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Amendement 1
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resultaten van de 
toetredingsconferenties met IJsland op 
ministerieel niveau van 27 juni 2010 en 27 
juni 2011, en de toetredingsconferentie met 
IJsland op het niveau van speciale 
vertegenwoordigers van 19 oktober 2011,

– gezien de resultaten van de 
toetredingsconferenties met IJsland op 
ministerieel niveau van 27 juni 2010, 27 
juni 2011 en 12 december 2011, en de 
toetredingsconferentie met IJsland op het 
niveau van speciale vertegenwoordigers 
van 19 oktober 2011,

Or. en

Amendement 2
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resultaten van de 
onderzoeksprocedure (november 2010 -
juni 2011),

– gezien de resultaten van de 
onderzoeksprocedure,

Or. en

Amendement 3
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de toetsing van het 
EU-acquis bijna is voltooid;

Or. en
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Amendement 4
Indrek Tarand, Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er tot op heden vier
hoofdstukken van de 
toetredingsonderhandelingen geopend en 
voorlopig gesloten zijn (Hoofdstuk 2: Vrij 
verkeer van werknemers, Hoofdstuk 7: 
Recht inzake intellectuele eigendom, 
Hoofdstuk 25: Wetenschap en onderzoek, 
Hoofdstuk 26: Onderwijs en cultuur) en 
er nog twee geopend zijn (Hoofdstuk 5: 
Overheidsopdrachten, Hoofdstuk 10: 
Informatiemaatschappij en media),

B. overwegende dat er tot op heden acht
hoofdstukken van de 
toetredingsonderhandelingen geopend en 
voorlopig gesloten zijn;

Or. en

Amendement 5
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat er tot op heden vier
hoofdstukken van de 
toetredingsonderhandelingen geopend en 
voorlopig gesloten zijn (Hoofdstuk 2: Vrij 
verkeer van werknemers, Hoofdstuk 7: 
Recht inzake intellectuele eigendom, 
Hoofdstuk 25: Wetenschap en onderzoek, 
Hoofdstuk 26: Onderwijs en cultuur) en er 
nog twee geopend zijn (Hoofdstuk 5: 
Overheidsopdrachten, Hoofdstuk 10: 
Informatiemaatschappij en media),

B. overwegende dat er tot op heden acht
hoofdstukken van de 
toetredingsonderhandelingen geopend en
voorlopig gesloten zijn (Hoofdstuk 2: Vrij 
verkeer van werknemers, Hoofdstuk 6 –
Vennootschapsrecht, Hoofdstuk 7: Recht 
inzake intellectuele eigendom, Hoofdstuk 
20 - Ondernemings- en industriebeleid, 
Hoofdstuk 21 - Trans-Europese 
netwerken, Hoofdstuk 23 - Rechterlijke 
macht en fundamentele rechten en
Hoofdstuk 25: Wetenschap en onderzoek, 
Hoofdstuk 26: Onderwijs en cultuur) en er 
nog drie geopend zijn (Hoofdstuk 5: 
Overheidsopdrachten, Hoofdstuk 10: 
Informatiemaatschappij en media en 
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Hoofdstuk 33 - Financiële en budgettaire 
bepalingen);

Or. en

Amendement 6
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat rekening gehouden 
dient te worden met de bijzonderheden 
van IJsland, zonder afbreuk te doen aan 
de beginselen en het acquis van de EU,

E. overwegende dat bij het 
toetredingsproces van IJsland de 
beginselen en het acquis van de EU 
volledig gewaarborgd moeten worden;

Or. en

Amendement 7
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over de opening van zes 
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van vier van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen; acht het van 
belang dat de noodzakelijke voorwaarden 
worden geschapen om het 
toetredingsproces van IJsland af te 
ronden en ervoor te zorgen dat de 
toetreding van het land een succes wordt;

2. neemt kennis van de opening van zes 
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van vier van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen;

Or. nl

Amendement 8
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over de opening van zes 
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van vier van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen; acht het van 
belang dat de noodzakelijke voorwaarden 
worden geschapen om het 
toetredingsproces van IJsland af te ronden 
en ervoor te zorgen dat de toetreding van 
het land een succes wordt;

2. steunt de vorderingen van IJsland met 
het toetredingsproces; is verheugd over de 
opening van zes 
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van vier van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen; acht het van 
belang dat de noodzakelijke voorwaarden 
worden geschapen om het 
toetredingsproces van IJsland af te ronden 
en ervoor te zorgen dat de toetreding van 
het land een succes wordt;

