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Amendement 1
Tokia Saïfi, Mário David

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het in het hoogste 
belang is voor de Europese Unie om hoog 
in te zetten op economische 
samenwerking en om een strategie aan te 
nemen die wederzijds voordelig, 
verantwoordelijk en flexibel is, gebaseerd 
op ondersteuning van democratische 
overgang en het verdedigen van 
mensenrechten; 

Or. fr

Amendement 2
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. gezien alle in het kader van de 
Arabische lente door het Parlement 
aangenomen resoluties, over de vrijheid 
van godsdienst, geloof en geweten als 
fundamentele en universele waarden die 
van essentieel belang zijn voor 
democratische en economische 
ontwikkeling;

B. gezien alle in het kader van de 
Arabische lente door het Parlement 
aangenomen resoluties;

Or. en

Amendement 3
Marielle De Sarnez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt nogmaals zijn nadrukkelijke
steun uit voor de legitieme democratische 
aspiraties van de bevolking in 
verschillende zuidelijke mediterrane 
buurlanden van de EU; moedigt de 
overgangsautoriteiten aan om zo spoedig 
mogelijk te zorgen voor een vredige 
overgang naar een echte democratie; 
verzoekt de nationale overheden het recht 
van hun volk op vreedzame demonstraties 
te eerbiedigen, en zich te weerhouden van 
iedere vorm van gewelddadige 
onderdrukking;

1. spreekt nogmaals zijn volledige steun uit 
voor de legitieme democratische aspiraties 
van de bevolking in verschillende 
zuidelijke mediterrane buurlanden van de 
EU; moedigt de overgangsautoriteiten aan 
om te zorgen voor een vredige overgang 
naar een echte democratie; dringt er bij de 
nationale overheden op aan het recht van 
hun volk op vreedzame demonstraties te 
eerbiedigen, en zich te weerhouden van 
iedere vorm van gewelddadige 
onderdrukking; 

Or. fr

Amendement 4
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het belang van 
verdraagzaamheid voor een stabiele 
maatschappij en roept de landen in een 
politieke overgangsperiode op te 
waarborgen dat alle grondrechten –
waaronder de vrijheid van meningsuiting 
en de vrijheid van godsdienst, geweten en 
gedachte – van alle burgers, met inbegrip 
van de koptische christenen, worden 
geëerbiedigd;

2. herinnert aan het belang van 
economische ontwikkeling en een hogere 
levensstandaard, welke essentieel zijn 
voor politieke en sociale stabiliteit op 
lange termijn in de betrokken landen en 
roept de landen in een politieke 
overgangsperiode op te waarborgen dat alle 
grondrechten - waaronder de vrijheid van 
meningsuiting, vreedzame vergadering, 
vereniging en godsdienst, geweten en 
gedachte - van alle burgers worden 
geëerbiedigd;

Or. en
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Amendement 5
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert aan het belang van 
verdraagzaamheid voor een stabiele 
maatschappij en roept de landen in een 
politieke overgangsperiode op te 
waarborgen dat alle grondrechten –
waaronder de vrijheid van meningsuiting 
en de vrijheid van godsdienst, geweten en 
gedachte – van alle burgers, met inbegrip 
van de koptische christenen, worden 
geëerbiedigd;

2. herinnert aan het belang van 
verdraagzaamheid voor een stabiele 
maatschappij en roept de landen in een 
democratische overgangsperiode op te 
waarborgen dat alle grondrechten –
waaronder de vrijheid van meningsuiting 
en de vrijheid van godsdienst, geweten en 
gedachte – van alle burgers, zowel mannen 
als vrouwen, met inbegrip van de 
koptische christenen, worden geëerbiedigd;
benadrukt dat vrije toegang tot informatie 
en communicatie en ongecensureerde 
toegang tot het internet (internetvrijheid) 
universele rechten zijn die essentieel zijn 
voor het verzekeren van transparantie en 
verantwoording in het openbare leven; 

Or. fr

Amendement 6
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de op maat gesneden 
benadering ten opzichte van de 
partnerlanden in de gezamenlijke 
mededeling van de Commissie en de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
(VV/HV) met de titel "Inspelen op de 
veranderingen in onze buurlanden"; 
verzoekt de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) uitvoeriger toe te lichten 
hoe beginselen als wederzijdse 
verantwoordingsplicht en 

