezenlijk 
belang dat de EU zich als serieus te 
nemen afnemer van energie opwerpt, 
naast China en Rusland;

Or. de

Amendement 90
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen;

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen; wenst dat de EU het 
initiatief inzake transparantie in de 
winningssector (EITI) en verdere 
initiatieven van dien aard in alle landen 
in de regio die over belangrijke 
bodemschatten beschikken, bevordert;

Or. en

Amendement 91
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen;

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen; is van oordeel dat de EU 
zich daar waar deze beginselen niet 
worden nageleefd, moet onthouden van 
activiteiten en investeringen die de 
problemen met betrekking tot de 
rechtsstaat, het bestuur en de 
mensenrechten zouden kunnen 
verergeren;

Or. en

Amendement 92
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen;

11. meent dat het uitermate belangrijk is 
dat samenwerkingsprojecten op het gebied 
van energie langlopende 
leveringsovereenkomsten omvatten, en dat 
zij de beginselen van het initiatief inzake 
transparantie in de winningssector 
bekrachtigen; is van oordeel dat de EU 
zich daar waar deze beginselen niet 
worden nageleefd, zoals in Turkmenistan, 
moet onthouden van activiteiten en 
investeringen die de problemen met 
betrekking tot de rechtsstaat, het bestuur 
en de mensenrechten zouden kunnen 
verergeren;

Or. en

Amendement 93
Norica Nicolai
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Ontwerpresolutie
Tussenkopje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Handel en energie

Or. en

Amendement 94
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept het belang van 
energie in de betrekkingen met de 
Centraal-Aziatische landen, aangezien zij 
een zeer belangrijke bron van inkomsten 
voor die landen alsook een potentiële bron 
van energiezekerheid voor de EU is; is 
verheugd over de ondertekening van 
overeenkomsten met Kazachstan en 
Turkmenistan alsook over de ondernomen 
stappen bij de ontwikkeling van de 
zuidelijke corridor, met name in de vorm 
van het Nabucco-project; verzoekt de 
EDEO en de Commissie steun te blijven 
verlenen aan de energieprojecten en de 
communicatie in de richting van 
belangrijke doelen zoals de trans-
Kaspische route te bevorderen;  is 
verheugd over de deelname van alle 
Centraal-Aziatische landen aan het Baku-
initiatief;

Or. en

Amendement 95
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beseft dat samenwerking met 
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Kazachstan en Turkmenistan van belang 
is, aangezien deze zowel voor beide 
voornoemde landen als voor  de lidstaten 
van de Europese Unie gunstig is;

Or. en

Amendement 96
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. wijst, in het licht van het 
toenemend stroomtekort in Centraal-Azië, 
op de mogelijkheden voor regionale 
synergie, ook in de veelbelovende 
hernieuwbare energiesector; verzoekt de 
EU politieke en technische steun te 
verlenen voor initiatieven op dit gebied;

Or. en

Amendement 97
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. spreekt zijn bezorgdheid uit 
over de negatieve gevolgen van de 
wereldwijde financiële crisis en de 
toenemende armoede in Centraal-Azië; is 
van oordeel dat economische welvaart 
voorwaarde is voor een gezond 
maatschappelijk en politiek leven en dat 
de EU zich in het kader van haar strategie 
voor de regio in belangrijke mate met de 
ontwikkeling van de Centraal-Aziatische 
economieën moet bezighouden; dringt 
aan op meer steun voor 
armoedebestrijdingsprogramma's en wijst 
op het belang van investeringen van de 
EIB;
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Or. en

Amendement 98
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. onderstreept het 
onevenwichtige karakter van sommige 
Centraal-Aziatische economieën die zich 
al te zeer verlaten op de natuurlijke 
rijkdommen en is van oordeel dat 
diversificatie een belangrijke doelstelling 
op de middellange en lange termijn is;
wijst in dit verband op het belang van het 
investeringsprogramma voor Centraal-
Azië en wenst dat dit in alle vijf de landen 
wordt toegepast;

Or. en

Amendement 99
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. is van oordeel dat het 
waarborgen van een coherente en 
omvangrijke herinvestering van de 
nationale inkomsten uit natuurlijke 
hulpbronnen van cruciaal belang is voor 
duurzame ontwikkeling en verregaande 
sociale en economische ontwikkeling;

Or. en

Amendement 100
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de hervorming van 
de landbouwsector van het allergrootste 
belang is, met name wat betreft de 
diversificatie van de productie, de 
vermindering van de afhankelijkheid van 
de katoenteelt ten koste van andere 
gewassen, en de invoering van
geavanceerde praktijken en technieken 
voor waterbeheer, -behoud en irrigatie;

12. is van oordeel dat de hervorming van 
de landbouwsector van het allergrootste 
belang is, met name wat betreft het 
bereiken van voedselzekerheid, de 
diversificatie van de productie, het 
waarborgen van duurzaam beheer van 
zaaigoed en de vermindering van de 
afhankelijkheid van de katoenteelt ten 
koste van andere gewassen; onderstreept 
voorts dat geavanceerde praktijken en 
technieken voor waterbeheer, -behoud en 
irrigatie moeten worden ingevoerd om 
deze doelstellingen te bereiken; dringt er 
bij de Centraal-Aziatische regeringen op 
aan leiderschap in dezen te tonen;

Or. en

Amendement 101
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat waterkwesties een van de 
belangrijkste bronnen van spanning en 
mogelijke conflicten blijven in de regio;
roept alle landen in de regio in dit verband 
op de verdragen van Espoo en Århus 
onverwijld te ondertekenen en ratificeren, 
en de betrokkenheid van lokale 
belanghebbenden bij het 
besluitvormingsproces te bevorderen;

13. benadrukt dat waterkwesties een van de 
belangrijkste bronnen van spanning en 
mogelijke conflicten blijven in de regio en 
onderstreept het belang van een regionale 
aanpak bij de bescherming en het 
adequate beheer van gezamenlijke 
waterbronnen; roept alle landen in de 
regio in dit verband op de verdragen van 
Espoo en Århus onverwijld te 
ondertekenen en ratificeren, en de 
betrokkenheid van lokale belanghebbenden 
bij het besluitvormingsproces te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 102
Nicole Kiil-Nielsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat waterkwesties een van de 
belangrijkste bronnen van spanning en 
mogelijke conflicten blijven in de regio;
roept alle landen in de regio in dit verband 
op de verdragen van Espoo en Århus 
onverwijld te ondertekenen en ratificeren, 
en de betrokkenheid van lokale 
belanghebbenden bij het 
besluitvormingsproces te bevorderen;

13. benadrukt dat waterkwesties een van de 
belangrijkste bronnen van spanning en 
mogelijke conflicten blijven in de regio;
roept de landen in de regio die dit nog niet 
hebben gedaan in dit verband op de 
verdragen van Espoo en Århus onverwijld 
te ondertekenen en ratificeren, en de 
betrokkenheid van lokale belanghebbenden 
bij het besluitvormingsproces te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 103
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van de Europese 
ontwikkelingsbanken in de regio, en met 
name met de uitbreiding van het mandaat 
van de Europese Investeringsbank naar
Centraal-Azië met de nadruk op milieu- en 
waterkwesties;

15. neemt kennis van de toegenomen 
betrokkenheid van de Europese 
ontwikkelingsbanken in de regio, en met 
name met de uitbreiding van het mandaat 
van de Europese Investeringsbank naar 
Centraal-Azië met de nadruk op milieu- en 
waterkwesties;

Or. de

Amendement 104
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van de Europese 
ontwikkelingsbanken in de regio, en met 
name met de uitbreiding van het mandaat 
van de Europese Investeringsbank naar 

15. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van de Europese 
ontwikkelingsbanken in de regio, en met 
name met de uitbreiding van het mandaat 
van de Europese Investeringsbank naar 
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Centraal-Azië met de nadruk op milieu- en 
waterkwesties;

Centraal-Azië met de nadruk op milieu- en 
waterkwesties, doch onderstreept dat op 
elke uitbetaling van middelen zorgvuldig 
controle en toezicht moet worden 
uitgeoefend; dringt er bij de 
ontwikkelingsbanken op aan de door de 
EBWO vastgestelde beginselen in acht te 
nemen en geen steun te verlenen aan 
staatsbedrijven in landen waarin 
stelselmatig schendingen van de 
mensenrechten plaatsvinden;