Or. en

Amendement 9
Indrek Tarand, Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over de opening van zes
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van vier van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen; acht het van 
belang dat de noodzakelijke voorwaarden 
worden geschapen om het 
toetredingsproces van IJsland af te ronden 
en ervoor te zorgen dat de toetreding van 
het land een succes wordt;

2. is verheugd over de opening van elf
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van acht van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen; acht het van 
belang dat de noodzakelijke voorwaarden 
worden geschapen om het 
toetredingsproces van IJsland af te ronden 
en ervoor te zorgen dat de toetreding van 
het land een succes wordt;

Or. en

Amendement 10
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over de opening van zes
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van vier van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen; acht het van 
belang dat de noodzakelijke voorwaarden 
worden geschapen om het 
toetredingsproces van IJsland af te ronden 
en ervoor te zorgen dat de toetreding van 
het land een succes wordt;

2. is verheugd over de opening van elf
onderhandelingshoofdstukken en de 
voorlopige sluiting van acht van deze 
hoofdstukken in de 
toetredingsonderhandelingen; acht het van 
belang dat de noodzakelijke voorwaarden 
worden geschapen om het 
toetredingsproces van IJsland af te ronden 
en ervoor te zorgen dat de toetreding van 
het land een succes wordt;

Or. en

Amendement 11
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over het vooruitzicht een 
land met een krachtige democratische 
traditie en maatschappelijke cultuur als 
nieuwe lidstaat op te nemen;

3. is verheugd over het vooruitzicht een 
land met een lange historische en 
krachtige democratische traditie en 
maatschappelijke cultuur als nieuwe 
lidstaat op te nemen;

Or. en

Amendement 12
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op de historische nauwe 
banden van IJsland met Noord-Europa en 
de succesvolle Euro-Atlantische 
samenwerking gedurende meer dan 60 
jaar;



PE478.707v01-00 8/32 AM\888639NL.doc

NL

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt kennis van het lopende 
beoordelingsproces van de IJslandse 
grondwet dat gericht is op vergroting van 
democratische waarborgen, versterking van 
controlemechanismen, verbetering van het 
functioneren van de overheidsinstellingen 
en een betere definiëring van hun 
respectieve functies en bevoegdheden;

4. neemt verheugd kennis van het lopende 
beoordelingsproces van de IJslandse 
grondwet dat gericht is op vergroting van 
democratische waarborgen, versterking van 
controlemechanismen, verbetering van het 
functioneren van de overheidsinstellingen,
een betere definiëring van hun respectieve 
functies en bevoegdheden en algemene 
vergroting van de transparantie van het 
politieke en bestuurlijke optreden; juicht 
in dit verband uitdrukkelijk de positieve 
ervaring toe van een grondwettelijk 
comité, dat via een nationale verkiezing 
uit de bevolking is gekozen;

Or. de

Amendement 14
Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt kennis van het lopende 
beoordelingsproces van de IJslandse 
grondwet dat gericht is op vergroting van 
democratische waarborgen, versterking van 
controlemechanismen, verbetering van het 
functioneren van de overheidsinstellingen 
en een betere definiëring van hun 
respectieve functies en bevoegdheden;

4. neemt kennis van de oprichting van de 
Constitutionele raad en het lopende 
beoordelingsproces van de IJslandse 
grondwet dat gericht is op vergroting van 
democratische waarborgen, versterking van 
controlemechanismen, verbetering van het 
functioneren van de overheidsinstellingen 
en een betere definiëring van hun 
respectieve functies en bevoegdheden, en 
is ingenomen met de inspanningen om de 
rol en de efficiëntie van het parlement te 
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vergroten door versterking van het 
toezichtstaken van de instelling;

Or. en

Amendement 15
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. neemt nota ven de herschikking van 
de regering van IJsland van 31 december 
2011; spreekt zijn vertrouwen uit dat de 
nieuwe regering de onderhandelingen 
naar het toetredingsproces met een nog 
sterkere en vasthoudendere inzet zal 
voortzetten; 

Or. en

Amendement 16
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. prijst IJsland om zijn goede reputatie op 
het gebied van bescherming van de 
mensenrechten en het waarborgen van 
nauwe samenwerking met internationale 
mechanismen voor de bescherming van de 
mensenrechten; onderstreept dat de 
toetreding van IJsland tot de EU de rol van 
de Unie als wereldwijde voorvechter en 
beschermer van mensenrechten en 
fundamentele vrijheden verder zal 
onderbouwen;