3. is ingenomen met de op maat gesneden 
benadering ten opzichte van de 
partnerlanden in de gezamenlijke 
mededeling van de Commissie en de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
(VV/HV) met de titel "Inspelen op de 
veranderingen in onze buurlanden"; 
verzoekt de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) en de Commissie 
uitvoeriger toe te lichten hoe beginselen als 
wederzijdse verantwoordingsplicht en 
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voorwaardelijkheid ("meer voor meer") in 
de praktijk zullen worden gebracht;

voorwaardelijkheid ("meer voor meer") in 
de praktijk zullen worden gebracht;

Or. en

Amendement 7
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de op maat gesneden 
benadering ten opzichte van de 
partnerlanden in de gezamenlijke 
mededeling van de Commissie en de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
(VV/HV) met de titel "Inspelen op de 
veranderingen in onze buurlanden"; 
verzoekt de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) uitvoeriger toe te lichten 
hoe beginselen als wederzijdse 
verantwoordingsplicht en 
voorwaardelijkheid ("meer voor meer") in 
de praktijk zullen worden gebracht; 

3. is ingenomen met de op maat gesneden 
benadering ten opzichte van de 
partnerlanden in de gezamenlijke 
mededeling van de Commissie en de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 
(VV/HV) met de titel "Inspelen op de 
veranderingen in onze buurlanden"; 
verzoekt de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO), nu de Commissie 
onderhandelingen is gestart met als doel 
het oprichten van diepe en brede 
vrijhandelszones (DCFTA) met Egypte, 
Jordanië, Marokko en Tunesië, zo snel 
mogelijk uitvoeriger toe te lichten hoe 
beginselen als wederzijdse 
verantwoordingsplicht en 
voorwaardelijkheid ("meer voor meer") in 
de praktijk zullen worden gebracht en 
vraagt dat het Parlement volledig 
betrokken is bij het vaststellen van het 
nakomen van de vastgestelde 
conditionaliteit; dringt erop aan dat het 
EU-handels- en investeringsbeleid voor 
het zuidelijke Middellandse-Zeegebied 
hand in hand moet gaan met een 
daadwerkelijke uitvoering van clausules 
betreffende handhaving van 
mensenrechten;

Or. fr
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Amendement 8
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van de Taskforce EU-Tunesië, 
de eerste taskforce met een zuidelijk 
mediterraan land die erop gericht is om de 
Europese en internationale steun voor de 
overgang van het land beter te coördineren; 
juicht toe dat het Parlement bij de eerste 
bijeenkomst werd betrokken; verzoekt de 
VV/HV en de Commissie het Parlement 
als waarnemer bij dit initiatief en bij 
toekomstige initiatieven te blijven 
betrekken;

4. is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van de Taskforce EU-Tunesië, 
de eerste taskforce met een zuidelijk 
mediterraan land die erop gericht is om de 
Europese en internationale steun voor de 
overgang van het land beter te coördineren; 
juicht toe dat het Parlement bij de eerste 
bijeenkomst werd betrokken; verzoekt de 
VV/HV en de Commissie het Parlement bij 
dit initiatief en bij toekomstige initiatieven 
te blijven betrekken;

Or. en

Amendement 9
Marielle De Starnes, Pier Antonio Panzer, José Ignacio Samaranch Sánchez-Neyra

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van de Taskforce EU-Tunesië, 
de eerste taskforce met een zuidelijk 
mediterraan land die erop gericht is om de 
Europese en internationale steun voor de 
overgang van het land beter te coördineren; 
juicht toe dat het Parlement bij de eerste 
bijeenkomst werd betrokken; verzoekt de 
VV/HV en de Commissie het Parlement als 
waarnemer bij dit initiatief en bij 
toekomstige initiatieven te blijven 
betrekken;

4. is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van de Taskforce EU-Tunesië, 
de eerste taskforce met een zuidelijk 
mediterraan land die erop gericht is om de 
Europese en internationale steun voor de 
overgang van het land beter te coördineren; 
juicht toe dat het Parlement bij de eerste 
bijeenkomst werd betrokken; verzoekt de 
VV/HV en de Commissie het Parlement als 
waarnemer bij dit initiatief en bij 
toekomstige initiatieven te blijven 
betrekken; verwelkomt het instellen van 
een monitorgroep binnen het Europees 
Parlement voor het zuidelijke Mediterrane 
gebied om de EU-response op de crises in 
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de Mediterrane landen te monitoren;