Or. en

Amendement 105
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van de Europese 
ontwikkelingsbanken in de regio, en met 
name met de uitbreiding van het mandaat 
van de Europese Investeringsbank naar 
Centraal-Azië met de nadruk op milieu- en 
waterkwesties;

15. is ingenomen met de toegenomen 
betrokkenheid van de Europese 
ontwikkelingsbanken in de regio, en met 
name met de uitbreiding van het mandaat 
van de Europese Investeringsbank naar 
Centraal-Azië met de nadruk op milieu- en 
waterkwesties; dringt er bij de 
ontwikkelingsbanken op aan de door de 
EBWO vastgestelde beginselen in acht te 
nemen en geen steun te verlenen aan 
staatsbedrijven in landen waarin 
stelselmatig schendingen van de 
mensenrechten plaatsvinden;

Or. en

Amendement 106
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat haar deskundigheid 
op het gebied van het beheer van 
grensoverschrijdende watervoorraden en 

16. is van mening dat haar deskundigheid 
op het gebied van het beheer van 
grensoverschrijdende watervoorraden en 
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haar huidige betrokkenheid bij bilaterale 
samenwerking met het oog op 
geïntegreerde nationale plannen voor 
waterbeheer, en bij multilaterale 
samenwerking in het kader van het 
regionale waterbeheerproject en het 
Internationale Fonds voor het Aralmeer, de 
EU tot een geschikte kandidaat maken om 
op te treden als bemiddelaar en 
discussieleider bij de verdeling van de 
watervoorraden tussen stroomopwaarts en 
stroomafwaarts gelegen landen (met 
inbegrip van Noord-Afghanistan), 
aangezien geen enkele andere 
internationale speler bereid of in staat is 
deze rol te vervullen, ondanks verzoeken 
van de betrokken landen;

haar huidige betrokkenheid bij bilaterale 
samenwerking met het oog op 
geïntegreerde nationale plannen voor 
waterbeheer, en bij multilaterale 
samenwerking in het kader van het 
regionale waterbeheerproject en het 
Internationale Fonds voor het Aralmeer, de 
EU tot een geschikte kandidaat maken om
onder meer op te treden als bemiddelaar en 
discussieleider bij de verdeling van de 
watervoorraden tussen stroomopwaarts en 
stroomafwaarts gelegen landen (met 
inbegrip van Noord-Afghanistan), 
aangezien geen enkele andere 
internationale speler bereid of in staat is 
deze rol te vervullen, ondanks verzoeken 
van de betrokken landen;

Or. de

Amendement 107
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is zich ervan bewust dat de 
ontzegging van elementaire rechten en 
kansen als gevolg van een gebrekkige 
democratie en rechtsstaat tot onzekerheid 
kan leiden;

Or. en

Amendement 108
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Beveiliging/grensbeheer Beveiliging/grensbeheer, intermenselijk 
contact

Or. en
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Amendement 109
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als een 
belangrijke manier om de vele 
grensoverschrijdende kwesties op het 
gebied van veiligheid, waterbeheer, 
etniciteit, milieu en ontwikkeling in de 
landen in kwestie het hoofd te bieden; is 
van oordeel dat regionale samenwerking 
voorrang moet krijgen op andere handels-
en economische unies;

Or. en

Amendement 110
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de 
belangrijkste manier om de vele 
grensoverschrijdende kwesties op het 
gebied van veiligheid, waterbeheer, 
etniciteit, milieu en ontwikkeling in de 
landen in kwestie het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 111
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de
voornaamste manier om de vele 
grensoverschrijdende kwesties op het 
gebied van veiligheid, waterbeheer, 
etniciteit, milieu en ontwikkeling in de 
landen in kwestie het hoofd te bieden;

Or. it

Amendement 112
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling alsook gewelddadig religieus 
extremisme in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 113
Krzysztof Lisek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 
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kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden en onderstreept dat ook de 
strijd tegen het terrorisme moet worden 
opgevoerd;

Or. en

Amendement 114
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden; pleit voor voortzetting en 
versterking van het 
grensbewakingsprogramma voor 
Centraal-Azië BOMCA en het 
drugsactieprogramma voor Centraal-Azië 
CADAP;

Or. en

Amendement 115
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 

17. betuigt opnieuw zijn steun voor 
maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van regionale samenwerking;
beschouwt deze maatregelen als de enige 
manier om de vele grensoverschrijdende 
kwesties op het gebied van veiligheid, 
waterbeheer, etniciteit, milieu en 
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ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden;

ontwikkeling in de landen in kwestie het 
hoofd te bieden; is van oordeel dat 
voortzetting van het 
grensbewakingsprogramma een zeer 
belangrijk steunmiddel is;

Or. en

Amendement 116
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat regionale 
veiligheid in het belang is van zowel de 
EU als de andere actoren in het gebied, 
met name de Russische Federatie, China 
en de VS, die allen bezorgd zijn over de 
toenemende instabiliteit en radicalisering 
in de regio en over de lekke grenzen met 
Afghanistan en de drugshandel als gevolg 
daarvan;

Or. en

Amendement 117
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt kennis van de toetreding van 
Kazachstan tot de douane-unie met 
Rusland en Wit-Rusland en hoopt dat 
deze unie open zal staan voor toetreding 
van de Centraal-Aziatische landen die nog 
geen lid zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 118
Nicole Kiil-Nielsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt kennis van de toetreding van 
Kazachstan tot de douane-unie met 
Rusland en Wit-Rusland en hoopt dat deze 
unie open zal staan voor toetreding van de 
Centraal-Aziatische landen die nog geen 
lid zijn;

18. neemt kennis van de toetreding van 
Kazachstan tot de douane-unie met 
Rusland en Wit-Rusland en hoopt dat deze 
unie geen obstakels zal creëren voor de 
regionale samenwerking en de 
verbetering van de bilaterale betrekkingen 
met de EU niet zal verstoren;

Or. en

Amendement 119
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. neemt kennis van de toetreding van 
Kazachstan tot de douane-unie met 
Rusland en Wit-Rusland en hoopt dat deze 
unie open zal staan voor toetreding van de 
Centraal-Aziatische landen die nog geen 
lid zijn;

18. neemt kennis van de toetreding van 
Kazachstan tot de douane-unie met 
Rusland en Wit-Rusland en hoopt dat deze 
unie open zal staan voor samenwerking 
met de Centraal-Aziatische landen die nog 
geen lid zijn en met de handelspartners 
van deze landen;

Or. fr

Amendement 120
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking met
Afghanistan – en in het bijzonder met zijn 
grensprovincies – wordt opgenomen in
maatregelen en programma's op het gebied 
van vervoer, energie, handel en 
ontwikkeling;

19. onderstreept dat de EU-aanpak van
Afghanistan en de strategie voor Centraal-
Azië coherent moeten zijn, met name met 
betrekking tot maatregelen en programma's 
op het gebied van vervoer, energie, handel 
en ontwikkeling;
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Or. en

Amendement 121
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking met
Afghanistan – en in het bijzonder met zijn 
grensprovincies – wordt opgenomen in 
maatregelen en programma's op het gebied 
van vervoer, energie, handel en 
ontwikkeling;

19. dringt aan op intensivering van de 
grensoverschrijdende samenwerking met 
Afghanistan – en in het bijzonder met zijn 
grensprovincies –  bij maatregelen en 
programma's op het gebied van vervoer, 
energie, handel en ontwikkeling;

Or. en

Amendement 122
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking met 
Afghanistan – en in het bijzonder met zijn 
grensprovincies – wordt opgenomen in 
maatregelen en programma's op het gebied 
van vervoer, energie, handel en 
ontwikkeling;

19. dringt erop aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking met 
Afghanistan – en in het bijzonder met zijn 
grensprovincies – wordt opgenomen om de 
drugsroutes, die in Afghanistan beginnen, 
beter te kunnen controleren en te 
bewaken, alsook in maatregelen en 
programma's op het gebied van vervoer, 
energie, handel en ontwikkeling, waarbij 
terdege rekening wordt gehouden met de 
oorlogssituatie in het land;