5. prijst IJsland om zijn goede reputatie op 
het gebied van bescherming van de 
mensenrechten en het waarborgen van 
nauwe samenwerking met internationale 
mechanismen voor de bescherming van de 
mensenrechten; merkt op dat IJsland een 
koploper is als het gaat om de erkenning 
van onafhankelijk geworden landen en 
landen die naar onafhankelijkheid 
streven; onderstreept dat de toetreding van 
IJsland tot de EU de rol van de Unie als 
wereldwijde voorvechter en beschermer 
van mensenrechten en fundamentele 
vrijheden verder zal onderbouwen;

Or. en
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Amendement 17
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. neemt kennis van de goede vooruitgang 
die geboekt is bij het verbeteren van de 
onafhankelijkheid en doelmatigheid van de 
rechterlijke macht, evenals van de 
versterking van het beleidskader ter 
bestrijding van corruptie;

6. is verheugd over de goede vooruitgang 
die geboekt is bij het verbeteren van de 
onafhankelijkheid en doelmatigheid van de 
rechterlijke macht, evenals van de 
versterking van het beleidskader ter 
bestrijding van corruptie, hetgeen erkend 
is door de voorlopige sluiting van 
Hoofdstuk 23;

Or. en

Amendement 18
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de op 20 april 2011 
door het Althing aangenomen nieuwe 
mediawet; moedigt de in de zomer van 
2011 benoemde ter zake doende 
parlementaire commissies aan om te 
werken aan het wetgevende kader op dit 
terrein en betreffende de 
eigendomsconcentratie op de IJslandse 
mediamarkt en de rol van Icelandic State 
Broadcasting op de reclamemarkt;

7. is voorts verheugd over de op 20 april 
2011 door het Althing aangenomen nieuwe 
mediawet; moedigt de in de zomer van 
2011 benoemde ter zake doende 
parlementaire commissies aan om te 
werken aan het wetgevende kader op dit 
terrein en betreffende de 
eigendomsconcentratie op de IJslandse 
mediamarkt en de rol van Icelandic State 
Broadcasting op de reclamemarkt;

Or. en

Amendement 19
Indrek Tarand, Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. spreekt nogmaals zijn steun uit voor 
het IJslandse Initiatief voor Moderne 
Media, en ziet uit naar de omzetting in 
wetgeving en de rechtspraktijk van dit 
initiatief, dat IJsland en de EU in staat 
stelt een sterke positie in te nemen met 
betrekking tot de wettelijke bescherming 
van de vrijheid van meningsuiting en 
informatie;

Or. en

Amendement 20
Cristian Dan Preda, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de IJslandse autoriteiten 
nogmaals om de rechten van EU-burgers 
met betrekking tot hun recht om bij 
plaatselijke verkiezingen in IJsland te 
stemmen, te harmoniseren;

8. blijft bij zijn verzoek aan de IJslandse 
autoriteiten om de rechten van EU-burgers 
met betrekking tot hun recht om bij 
plaatselijke verkiezingen in IJsland te 
stemmen, te harmoniseren;

Or. en

Amendement 21
Indrek Tarand, Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de politieke 
verdeeldheid in de regering met betrekking 
tot het EU-lidmaatschap en spoort aan tot 
de goedkeuring van algemene strategieën 

9. neemt nota van de politieke 
verdeeldheid in de regering en binnen de 
belangrijkste IJslandse politieke krachten 
met betrekking tot het EU-lidmaatschap en 
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voor de toetreding tot de EU op bepaalde 
terreinen, en in het bijzonder de terreinen 
die niet onder de EER vallen;

spoort aan tot de goedkeuring van 
algemene strategieën voor de toetreding tot 
de EU op bepaalde terreinen, en in het 
bijzonder de terreinen die niet onder de 
EER vallen;

Or. en

Amendement 22
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de politieke 
verdeeldheid in de regering met betrekking 
tot het EU-lidmaatschap en spoort aan tot 
de goedkeuring van algemene strategieën 
voor de toetreding tot de EU op bepaalde 
terreinen, en in het bijzonder de terreinen 
die niet onder de EER vallen;

9. is bezorgd over de politieke 
verdeeldheid in de regering met betrekking 
tot het EU-lidmaatschap; benadrukt dat de 
oppositie door de 
toetredingsonderhandelingen te 
gebruiken als een instrument in de 
interne politieke strijd, de positie van 
IJsland in de onderhandelingen over het 
EU-lidmaatschap ondergraaft en de 
regering van haar noodzakelijke steun in 
het parlement dreigt te beroven waardoor 
zij misschien moet aftreden; spoort aan tot 
de goedkeuring van algemene strategieën 
voor de toetreding tot de EU op bepaalde 
terreinen, en in het bijzonder de terreinen 
die niet onder de EER vallen;