Or. en

Amendement 10
Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt om een besluit voor 
ambitieuze, gebalanceerde en wederzijds 
voordelige handelsovereenkomsten voor 
goederen en diensten, voorafgegaan door 
de gepaste invloedstudies;

Or. es

Amendement 11
Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie met klem over te 
gaan tot een strategie die haar rol als 
investeerder versterkt, door specifieke 
richtsnoeren voor verantwoordelijk 
investeren te ontwikkelen met als doel 
sociale onevenwichtigheden en verschillen 
tussen regio's te verkleinen en de 
diversificatie van lokale economieën te 
bevorderen, en benadrukt dat de bestrijding 
van corruptie op alle niveaus een 
topprioriteit voor de EU zou moeten zijn 
bij het opbouwen van financiële en 
handelsbetrekkingen met haar zuidelijke 
partners;

5. verzoekt de Commissie met klem over te 
gaan tot een strategie die haar rol als 
investeerder versterkt, door specifieke 
richtsnoeren voor verantwoordelijk 
investeren te ontwikkelen met als doel 
sociale onevenwichtigheden en verschillen 
tussen regio's te verkleinen en de 
diversificatie van lokale economieën te 
bevorderen, en benadrukt dat de bestrijding 
van corruptie op alle niveaus een 
topprioriteit voor de EU zou moeten zijn 
bij het opbouwen van financiële en 
handelsbetrekkingen met haar zuidelijke 
partners, en eveneens de promotie van een 
milieu dat bevorderlijk is voor 
investeringen die veiligheid en wettelijke 



AM\888439NL.doc 9/12 PE478.670v01-00

NL

stabiliteit als kern hebben;

Or. es

Amendement 12
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie met klem over te 
gaan tot een strategie die haar rol als 
investeerder versterkt, door specifieke 
richtsnoeren voor verantwoordelijk 
investeren te ontwikkelen met als doel 
sociale onevenwichtigheden en verschillen 
tussen regio's te verkleinen en de 
diversificatie van lokale economieën te 
bevorderen, en benadrukt dat de bestrijding 
van corruptie op alle niveaus een 
topprioriteit voor de EU zou moeten zijn 
bij het opbouwen van financiële en 
handelsbetrekkingen met haar zuidelijke 
partners;

5. verzoekt de Commissie met klem over te 
gaan tot een strategie die haar rol als 
investeerder versterkt, door specifieke 
richtsnoeren voor verantwoordelijk 
investeren te ontwikkelen met als doel 
sociale onevenwichtigheden en verschillen 
tussen regio's te verkleinen en de 
diversificatie van lokale economieën te 
bevorderen, en benadrukt dat de bestrijding 
van corruptie op alle niveaus een 
topprioriteit voor de EU zou moeten zijn 
bij het opbouwen van financiële en 
handelsbetrekkingen met haar zuidelijke 
partners; verwelkomt de ondernomen 
acties van de Europese Investeringsbank, 
voornamelijk via de Europees-
Mediterrane investerings- en 
partnerschapsfaciliteit en van de 
Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling (EBWO) en benadrukt het 
belang en de noodzaak van het creëren 
van meer synergieën met andere nationale 
en internationale instellingen die ook 
actief zijn in die landen;

Or. fr

Amendement 13
Tokia Saïfi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie met klem over te 
gaan tot een strategie die haar rol als 
investeerder versterkt, door specifieke 
richtsnoeren voor verantwoordelijk 
investeren te ontwikkelen met als doel 
sociale onevenwichtigheden en verschillen 
tussen regio's te verkleinen en de 
diversificatie van lokale economieën te
bevorderen, en benadrukt dat de bestrijding 
van corruptie op alle niveaus een 
topprioriteit voor de EU zou moeten zijn 
bij het opbouwen van financiële en 
handelsbetrekkingen met haar zuidelijke 
partners;