Or. de

Amendement 123
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking met 
Afghanistan – en in het bijzonder met zijn 
grensprovincies – wordt opgenomen in 
maatregelen en programma's op het gebied 
van vervoer, energie, handel en 
ontwikkeling;

19. dringt erop aan dat 
grensoverschrijdende samenwerking met 
Afghanistan – en in het bijzonder met zijn 
grensprovincies – wordt opgenomen in 
maatregelen en programma's op het gebied 
van vervoer, energie, handel, onderwijs en 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 124
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de EU op aan haar 
steun op de bestrijding van drugs- en 
mensenhandel te concentreren, aangezien 
dit de hoofdoorzaken zijn van de 
instabiliteit in Centraal-Azië die aldus 
mede dankzij de EU-inspanningen 
kunnen worden aangepakt; stelt met 
bezorgdheid vast dat dit probleem zich tot 
de gehele regio uitbreidt en wenst dat de 
EU grensoverschrijdende inspanningen 
voorstelt en bevordert; pleit voor de 
oprichting van Centraal-Aziatische fora 
voor de bestrijding van drugscriminaliteit;

Or. en

Amendement 125
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is verontrust over het tweevoudige
probleem van de zich verspreidende 
fundamentalistische standpunten en 
bewegingen als een uitstralingseffect 
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vanuit Afghanistan, maar ook als een 
reactie op de problematische balans van 
de regeringen in de regio qua 
mensenrechten en democratie; merkt op 
dat de bestrijding van het terrorisme een 
belangrijk bestanddeel van de EU-
strategie voor Centraal-Azië is;

Or. en

Amendement 126
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. wenst dat ondersteuning van de 
hervorming van de veiligheidssector in de 
Centraal-Aziatische landen op de politieke 
agenda van de bijeenkomst met de 
verantwoordelijken van de Centraal-
Aziatische staten wordt geplaatst en wenst 
voorts dat onderzoek wordt gedaan naar 
gebieden in het kader van de hervorming 
van de veiligheidssector die naast de 
lopende werkzaamheden inzake 
rechtsstaat en grensbeheer in de regio 
kunnen worden gesteund;

Or. en

Amendement 127
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. onderstreept dat de missies 
van de OVSE en de VN vrij op het 
grondgebied van de betrokken landen 
moeten kunnen opereren, aangezien deze 
organisaties van cruciaal belang zijn voor 
de verlening van de assistentie die voor de 
hervorming van de veiligheidssector 
dringend noodzakelijk is;
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Or. en

Amendement 128
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 sexies. betreurt dat er nog geen 
overeenstemming is bereikt over de status 
van de Kaspische Zee en is van oordeel 
dat de EU consequent moet verlangen dat 
de Centraal-Aziatische staten die aan die 
zee grenzen, te weten Kazachstan en 
Turkmenistan, actief en open aan de 
onderhandelingen deelnemen;

Or. en

Amendement 129
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 septies. verzoekt de EU de 
intermenselijke contacten en de 
uitwisselingsprogramma's op het gebied 
van wetenschap, economie en opleiding te 
blijven ondersteunen; wijst in dit verband 
op de tekortkomingen in de organisatie en 
de tenuitvoerlegging van het 
onderwijsinitiatief EU-Centraal-Azië en 
verzoekt de Commissie met klem deze in 
nauwe samenwerking met de 
onderwijsspecialisten en de Centraal-
Aziatische partners te verhelpen;

Or. en

Amendement 130
Norica Nicolai
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Ontwerpresolutie
Subheading 5

Ontwerpresolutie Amendement

Kazachstan Schrappen

Or. en

Amendement 131
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter druk te 
blijven uitoefenen op de Kazachstaanse 
autoriteiten om de in de aanloop naar hun 
OVSE-voorzitterschap van 2010 gedane 
beloften met betrekking tot een 
verbetering van de verkiezingen en de 
mediavrijheid in te lossen, in 
overeenstemming met de 
kernverplichtingen van OVSE-lidstaten 
en het nationale plan voor de 
mensenrechten dat de Kazachstaanse 
regering in 2009 heeft aangenomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter druk te 
blijven uitoefenen op de Kazachstaanse 
autoriteiten om de in de aanloop naar hun 
OVSE-voorzitterschap van 2010 gedane 
beloften met betrekking tot een verbetering 
van de verkiezingen en de mediavrijheid in 
te lossen, in overeenstemming met de 

20. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter druk te 
blijven uitoefenen op de Kazachstaanse 
autoriteiten om de in de aanloop naar hun 
OVSE-voorzitterschap van 2010 gedane 
beloften met betrekking tot een verbetering 
van de verkiezingen en de mediavrijheid
volledig in te lossen, in overeenstemming 
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kernverplichtingen van OVSE-lidstaten en 
het nationale plan voor de mensenrechten 
dat de Kazachstaanse regering in 2009 
heeft aangenomen;

met de kernverplichtingen van OVSE-
lidstaten en het nationale plan voor de 
mensenrechten dat de Kazachstaanse 
regering in 2009 heeft aangenomen;

Or. en

Amendement 133
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Kazachstaanse 
autoriteiten hun internationale 
verplichtingen en beloften, inclusief die 
welke zij in het kader van de menselijke 
dimensie van de OVSE zijn aangegaan, 
na te komen;

Or. en

Amendement 134
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het Kazachstaanse 
streven naar nauwere en betere 
betrekkingen met de EU en neemt kennis 
van de onlangs geopende 
onderhandelingen over een nieuwe en 
verbeterde PSO tussen de EU en 
Kazachstan, maar benadrukt dat 
economische samenwerking hand in hand 
moet gaan met politieke samenwerking en 
gebaseerd moet zijn op de politieke wil 
gemeenschappelijke waarden te 
verankeren; ziet in dit verband uit naar 
tastbare vorderingen op het gebied van de 
persvrijheid en de vrijheid van 
vergadering en vereniging, en naar 
verbeteringen in het verloop van het 
verkiezingsproces bij de aanstaande 

Schrappen



AM\876126NL.doc 63/91 PE472.027v01-00

NL

parlementsverkiezingen in 2012;

Or. en

Amendement 135
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het Kazachstaanse 
streven naar nauwere en betere 
betrekkingen met de EU en neemt kennis 
van de onlangs geopende 
onderhandelingen over een nieuwe en 
verbeterde PSO tussen de EU en 
Kazachstan, maar benadrukt dat 
economische samenwerking hand in hand 
moet gaan met politieke samenwerking en 
gebaseerd moet zijn op de politieke wil 
gemeenschappelijke waarden te 
verankeren; ziet in dit verband uit naar 
tastbare vorderingen op het gebied van de 
persvrijheid en de vrijheid van vergadering 
en vereniging, en naar verbeteringen in het 
verloop van het verkiezingsproces bij de 
aanstaande parlementsverkiezingen in 
2012;

21. is ingenomen met het Kazachstaanse 
streven naar nauwere en betere 
betrekkingen met de EU en neemt kennis 
van de onlangs geopende 
onderhandelingen over een nieuwe en 
verbeterde PSO tussen de EU en 
Kazachstan, maar benadrukt dat 
economische samenwerking hand in hand 
moet gaan met politieke samenwerking;
ziet in dit verband uit naar tastbare 
vorderingen op het gebied van de 
persvrijheid en de vrijheid van vergadering 
en vereniging, en naar verbeteringen in het 
verloop van het verkiezingsproces bij de 
aanstaande parlementsverkiezingen in 
2012;

Or. de

Amendement 136
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het Kazachstaanse 
streven naar nauwere en betere 
betrekkingen met de EU en neemt kennis 
van de onlangs geopende 
onderhandelingen over een nieuwe en 
verbeterde PSO tussen de EU en 
Kazachstan, maar benadrukt dat 
economische samenwerking hand in hand 