Or. en

Amendement 23
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de politieke 
verdeeldheid in de regering met betrekking 
tot het EU-lidmaatschap en spoort aan tot 
de goedkeuring van algemene strategieën 

9. is bezorgd over de politieke 
verdeeldheid in de regering en de Althingi 
met betrekking tot het EU-lidmaatschap en 
spoort aan tot de goedkeuring van 
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voor de toetreding tot de EU op bepaalde 
terreinen, en in het bijzonder de terreinen 
die niet onder de EER vallen;

algemene strategieën voor de toetreding tot 
de EU op bepaalde terreinen, en in het 
bijzonder de terreinen die niet onder de 
EER vallen;

Or. en

Amendement 24
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met genoegen vast dat een 
aanzienlijk deel van de IJslandse bevolking 
vóór voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen is; is 
verheugd over de overheidssteun voor een 
gefundeerd, evenwichtig debat over de 
toetredingsprocedure en de betrokkenheid 
van de IJslandse samenleving bij de 
maatschappelijke discussies over het EU-
lidmaatschap;

10. stelt vast dat een aanzienlijk deel van 
de IJslandse bevolking vóór voortzetting 
van de toetredingsonderhandelingen is;

Or. nl

Amendement 25
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met genoegen vast dat een 
aanzienlijk deel van de IJslandse bevolking 
vóór voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen is; is 
verheugd over de overheidssteun voor een 
gefundeerd, evenwichtig debat over de 
toetredingsprocedure en de betrokkenheid 
van de IJslandse samenleving bij de 
maatschappelijke discussies over het EU-
lidmaatschap;

10. stelt met genoegen vast dat een 
aanzienlijk deel van de IJslandse bevolking 
vóór voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen is; is 
verheugd over de overheidssteun voor een 
gefundeerd, evenwichtig debat over de 
toetredingsprocedure en de betrokkenheid 
van de IJslandse samenleving bij de 
maatschappelijke discussies over het EU-
lidmaatschap; meent dat de EU de burgers 
van IJsland alle mogelijke informatie 
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moet verstrekken over alle consequenties 
van het EU-lidmaatschap voor het land en 
de EU zelf om de IJslanders in de 
gelegenheid te stellen zich goed te 
informeren en hun voor- en 
tegenargumenten te baseren op concrete 
feiten en reële ontwikkelingen, en niet op 
overdreven angsten of valse argumenten;

Or. en

Amendement 26
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met genoegen vast dat een 
aanzienlijk deel van de IJslandse bevolking 
vóór voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen is; is 
verheugd over de overheidssteun voor een 
gefundeerd, evenwichtig debat over de 
toetredingsprocedure en de betrokkenheid 
van de IJslandse samenleving bij de 
maatschappelijke discussies over het EU-
lidmaatschap;

10. stelt met genoegen vast dat een 
aanzienlijk deel van de IJslandse bevolking 
vóór voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen is; is 
verheugd over de overheidssteun voor een 
gefundeerd, evenwichtig debat over de 
toetredingsprocedure en de betrokkenheid 
van de IJslandse samenleving bij de 
maatschappelijke discussies en de 
uiteindelijke beslissing over het EU-
lidmaatschap;

Or. de

Amendement 27
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over het feit dat IJsland een 
bevredigende staat van dienst heeft voor 
wat betreft de tenuitvoerlegging van zijn 
EER-verplichtingen en zijn vermogen 
weerstand te bieden aan concurrentiedruk 

12. is verheugd over het feit dat IJsland een 
bevredigende staat van dienst heeft voor 
wat betreft de tenuitvoerlegging van zijn 
EER-verplichtingen en zijn vermogen 
weerstand te bieden aan concurrentiedruk 
en marktkrachten in de EU op de 
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en marktkrachten in de EU; middellange termijn, mits het zijn aanpak 
van de huidige zwakke punten met een 
adequaat macro-economisch beleid en 
structurele hervormingen doorzet;

Or. en

Amendement 28
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over het feit dat IJsland een 
bevredigende staat van dienst heeft voor 
wat betreft de tenuitvoerlegging van zijn 
EER-verplichtingen en zijn vermogen 
weerstand te bieden aan concurrentiedruk 
en marktkrachten in de EU;