5. verzoekt de Commissie met klem over te 
gaan tot een strategie die haar rol als 
investeerder versterkt, door specifieke 
richtsnoeren voor verantwoordelijk 
investeren te ontwikkelen met als doel 
sociale onevenwichtigheden en verschillen 
tussen regio's te verkleinen en de 
diversificatie van lokale economieën te 
bevorderen; dringt er bij de Commissie, in 
deze context, op aan om rekening te 
houden met reeds ingevoerde 
investeringsprogramma’s in de regio (in 
het bijzonder programma’s door nationale 
agentschappen in lidstaten, het Deauville-
partnerschap, de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling) om 
hun samenhang te verzekeren en om de 
efficiëntie van haar eigen strategie te 
optimaliseren; benadrukt dat de bestrijding 
van corruptie op alle niveaus een 
topprioriteit voor de EU zou moeten zijn 
bij het opbouwen van financiële en 
handelsbetrekkingen met haar zuidelijke 
partners; 

Or. fr

Amendement 14
Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van de rol die 
landen in het Zuiden spelen in de 
voorziening van energie aan verschillende 
lidstaten en benadrukt het grote potentieel 
voor samenwerking op gebied van 
energie; wijst op de noodzaak om 
Europees-Mediterrane verbindingen in de 
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gas- en elektriciteitssectoren aan te 
moedigen;

Or. es

Amendement 15
Pino Arlacchi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de eerlijke en 
transparante verkiezingen die onlangs in 
Tunesië hebben plaatsgevonden, 
aangezien deze een goed voorbeeld 
vormen voor andere landen in de regio; 
onderstreept het belang van vrije en 
eerlijke verkiezingen voor de 
totstandbrenging van inclusieve, 
transparante en democratische 
samenlevingen, aangezien daarmee de 
basis wordt gelegd voor grotere stabiliteit, 
die op zijn beurt weer een 
randvoorwaarde vormt voor het 
aantrekken van internationale 
investeringen en het bewerkstelligen van 
duurzame groei.

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de eerlijke en 
transparante verkiezingen die onlangs in 
Tunesië hebben plaatsgevonden, aangezien 
deze een goed voorbeeld vormen voor 

6. is ingenomen met de eerlijke en 
transparante verkiezingen die onlangs in 
Tunesië hebben plaatsgevonden, aangezien 
deze een goed voorbeeld vormen voor 
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andere landen in de regio; onderstreept het 
belang van vrije en eerlijke verkiezingen 
voor de totstandbrenging van inclusieve, 
transparante en democratische 
samenlevingen, aangezien daarmee de 
basis wordt gelegd voor grotere stabiliteit, 
die op zijn beurt weer een randvoorwaarde 
vormt voor het aantrekken van 
internationale investeringen en het 
bewerkstelligen van duurzame groei;

andere landen in de regio; onderstreept het 
belang van vrije en eerlijke verkiezingen 
voor de totstandbrenging van inclusieve, 
transparante en democratische 
samenlevingen, aangezien daarmee de 
basis wordt gelegd voor grotere stabiliteit, 
die op zijn beurt weer een randvoorwaarde 
vormt voor het aantrekken van 
internationale investeringen en het 
bewerkstelligen van duurzame groei; 
benadrukt de noodzaak voor 
democratische veranderingen vergezeld 
van economische, wettelijke en sociale 
hervormingen om de socio-economische 
structuren van deze landen te openen en 
te moderniseren;

Or. es

Amendement 17
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de eerlijke en 
transparante verkiezingen die onlangs in 
Tunesië hebben plaatsgevonden, aangezien 
deze een goed voorbeeld vormen voor 
andere landen in de regio; onderstreept het 
belang van vrije en eerlijke verkiezingen 
voor de totstandbrenging van inclusieve, 
transparante en democratische 
samenlevingen, aangezien daarmee de 
basis wordt gelegd voor grotere stabiliteit, 
die op zijn beurt weer een randvoorwaarde 
vormt voor het aantrekken van 
internationale investeringen en het 
bewerkstelligen van duurzame groei;

6. is ingenomen met de eerlijke en 
transparante verkiezingen die onlangs in 
Tunesië hebben plaatsgevonden, aangezien 
deze een goed voorbeeld vormen voor 
andere landen in de regio; onderstreept het 
belang van vrije en eerlijke verkiezingen 
voor het creëren van eenheid in die 
landen die verzekerd wordt door het 
oprichten van democratische en 
pluralistische instellingen, aangezien 
daarmee de basis wordt gelegd voor 
grotere stabiliteit, die op zijn beurt weer 
een randvoorwaarde vormt voor het 
aantrekken van internationale investeringen 
en het bewerkstelligen van duurzame groei;

Or. fr