21. is ingenomen met het Kazachstaanse 
streven naar nauwere en betere 
betrekkingen met de EU en neemt kennis 
van de onlangs geopende 
onderhandelingen over een nieuwe en 
verbeterde PSO tussen de EU en 
Kazachstan en benadrukt dat economische 
samenwerking hand in hand moet gaan met 
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moet gaan met politieke samenwerking en 
gebaseerd moet zijn op de politieke wil 
gemeenschappelijke waarden te 
verankeren; ziet in dit verband uit naar 
tastbare vorderingen op het gebied van de 
persvrijheid en de vrijheid van vergadering 
en vereniging, en naar verbeteringen in het 
verloop van het verkiezingsproces bij de 
aanstaande parlementsverkiezingen in 
2012;

politieke samenwerking en gebaseerd moet 
zijn op de politieke wil 
gemeenschappelijke waarden te 
verankeren; ziet in dit verband uit naar 
tastbare vorderingen op het gebied van de 
persvrijheid en de vrijheid van vergadering 
en vereniging, en naar verbeteringen in het 
verloop van het verkiezingsproces bij de 
aanstaande parlementsverkiezingen in 
2012;

Or. en

Amendement 137
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het Kazachstaanse 
streven naar nauwere en betere 
betrekkingen met de EU en neemt kennis 
van de onlangs geopende 
onderhandelingen over een nieuwe en 
verbeterde PSO tussen de EU en 
Kazachstan, maar benadrukt dat 
economische samenwerking hand in hand 
moet gaan met politieke samenwerking en 
gebaseerd moet zijn op de politieke wil 
gemeenschappelijke waarden te 
verankeren; ziet in dit verband uit naar 
tastbare vorderingen op het gebied van de 
persvrijheid en de vrijheid van vergadering 
en vereniging, en naar verbeteringen in het 
verloop van het verkiezingsproces bij de 
aanstaande parlementsverkiezingen in 
2012;

21. is ingenomen met het Kazachstaanse 
streven naar nauwere en betere 
betrekkingen met de EU en neemt kennis 
van de onlangs geopende 
onderhandelingen over een nieuwe en 
verbeterde PSO tussen de EU en 
Kazachstan, maar benadrukt dat 
economische samenwerking hand in hand 
moet gaan met politieke samenwerking en 
gebaseerd moet zijn op de politieke wil 
gemeenschappelijke waarden te verankeren 
en na te leven; ziet in dit verband uit naar 
tastbare vorderingen op het gebied van de 
persvrijheid, de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van 
vergadering en vereniging, en naar 
verbeteringen in het verloop van het 
verkiezingsproces bij de aanstaande 
parlementsverkiezingen in 2012;

Or. en

Amendement 138
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. betreurt dat het toezicht op 
strafinrichtingen onlangs van het 
Ministerie van Justitie is overgegaan op 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en verzoekt de regering van Kazachstan 
haar inspanningen op te voeren om 
foltering en onmenselijke, wrede en 
vernederende behandeling tegen te gaan 
en af te schaffen;

Or. en

Amendement 139
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. betreurt dat het toezicht op 
strafinrichtingen onlangs van het 
Ministerie van Justitie is overgegaan op 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en verzoekt de regering van Kazachstan 
haar inspanningen op te voeren om 
foltering en onmenselijke, wrede en 
vernederende behandeling tegen te gaan 
en af te schaffen;

Or. en

Amendement 140
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. betreurt dat arbeiders in de 
aardolie-industrie, die afgelopen zomer in 
West-Kazachstan staakten voor hogere 
lonen en schadeloosstelling voor 
gevaarlijke arbeidsomstandigheden, door 
functionarissen van het Openbaar 
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Ministerie en ondernemingen zijn 
geïntimideerd; dringt aan op de 
onmiddellijke vrijlating van Natalya 
Sokolova, advocate van een 
onafhankelijke vakbond die veroordeeld 
werd wegens "het stoken van sociale 
onrust"en Akhzanat Aminov die 
gearresteerd werd wegens het organiseren 
van een illegale bijeenkomst; dringt er bij 
de Raad op aan de kwestie van de 
werknemers in de olie-industrie in 
Kazachstan bij alle betrokken Europese 
ondernemingen nadrukkelijk aan de orde 
te stellen ten einde alle praktijken waarbij 
de rechten van werknemers worden 
geschonden een halt toe te roepen;

Or. en

Amendement 141
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
over de aanhoudende schendingen van de 
fundamentele mensenrechten, zoals het 
recht op vrijheid van vergadering en een 
eerlijk proces, zoals blijkt uit de staking in 
Zhanaozen en de arrestatie van de 
vakbondsadvocate Natalya Sokolova kort 
geleden;

Or. en

Amendement 142
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat Kazachstan wetten heeft 
uitgevaardigd om opnieuw alle religieuze 
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entiteiten te inventariseren; wijst erop dat 
dit een dubbel probleem met zich brengt, 
namelijk dat enerzijds de gewetensvrijheid 
van de gevangenen wordt beperkt en 
anderzijds een potentiële "heksenjacht" 
op religieuze extremisten wordt geopend;

Or. en

Amendement 143
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. spoort Kazachstan ertoe 
aan zich opnieuw bij het initiatief inzake 
transparantie in de winningsector (EITI) 
aan te sluiten en alle wettelijke en 
reglementaire obstakels voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van dit 
initiatief weg te nemen; verzoekt de 
Kazachstaanse regering in dit verband om 
de Nationale Raad van 
belangenvertegenwoordigers, een 
werkgroep van diverse 
belangenvertegenwoordigers die toezicht 
houdt op de tenuitvoerlegging van het 
EITI, de juridische status van 
besluitvormende instantie in het kader 
van het EITI-mandaat te verlenen;

Or. en

Amendement 144
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Kirgizië Schrappen

Or. en
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Amendement 145
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. looft de inspanningen van Kirgizië om 
democratische hervormingen door te 
voeren en om over te schakelen naar een 
daadwerkelijk meerpartijenstelsel; hoopt 
dat verdere vooruitgang zal worden 
geboekt in het verloop van de aanstaande 
presidentsverkiezingen die later dit jaar 
zullen plaatsvinden; wijst er echter op dat 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
een goed werkende democratie te 
ontwikkelen, en doet in dit verband een 
beroep op de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter de 
Kirgizische autoriteiten te ondersteunen 
bij de opbouw van instellingen, de 
versterking van democratische beginselen 
en de bestrijding van corruptie en de 
infiltratie van georganiseerde misdaad in 
het bestuur van Kirgizië;

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. looft de inspanningen van Kirgizië om 
democratische hervormingen door te 
voeren en om over te schakelen naar een 
daadwerkelijk meerpartijenstelsel; hoopt 
dat verdere vooruitgang zal worden 
geboekt in het verloop van de aanstaande 
presidentsverkiezingen die later dit jaar 
zullen plaatsvinden; wijst er echter op dat 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
een goed werkende democratie te 
ontwikkelen, en doet in dit verband een 
beroep op de hoge 

22. looft de inspanningen van Kirgizië om 
democratische hervormingen door te 
voeren en om over te schakelen naar een 
daadwerkelijk meerpartijenstelsel; hoopt 
dat verdere vooruitgang zal worden 
geboekt in het verloop van de aanstaande 
presidentsverkiezingen die later dit jaar 
zullen plaatsvinden; wijst erop dat 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
een goed werkende democratie te 
ontwikkelen, en doet in dit verband een 
beroep op de hoge 
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vertegenwoordiger/vicevoorzitter de 
Kirgizische autoriteiten te ondersteunen bij 
de opbouw van instellingen, de versterking 
van democratische beginselen en de 
bestrijding van corruptie en de infiltratie 
van georganiseerde misdaad in het bestuur 
van Kirgizië;

vertegenwoordiger/vicevoorzitter de 
Kirgizische autoriteiten te ondersteunen bij 
de opbouw van instellingen, de versterking 
van democratische beginselen en de 
bestrijding van corruptie en de infiltratie 
van georganiseerde misdaad in het bestuur 
van Kirgizië;

Or. en

Amendement 147
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. looft de inspanningen van Kirgizië om 
democratische hervormingen door te
voeren en om over te schakelen naar een 
daadwerkelijk meerpartijenstelsel; hoopt 
dat verdere vooruitgang zal worden 
geboekt in het verloop van de aanstaande 
presidentsverkiezingen die later dit jaar 
zullen plaatsvinden; wijst er echter op dat 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
een goed werkende democratie te 
ontwikkelen, en doet in dit verband een 
beroep op de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter de 
Kirgizische autoriteiten te ondersteunen bij 
de opbouw van instellingen, de versterking 
van democratische beginselen en de 
bestrijding van corruptie en de infiltratie 
van georganiseerde misdaad in het bestuur 
van Kirgizië;