12. is verheugd over het feit dat IJsland een 
bevredigende staat van dienst heeft voor 
wat betreft de tenuitvoerlegging van zijn 
EER-verplichtingen en zijn vermogen 
weerstand te bieden aan concurrentiedruk 
en marktkrachten in de EU; herinnert er 
echter aan dat IJsland moet voldoen aan 
de bestaande EER- verplichtingen, zoals 
door de Toezichthoudende Autoriteit van 
de EVA vastgesteld;

Or. en

Amendement 29
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is verheugd over het feit dat IJsland een 
bevredigende staat van dienst heeft voor 
wat betreft de tenuitvoerlegging van zijn 
EER-verplichtingen en zijn vermogen 
weerstand te bieden aan concurrentiedruk 
en marktkrachten in de EU;

12. is verheugd over het feit dat IJsland een 
bevredigende staat van dienst heeft voor 
wat betreft de tenuitvoerlegging van zijn 
EER-verplichtingen en zijn vermogen 
weerstand te bieden aan concurrentiedruk 
en marktkrachten in de EU; wijst op de 
nauwe economische banden van IJsland 
met de EU;

Or. en
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Amendement 30
Judith Sargentini, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de IJslandse autoriteiten aan 
om maatregelen te nemen tegen de nog 
steeds aanzienlijke staatsinmenging in het 
bankwezen en industrieën als energie, 
luchtvervoer en visserij, die nog steeds 
tegen buitenlandse concurrentie worden 
beschermd;

13. neemt nota van de nog steeds 
aanzienlijke staatsinmenging in het 
bankwezen en industrieën als energie, 
luchtvervoer en visserij, die nog steeds 
tegen buitenlandse concurrentie worden 
beschermd en moedigt de IJslandse 
autoriteiten aan deze sectoren geleidelijk 
te hervormen en open te stellen, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
het land;

Or. en

Amendement 31
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de IJslandse autoriteiten aan 
om maatregelen te nemen tegen de nog 
steeds aanzienlijke staatsinmenging in het 
bankwezen en industrieën als energie, 
luchtvervoer en visserij, die nog steeds 
tegen buitenlandse concurrentie worden 
beschermd;

13. moedigt de IJslandse autoriteiten aan 
om maatregelen te nemen tegen de nog 
steeds aanzienlijke overheidsinterventie in 
het bankwezen en de bescherming tegen 
buitenlandse concurrentie van industrieën 
als energie, luchtvervoer en visserij te 
verminderen;

Or. en

Amendement 32
Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de IJslandse autoriteiten aan 
om maatregelen te nemen tegen de nog 
steeds aanzienlijke staatsinmenging in het 
bankwezen en industrieën als energie, 
luchtvervoer en visserij, die nog steeds 
tegen buitenlandse concurrentie worden 
beschermd;

13. dringt er bij de IJslandse autoriteiten 
met klem aan om maatregelen te nemen 
tegen de nog steeds aanzienlijke 
staatsinmenging in het bankwezen en 
industrieën als energie, luchtvervoer en 
visserij, die nog steeds tegen buitenlandse 
concurrentie worden beschermd;
benadrukt dat uitbanning van 
protectionisme een voorwaarde is voor 
duurzame economische ontwikkeling;

Or. en

Amendement 33
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de IJslandse autoriteiten aan 
om maatregelen te nemen tegen de nog 
steeds aanzienlijke staatsinmenging in het 
bankwezen en industrieën als energie, 
luchtvervoer en visserij, die nog steeds 
tegen buitenlandse concurrentie worden 
beschermd;

13. moedigt de IJslandse autoriteiten aan 
om maatregelen te nemen tegen de nog 
steeds aanzienlijke staatsinmenging in het 
bankwezen en industrieën als energie, 
luchtvervoer en visserij, die nog steeds 
tegen buitenlandse concurrentie worden 
beschermd; steunt in dit verband de 
inspanningen om de oorzaken van de 
ineenstorting van het IJslandse 
economische en financiële systeem verder 
op te helderen en hieruit de nodige 
politieke conclusies te trekken;

Or. de

Amendement 34
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. prijst IJsland voor het met succes 
voltooien van het economisch 
herstelprogramma met het IMF, dat zich 
richt op economische en 
begrotingsconsolidatie;

14. prijst IJsland voor het met succes 
voltooien van het economisch 
herstelprogramma met het IMF, dat zich 
richt op stabilisering van de munt, 
banksanering en begrotingsconsolidatie;