22. looft de inspanningen van Kirgizië om 
democratische hervormingen door te 
voeren en om over te schakelen naar een 
daadwerkelijk meerpartijenstelsel; hoopt 
dat verdere vooruitgang zal worden 
geboekt in het verloop van de aanstaande 
presidentsverkiezingen die later dit jaar 
zullen plaatsvinden; wijst er echter op dat 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
een goed werkende democratie te 
ontwikkelen, en doet, in het licht van het 
feit dat Kirgizië een van de landen is die 
een voortrekkersrol spelen voor wat 
betreft de ondersteuning van de 
democratie door de EU, in dit verband een 
beroep op de EU de Kirgizische 
autoriteiten te ondersteunen bij de opbouw 
van instellingen, de versterking van 
democratische beginselen en de bestrijding 
van corruptie en de infiltratie van 
georganiseerde misdaad in het bestuur van 
Kirgizië;

Or. en

Amendement 148
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. looft de inspanningen van Kirgizië om 
democratische hervormingen door te 
voeren en om over te schakelen naar een 
daadwerkelijk meerpartijenstelsel; hoopt 
dat verdere vooruitgang zal worden 
geboekt in het verloop van de aanstaande 
presidentsverkiezingen die later dit jaar 
zullen plaatsvinden; wijst er echter op dat 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
een goed werkende democratie te 
ontwikkelen, en doet in dit verband een 
beroep op de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter de 
Kirgizische autoriteiten te ondersteunen bij 
de opbouw van instellingen, de versterking 
van democratische beginselen en de 
bestrijding van corruptie en de infiltratie 
van georganiseerde misdaad in het bestuur 
van Kirgizië;

22. looft de inspanningen van Kirgizië om 
democratische hervormingen door te 
voeren en om over te schakelen naar een 
daadwerkelijk meerpartijenstelsel; hoopt 
dat verdere vooruitgang zal worden 
geboekt in het verloop van de aanstaande 
presidentsverkiezingen die later dit jaar 
zullen plaatsvinden; wijst er echter op dat 
aanhoudende inspanningen nodig zijn om 
een goed werkende democratie te 
ontwikkelen, en doet in dit verband een 
beroep op de EU de Kirgizische 
autoriteiten te ondersteunen bij de opbouw 
van instellingen, de versterking van 
democratische beginselen en de bestrijding 
van corruptie en de infiltratie van 
georganiseerde misdaad in het bestuur van 
Kirgizië;

Or. en

Amendement 149
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. juicht toe dat de regering van Kirgizië 
heeft besloten een speciale commissie in 
te stellen voor de uitvoering en 
monitoring van de aanbevelingen van de 
onafhankelijke internationale 
onderzoekscommissie met betrekking tot 
de gebeurtenissen van juni 2010 in Zuid-
Kirgizië, en verzoekt de Kirgizische 
autoriteiten de nodige maatregelen te 
treffen om etnische spanningen tegen te 
gaan, de situatie te stabiliseren en de 
culturele dialoog, de eerbiediging van de 
rechten van minderheden en de 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie te bevorderen; verzoekt de 
EU samen met de Kirgizische autoriteiten 
en ngo's EU-bijstandprogramma's te 

Schrappen
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ontwikkelen en uit te voeren met het oog 
op conflictpreventie, verzoening en 
bestrijding van straffeloosheid;

Or. en

Amendement 150
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. juicht toe dat de regering van Kirgizië 
heeft besloten een speciale commissie in te 
stellen voor de uitvoering en monitoring 
van de aanbevelingen van de 
onafhankelijke internationale 
onderzoekscommissie met betrekking tot 
de gebeurtenissen van juni 2010 in Zuid-
Kirgizië, en verzoekt de Kirgizische 
autoriteiten de nodige maatregelen te 
treffen om etnische spanningen tegen te 
gaan, de situatie te stabiliseren en de 
culturele dialoog, de eerbiediging van de 
rechten van minderheden en de bestrijding 
van alle vormen van discriminatie te 
bevorderen; verzoekt de EU samen met de 
Kirgizische autoriteiten en ngo's EU-
bijstandprogramma's te ontwikkelen en uit 
te voeren met het oog op conflictpreventie, 
verzoening en bestrijding van 
straffeloosheid;

23. juicht toe dat de regering van Kirgizië 
heeft besloten een speciale commissie in te 
stellen voor de uitvoering en monitoring 
van de aanbevelingen van de 
onafhankelijke internationale 
onderzoekscommissie met betrekking tot 
de gebeurtenissen van juni 2010 in Zuid-
Kirgizië, en verzoekt de Kirgizische 
autoriteiten de nodige maatregelen te 
treffen om etnische spanningen tegen te 
gaan, etnisch nationalisme terug te 
dringen, de situatie te stabiliseren en de 
culturele dialoog, de eerbiediging van de 
rechten van minderheden en de bestrijding 
van alle vormen van discriminatie te 
bevorderen, onder meer door de 
doorvoering van echte hervormingen van 
het justitieel apparaat en de politie als 
eerste vereiste voor het tegengaan van 
mensenrechtenschendingen zoals 
foltering en andere vormen van misbruik 
door de politie; verzoekt de EU samen met 
de Kirgizische autoriteiten en ngo's EU-
bijstandprogramma's te ontwikkelen en uit 
te voeren met het oog op conflictpreventie, 
verzoening en bestrijding van 
straffeloosheid;

Or. en

Amendement 151
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. juicht toe dat de regering van Kirgizië 
heeft besloten een speciale commissie in te 
stellen voor de uitvoering en monitoring 
van de aanbevelingen van de 
onafhankelijke internationale 
onderzoekscommissie met betrekking tot 
de gebeurtenissen van juni 2010 in Zuid-
Kirgizië, en verzoekt de Kirgizische 
autoriteiten de nodige maatregelen te 
treffen om etnische spanningen tegen te 
gaan, de situatie te stabiliseren en de 
culturele dialoog, de eerbiediging van de 
rechten van minderheden en de bestrijding 
van alle vormen van discriminatie te 
bevorderen; verzoekt de EU samen met de 
Kirgizische autoriteiten en ngo's EU-
bijstandprogramma's te ontwikkelen en uit 
te voeren met het oog op conflictpreventie, 
verzoening en bestrijding van 
straffeloosheid;

23. juicht toe dat de regering van Kirgizië 
heeft besloten een speciale commissie in te 
stellen voor de uitvoering en monitoring 
van de aanbevelingen van de 
onafhankelijke internationale 
onderzoekscommissie met betrekking tot 
de gebeurtenissen van juni 2010 in Zuid-
Kirgizië, en verzoekt de Kirgizische 
autoriteiten de nodige maatregelen te 
treffen om etnische spanningen tegen te 
gaan, de situatie te stabiliseren en de 
culturele dialoog, de eerbiediging van de 
rechten van minderheden en de bestrijding 
van alle vormen van discriminatie te 
bevorderen, onder meer door de 
doorvoering van echte hervormingen van 
het justitieel apparaat en de politie als 
eerste vereiste voor het tegengaan van 
mensenrechtenschendingen zoals 
foltering en andere vormen van misbruik 
door de politie; verzoekt de EU samen met 
de Kirgizische autoriteiten en ngo's EU-
bijstandprogramma's te ontwikkelen en uit 
te voeren met het oog op conflictpreventie, 
verzoening en bestrijding van 
straffeloosheid;

Or. en

Amendement 152
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Tadzjikistan Schrappen

Or. en

Amendement 153
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24



AM\876126NL.doc 73/91 PE472.027v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige doeltreffendheid van EU-
ontwikkelingshulp in het land als gevolg 
van de hoge mate van corruptie en de 
dreiging van regionale versplintering, die 
versterkt worden door de grimmige 
economische en sociale omstandigheden;
dringt daarom aan op een nieuwe 
benadering van menselijke veiligheid op 
basis van alternatieve steunkanalen;

Schrappen

Or. en

Amendement 154
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige doeltreffendheid van EU-
ontwikkelingshulp in het land als gevolg 
van de hoge mate van corruptie en de 
dreiging van regionale versplintering, die 
versterkt worden door de grimmige 
economische en sociale omstandigheden;
dringt daarom aan op een nieuwe 
benadering van menselijke veiligheid op 
basis van alternatieve steunkanalen;

24. wijst op de cruciale geopolitieke 
ligging van Tadzjikistan voor de gehele 
regio; geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
over de gebrekkige doeltreffendheid van 
EU-ontwikkelingshulp in het land als 
gevolg van de hoge mate van corruptie en 
de dreiging van regionale versplintering, 
die versterkt worden door de grimmige 
economische en sociale omstandigheden;
dringt er bijgevolg bij de EU op aan de 
inspanningen van Tadzjikistan op deze 
gebieden om tot duurzaam democratisch 
bestuur te komen, onverwijld te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 155
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige doeltreffendheid van EU-
ontwikkelingshulp in het land als gevolg 
van de hoge mate van corruptie en de 
dreiging van regionale versplintering, die 
versterkt worden door de grimmige 
economische en sociale omstandigheden;
dringt daarom aan op een nieuwe 
benadering van menselijke veiligheid op 
basis van alternatieve steunkanalen;

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de zwakke economische situatie van het 
land, de politieke spanningen en de 
klaarblijkelijke ontoereikendheid en 
beperkte doeltreffendheid van de 
internationale steun;

Or. fr

Amendement 156
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige doeltreffendheid van EU-
ontwikkelingshulp in het land als gevolg 
van de hoge mate van corruptie en de 
dreiging van regionale versplintering, die 
versterkt worden door de grimmige 
economische en sociale omstandigheden;
dringt daarom aan op een nieuwe 
benadering van menselijke veiligheid op 
basis van alternatieve steunkanalen;

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige doeltreffendheid van EU-
ontwikkelingshulp in het land als gevolg 
van de hoge mate van corruptie, de invloed 
van de georganiseerde misdaad op het 
bestuur en de dreiging van regionale 
versplintering, die versterkt worden door 
de grimmige economische en sociale 
omstandigheden; dringt daarom aan op een 
nieuwe benadering van menselijke 
veiligheid op basis van alternatieve 
steunkanalen;

Or. en

Amendement 157
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige doeltreffendheid van EU-

24. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de gebrekkige doeltreffendheid van EU-
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ontwikkelingshulp in het land als gevolg 
van de hoge mate van corruptie en de 
dreiging van regionale versplintering, die 
versterkt worden door de grimmige 
economische en sociale omstandigheden;
dringt daarom aan op een nieuwe 
benadering van menselijke veiligheid op 
basis van alternatieve steunkanalen;

ontwikkelingshulp in het land als gevolg 
van de hoge mate van corruptie en de 
dreiging van regionale versplintering, die 
versterkt worden door de grimmige 
economische en sociale omstandigheden;
dringt daarom aan op een nieuwe 
benadering van menselijke veiligheid op 
basis van alternatieve, niet-financiële
steunkanalen, die er ook op gericht zijn de 
drugshandel uit Tadzjikistan en 
Afghanistan te verhinderen;

Or. de

Amendement 158
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. neemt met bezorgdheid kennis van 
de beperkingen voor de vrijheid van 
meningsuiting en de recente restrictieve 
wijzigingen van de godsdienstwetgeving 
alsook de nieuwe wet inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid; spreekt zijn 
bezorgdheid uit over berichten over 
foltering in gevangenissen en de 
aanhoudende gebrekkige toegang van 
waarnemers uit de civiele samenleving tot 
gevangenissen; dringt erop aan dat het 
Internationaal Comité van het Rode Kruis 
en internationale waarnemers toegang 
krijgen tot strafinrichtingen ten einde de 
transparantie en het toezicht te vergroten;

Or. en

Amendement 159
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
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berichten over foltering in gevangenissen 
en de aanhoudende gebrekkige toegang 
van waarnemers uit de civiele 
samenleving tot gevangenissen; dringt 
erop aan dat het Internationaal Comité 
van het Rode Kruis en internationale 
waarnemers toegang krijgen tot 
strafinrichtingen ten einde de 
transparantie te vergroten;

Or. en

Amendement 160
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. wijst op de inmiddels frequent 
voorkomende uitbraken van geweld in 
gebieden van Tadzjikistan, de grote 
moeilijkheden van de autoriteiten om de 
situatie onder controle te krijgen, hun 
verzoeken om hulp bij het waarborgen 
van de veiligheid en de terughoudendheid 
van de internationale partners om deze 
hulp te verlenen, ten dele als gevolg van 
het gebrek aan vertrouwen in de 
Tadzjikische autoriteiten;

Or. en

Amendement 161
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. verzoekt de Tadzjikische 
regering de burgers te dienen en zich als 
een geloofwaardige speler voor duurzame 
veiligheid en stabiliteit in de regio in te 
zetten door corruptie daadwerkelijk tegen 
te gaan en infiltratie van de 
georganiseerde misdaad in de 
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staatsstructuren te voorkomen, een einde 
te maken aan het verlies van de zo 
dringend nodige middelen als gevolg van 
het uitermate ondoorzichtig financieel 
beheer van het aluminiumproductiebedrijf 
TALCO, geen financiële middelen te 
besteden aan onnodige prestigeprojecten, 
zich grote inspanningen te getroosten om 
het verval van de sociale en fysieke 
infrastructuur van het land tegen te gaan, 
maatregelen te nemen om nieuwe voedsel-
en energiecrises te voorkomen, en de 
eerbiediging van politieke, sociale en 
religieuze rechten te verbeteren om aldus 
onder meer de voedingsbodem voor  
grieven, frustratie en radicalisering weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 162
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quinquies. beveelt de Tadzjikische
regering in dit verband aan zich het 
boeken van vooruitgang op 
bovengenoemde gebieden ten doel te 
stellen, hetgeen tot een aanzienlijke en 
gestage verbetering van de classificatie 
van het land qua transparantie, bestuur 
en andere door internationale 
organisaties vastgestelde relevante 
indicatoren zal leiden en dringt erop aan 
dat EU-steun via staatsstructuren aan 
strenge voorwaarden wordt verbonden en 
dat intensievere samenwerking met niet-
overheidsactoren als alternatief wordt 
ingezet, ingeval de werkwijze van de 
Tadzjikische autoriteiten niet aanzienlijk 
verbetert;

Or. en
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Amendement 163
Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 sexies. aangezien Tadzjikistan een van 
de armste landen in de regio is, is het van 
essentieel belang dat alle instrumenten, 
met inbegrip van de PSO, uitsluitend de 
onmiddellijke bestrijding van de armoede 
op het oog hebben, overeenkomstig artikel 
208 van het VWEU, en niet gebruikt 
worden voor het doorzetten en behartigen 
van de energie- en veiligheidsbelangen 
van de EU;

Or. de

Amendement 164
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de EU de ontwikkeling van 
kleinschalige waterkrachtinstallaties 
langs de loop van rivieren en alternatieve 
hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen en ondersteunen, via 
haalbaarheidsonderzoeken, technische 
deskundigheid en, waar nodig, passende 
leningen van de Europese 
Investeringsbank;

Schrappen

Or. en

Amendement 165
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de EU de ontwikkeling van 
kleinschalige waterkrachtinstallaties langs 
de loop van rivieren en alternatieve 
hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen en ondersteunen, via 
haalbaarheidsonderzoeken, technische 
deskundigheid en, waar nodig, passende 
leningen van de Europese 
Investeringsbank;

25. verzoekt de EU de ontwikkeling van 
kleinschalige waterkrachtinstallaties langs 
de loop van rivieren en eventueel
alternatieve hernieuwbare energiebronnen 
te bevorderen en ondersteunen, via 
haalbaarheidsonderzoeken en technische 
deskundigheid;

Or. de

Amendement 166
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Turkmenistan Schrappen

Or. en

Amendement 167
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt kennis van de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs;
hoopt dat woorden zullen worden omgezet 
in daden; verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen en 
het toenaderingsproces tot internationale 
en regionale organisaties voort te zetten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 168
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt kennis van de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs;
hoopt dat woorden zullen worden omgezet 
in daden; verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen en 
het toenaderingsproces tot internationale en 
regionale organisaties voort te zetten;

26. is verheugd over de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs, 
doch onderstreept dat omvangrijke 
uitvoeringsmaatregelen moeten volgen;
verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen en 
het toenaderingsproces tot internationale en 
regionale organisaties voort te zetten;

Or. en

Amendement 169
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt kennis van de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs;
hoopt dat woorden zullen worden omgezet 
in daden; verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen en
het toenaderingsproces tot internationale en 
regionale organisaties voort te zetten;

26. verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen het 
toenaderingsproces tot internationale en 
regionale organisaties voort te zetten;

Or. en

Amendement 170
Tunne Kelam
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt kennis van de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs;
hoopt dat woorden zullen worden omgezet 
in daden; verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen en 
het toenaderingsproces tot internationale 
en regionale organisaties voort te zetten;

26. neemt kennis van de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs;
hoopt dat woorden zullen worden omgezet 
in daden; verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen en 
zich actiever op te stellen in internationale
en regionale organisaties;

Or. en

Amendement 171
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. neemt kennis van de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs;
hoopt dat woorden zullen worden omgezet 
in daden; verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen en
het toenaderingsproces tot internationale en 
regionale organisaties voort te zetten;

26. neemt kennis van de aangenomen 
wetgeving op het gebied van politiek, 
economie, maatschappij en onderwijs;
hoopt dat woorden zullen worden omgezet 
in daden; verzoekt de Raad en de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter in dit 
verband met klem om de Turkmeense 
autoriteiten aan te sporen de nieuwe 
wetgeving volledig ten uitvoer te leggen,
het toenaderingsproces tot internationale en 
regionale organisaties voort te zetten en de 
gasleveringen te diversifiëren door de 
aanleg van een trans-Kaspische 
pijpleiding;

Or. de

Amendement 172
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is uitermate bezorgd over de 
situatie in Turkmenistan, waar de huidige 
autoriteiten stelselmatig een repressief 
beleid voeren ten aanzien van elke vorm 
van oppositie, onafhankelijke ngo's en 
mensenrechtenactivisten;

Or. en

Amendement 173
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt echter dat aan geen van de in 
februari 2008 door het Europees 
Parlement gestelde voorwaarden voor de 
voortzetting van de interimovereenkomst 
is voldaan, waaronder vrije en 
onbelemmerde toegang van het 
Internationale Comité van het Rode kruis, 
de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in 
het land;

Schrappen

Or. en

Amendement 174
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt echter dat aan geen van de in 
februari 2008 door het Europees Parlement 
gestelde voorwaarden voor de voortzetting 
van de interimovereenkomst is voldaan, 
waaronder vrije en onbelemmerde toegang 

27. dringt erop aan dat aan de in februari 
2008 door het Europees Parlement gestelde 
voorwaarden voor de voortzetting van de 
interimovereenkomst volledig wordt 
voldaan, te weten vrije en onbelemmerde 
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van het Internationale Comité van het Rode 
kruis, de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in het 
land;

toegang van het Internationale Comité van 
het Rode kruis, de vrijlating van alle 
politieke en gewetensgevangenen, de 
afschaffing van alle reisbelemmeringen 
van overheidswege, en de mogelijkheid 
voor ngo's ongehinderd hun werk te doen 
in het land;

Or. en

Amendement 175
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt echter dat aan geen van de in 
februari 2008 door het Europees Parlement 
gestelde voorwaarden voor de voortzetting 
van de interimovereenkomst is voldaan, 
waaronder vrije en onbelemmerde toegang 
van het Internationale Comité van het Rode 
kruis, de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in het 
land;

27. betreurt echter dat  aan  geen van de in 
februari 2008 door het Europees Parlement 
gestelde voorwaarden voor de voortzetting 
van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst is voldaan, 
waaronder vrije en onbelemmerde toegang 
van het Internationale Comité van het Rode 
kruis, de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in het 
land; is van oordeel dat Turkmenistan aan 
deze voorwaarden moet voldoen ten einde 
zich te houden aan de internationale 
normen die het heeft geratificeerd;

Or. en

Amendement 176
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt echter dat aan geen van de in 
februari 2008 door het Europees Parlement 
gestelde voorwaarden voor de voortzetting 
van de interimovereenkomst is voldaan, 

27. betreurt echter dat aan geen van de in 
februari 2008 door het Europees Parlement 
gestelde voorwaarden voor de voortzetting 
van de interimovereenkomst is voldaan, 
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waaronder vrije en onbelemmerde toegang 
van het Internationale Comité van het Rode 
kruis, de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in het 
land;

waaronder vrije en onbelemmerde toegang 
van het Internationale Comité van het Rode 
kruis, de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in het 
land; is van oordeel dat Turkmenistan aan 
deze voorwaarden moet voldoen ten einde 
zich te houden aan de internationale 
normen die het heeft geratificeerd;

Or. en

Amendement 177
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt echter dat aan geen van de in 
februari 2008 door het Europees Parlement 
gestelde voorwaarden voor de voortzetting 
van de interimovereenkomst is voldaan, 
waaronder vrije en onbelemmerde toegang 
van het Internationale Comité van het Rode 
kruis, de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in het 
land;

27. betreurt echter dat aan geen van de in 
februari 2008 door het Europees Parlement 
gestelde voorwaarden voor de voortzetting 
van de interimovereenkomst is voldaan, 
waaronder vrije en onbelemmerde toegang 
van het Internationale Comité van het Rode 
kruis, de vrijlating van alle politieke en 
gewetensgevangenen, de afschaffing van 
alle reisbelemmeringen van 
overheidswege, en de mogelijkheid voor 
ngo's ongehinderd hun werk te doen in het 
land; is van oordeel dat Turkmenistan aan 
deze voorwaarden moet voldoen ten einde 
zich te houden aan de internationale 
normen die het heeft geratificeerd;

Or. en

Amendement 178
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 9

Ontwerpresolutie Amendement

Oezbekistan Schrappen
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Or. en

Amendement 179
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. neemt kennis van de conclusies van de 
Raad van oktober 2010 waarin alle 
sancties tegen Oezbekistan worden 
opgeheven en uiting wordt gegeven aan 
de bereidheid van de EU de betrekkingen 
met dit land in aanzienlijke mate te 
versterken; herinnert eraan dat de 
intensiteit van de samenwerking 
afhankelijk is van de Oezbeekse 
vorderingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratisering en de 
rechtsstaat, en verwacht van de Europese 
dienst voor extern optreden en de Raad 
dat zij een kritisch, voorwaardelijk en 
samenhangend beleid ontwikkelen voor 
Europese samenwerking met Oezbekistan;

Schrappen

Or. en

Amendement 180
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. neemt kennis van de conclusies van de 
Raad van oktober 2010 waarin alle sancties 
tegen Oezbekistan worden opgeheven en 
uiting wordt gegeven aan de bereidheid 
van de EU de betrekkingen met dit land in 
aanzienlijke mate te versterken; herinnert 
eraan dat de intensiteit van de 
samenwerking afhankelijk is van de 
Oezbeekse vorderingen op het gebied van 
de mensenrechten, democratisering en de 
rechtsstaat, en verwacht van de Europese 
dienst voor extern optreden en de Raad dat 

28. neemt kennis van de conclusies van de 
Raad van oktober 2010 waarin alle sancties 
tegen Oezbekistan worden opgeheven;
wijst erop dat de regering nog niet is 
ingegaan op het verzoek van de EU om 
een onafhankelijk onderzoek naar de 
tragedie van Andijan; herinnert eraan dat 
de intensiteit van de samenwerking 
afhankelijk is van de Oezbeekse 
vorderingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratisering en de 
rechtsstaat, en verwacht van de Europese 
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zij een kritisch, voorwaardelijk en 
samenhangend beleid ontwikkelen voor 
Europese samenwerking met Oezbekistan;

dienst voor extern optreden en de Raad dat 
zij een kritisch, voorwaardelijk en 
samenhangend beleid ontwikkelen voor 
Europese samenwerking met Oezbekistan;

Or. en

Amendement 181
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. neemt kennis van de conclusies van de 
Raad van oktober 2010 waarin alle sancties 
tegen Oezbekistan worden opgeheven en 
uiting wordt gegeven aan de bereidheid
van de EU de betrekkingen met dit land in 
aanzienlijke mate te versterken; herinnert 
eraan dat de intensiteit van de 
samenwerking afhankelijk is van de 
Oezbeekse vorderingen op het gebied van 
de mensenrechten, democratisering en de 
rechtsstaat, en verwacht van de Europese 
dienst voor extern optreden en de Raad dat 
zij een kritisch, voorwaardelijk en 
samenhangend beleid ontwikkelen voor 
Europese samenwerking met Oezbekistan;

28. neemt kennis van de conclusies van de 
Raad van oktober 2010 waarin alle sancties 
tegen Oezbekistan worden opgeheven;
herinnert eraan dat de regering nog niet 
is ingegaan op het verzoek van de EU om 
een onafhankelijk onderzoek naar de 
tragedie van Andijan; herinnert eraan dat 
de intensiteit van de samenwerking 
afhankelijk is van de Oezbeekse 
vorderingen op het gebied van de 
mensenrechten, democratisering en de 
rechtsstaat, en verwacht van de Europese 
dienst voor extern optreden en de Raad dat 
zij een kritisch, voorwaardelijk en 
samenhangend beleid ontwikkelen voor 
Europese samenwerking met Oezbekistan;

Or. en

Amendement 182
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. neemt kennis van de conclusies van de 
Raad van oktober 2012 waarin alle sancties 
tegen Oezbekistan worden opgeheven en 
uiting wordt gegeven aan de bereidheid 
van de EU de betrekkingen met dit land in 
aanzienlijke mate te versterken; herinnert 
eraan dat de intensiteit van de 

28. neemt kennis van de conclusies van de 
Raad van oktober 2012 waarin alle sancties 
tegen Oezbekistan worden opgeheven en 
uiting wordt gegeven aan de bereidheid 
van de EU de betrekkingen met dit land in 
aanzienlijke mate te versterken; herinnert 
eraan dat de intensiteit van de 
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samenwerking afhankelijk is van de 
Oezbeekse vorderingen op het gebied van 
de mensenrechten, democratisering en de 
rechtsstaat, en verwacht van de Europese 
dienst voor extern optreden en de Raad dat 
zij een kritisch, voorwaardelijk en 
samenhangend beleid ontwikkelen voor 
Europese samenwerking met Oezbekistan;

samenwerking afhankelijk is van de 
Oezbeekse vorderingen op het gebied van 
de mensenrechten, de democratisering en 
de rechtsstaat, en de strijd tegen de 
drugshandel en verwacht van de Europese 
dienst voor extern optreden en de Raad dat 
zij een kritisch, voorwaardelijk en 
samenhangend beleid ontwikkelen voor 
Europese samenwerking met Oezbekistan;

Or. de

Amendement 183
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. neemt kennis van de bezorgdheid 
van de IAO, van vertegenwoordigers van 
werknemers en werkgevers en ngo's over 
de voortdurende praktijk van gedwongen 
kinderarbeid in de Oezbeekse 
katoenindustrie; verzoekt de Oezbeekse 
autoriteiten hun medewerking te verlenen 
aan de IAO en de IAO onbeperkt toegang 
te verlenen om de katoenoogst op de voet 
te volgen;

Or. en

Amendement 184
Hannes Swoboda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. neemt kennis van de bezorgdheid 
van de IAO, van vertegenwoordigers van 
werknemers en werkgevers en ngo's over 
de voortdurende praktijk van gedwongen 
kinderarbeid in de Oezbeekse 
katoenindustrie; verzoekt de Oezbeekse 
autoriteiten hun medewerking te verlenen 
aan de IAO en de IAO onbeperkt toegang 
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te verlenen om de katoenoogst op de voet 
te volgen;

Or. en

Amendement 185
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. neemt kennis van de bezorgdheid 
van de IAO, van vertegenwoordigers van 
werknemers en werkgevers en ngo's over 
de voortdurende praktijk van door de staat 
georganiseerde gedwongen kinderarbeid 
in de Oezbeekse katoenindustrie; verzoekt 
de Oezbeekse autoriteiten hun 
medewerking te verlenen aan de IAO en 
de IAO onbeperkt toegang te verlenen om 
de katoenoogst op de voet te volgen;

Or. en

Amendement 186
Norica Nicolai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. betreurt het recente besluit van de 
Oezbeekse autoriteiten het kantoor van 
Human Rights Watch in Tashkent te 
sluiten, en verzoekt hen nationale en 
internationale ngo's onbelemmerde 
toegang te bieden tot het land en er 
ongehinderd hun werk te laten doen;

Schrappen

Or. en

Amendement 187
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. betreurt het recente besluit van de 
Oezbeekse autoriteiten het kantoor van 
Human Rights Watch in Tashkent te 
sluiten, en verzoekt hen nationale en 
internationale ngo's onbelemmerde 
toegang te bieden tot het land en er 
ongehinderd hun werk te laten doen;

29. is verheugd over de Oezbeekse 
wettelijke verplichtingen om nationale en 
internationale ngo's onbelemmerde 
toegang te bieden tot het land en er 
ongehinderd hun werk te laten doen;
verwacht een duurzame en coherente
implementatie; betreurt in dit verband het 
recente besluit van de Oezbeekse 
autoriteiten het kantoor van Human Rights 
Watch in Tashkent te sluiten;

Or. en

Amendement 188
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. betreurt het recente besluit van de 
Oezbeekse autoriteiten het kantoor van 
Human Rights Watch in Tashkent te 
sluiten, en verzoekt hen nationale en 
internationale ngo's onbelemmerde toegang 
te bieden tot het land en er ongehinderd 
hun werk te laten doen;

29. is verontrust over  het recente besluit 
van de Oezbeekse autoriteiten het kantoor 
van Human Rights Watch in Tashkent te 
sluiten; wijst hen op hun verplichtingen 
tegenover de OVSE en verzoekt hen 
nationale en internationale ngo's 
onbelemmerde toegang te bieden tot het 
land en er ongehinderd hun werk te laten 
doen;

Or. en

Amendement 189
David Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. betreurt het recente besluit van de 
Oezbeekse autoriteiten het kantoor van 
Human Rights Watch in Tashkent te 

29. betreurt het recente besluit van de 
Oezbeekse autoriteiten het kantoor van 
Human Rights Watch in Tashkent te 
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sluiten, en verzoekt hen nationale en 
internationale ngo's onbelemmerde toegang 
te bieden tot het land en er ongehinderd 
hun werk te laten doen;

sluiten, en verzoekt hen nationale en 
internationale ngo's en waarnemers 
onbelemmerde toegang te bieden tot het 
land en er ongehinderd hun werk te laten 
doen;

Or. en

Amendement 190
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. geeft opnieuw uiting aan zijn 
bezorgdheid over berichten over de 
voortdurende praktijk van gedwongen 
kinderarbeid in de katoenindustrie van 
Oezbekistan en dringt er bij de Oezbeekse 
autoriteiten op aan ermee in te stemmen 
dat een IAO-waarnemingsmissie op hoog 
niveau de situatie ter plaatse beoordeelt;

Or. en

Amendement 191
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is bezorgd over de praktijk van 
gedwongen kinderarbeid, met name in de 
landbouw, en dringt er bij de regering van 
Oezbekistan op aan een doeltreffende 
strategie uit te werken, ten uitvoer te 
leggen en te volgen om definitief een 
einde te maken aan gedwongen 
kinderarbeid; verzoekt de Europese Unie 
de regering van Oezbekistan bij haar 
inspanningen in dezen te steunen;

Or. en
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Amendement 192
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie, de EDEO, de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor 
Centraal-Azië, alsook de regeringen en 
parlementen van Kazachstan, Kirgizië, 
Tadzjikistan, Turkmenistan en 
Oezbekistan.

Or. en