Or. en

Amendement 35
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd kennis te nemen van de 
goede economische vooruitgang die al is 
geboekt en de uitgebreide 
herstructureringen en hervormingen die 
zijn doorgevoerd in de financiële sector; 
dringt aan op verdere inspanningen om de 
werkloosheid terug te dringen en in het 
bijzonder de jeugdwerkloosheid;

15. is verheugd kennis te nemen van de 
goede economische vooruitgang die al is 
geboekt en de uitgebreide 
herstructureringen en hervormingen die 
zijn doorgevoerd in de financiële sector; 
moedigt de IJslandse autoriteiten aan hun 
inspanningen voort te zetten om de 
werkloosheid terug te dringen en in het 
bijzonder de jeugdwerkloosheid;

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is verheugd kennis te nemen van de 
goede economische vooruitgang die al is 
geboekt en de uitgebreide 
herstructureringen en hervormingen die 
zijn doorgevoerd in de financiële sector; 
dringt aan op verdere inspanningen om de 

15. is verheugd kennis te nemen van de 
goede economische vooruitgang die al is 
geboekt en de uitgebreide 
herstructureringen en hervormingen die 
zijn doorgevoerd in de financiële sector; 
dringt aan op verdere inspanningen om de 
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werkloosheid terug te dringen en in het 
bijzonder de jeugdwerkloosheid;

werkloosheid terug te dringen en in het 
bijzonder de jeugdwerkloosheid, en zo 
emigratietendensen onder de bevolking 
actief tegen te gaan;

Or. de

Amendement 37
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de IJslandse autoriteiten zich 
te blijven bezighouden met het lage aantal 
openbare en particuliere investeringen en 
de hoge inflatiecijfers ten gevolge van de 
economische en financiële crisis;

16. verzoekt de IJslandse autoriteiten zich 
te blijven bezighouden met het lage aantal 
openbare en particuliere investeringen en 
de hoge inflatiecijfers ten gevolge van de 
economische en financiële crisis en 
oplossingen uit te werken voor het 
ernstige probleem van een dreigend
bankroet voor vele huishoudens;

Or. de

Amendement 38
Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is verheugd over de goedkeuring 
van de IJslandse Beleidsverklaring 2020 
en moedigt de regering aan kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's) in 
het land te stimuleren door hun 
aanwezigheid op de internationale markt 
te faciliteren en door adequate toegang tot 
financiële middelen te verstrekken;

Or. en
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Amendement 39
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het antwoord van IJsland op het met 
redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en de uitspraak van het hooggerechtshof 
van IJsland betreffende de handhaving van 
de noodwet van 6 oktober 2008; waardeert 
de aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 
zullen worden afgehandeld;

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het besluit van de Toezichthoudende 
Autoriteit van de EVA om de kwestie-
Icesave aan het Hof van de EER voor te 
leggen en van de uitspraak van het 
hooggerechtshof van IJsland betreffende de 
handhaving van de noodwet van 6 oktober 
2008; waardeert de aanhoudende inzet van 
de IJslandse autoriteiten om deze kwestie 
op te lossen en is ingenomen met de eerste 
gedeeltelijke betalingen aan de preferente 
schuldeisers bij de liquidatie van 
Landsbanki Íslands hf, die naar schatting 
bijna een derde van de erkende preferente 
schuldvorderingen uitmaken;

Or. en

Amendement 40
Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het antwoord van IJsland op het met 
redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en de uitspraak van het hooggerechtshof 
van IJsland betreffende de handhaving van 
de noodwet van 6 oktober 2008; waardeert 
de aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het besluit van de Toezichthoudende 
Autoriteit van de EVA om IJsland voor 
het Hof van de EER te dagen vanwege de 
inbreuk op de richtlijn inzake 
depositogarantiestelsels en van de 
uitspraak van het hooggerechtshof van 
IJsland betreffende de handhaving van de 
noodwet van 6 oktober 2008; herinnert 
eraan dat de bestaande verplichtingen, 
zoals die welke door de Toezichthoudende 
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zullen worden afgehandeld; Autoriteit van de EVA zijn vastgesteld uit 
hoofde van de EER-Overeenkomst, 
moeten worden nagekomen; waardeert de 
aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 
zullen worden afgehandeld; 

Or. en

Amendement 41
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het antwoord van IJsland op het met 
redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en de uitspraak van het hooggerechtshof 
van IJsland betreffende de handhaving van 
de noodwet van 6 oktober 2008; waardeert 
de aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 
zullen worden afgehandeld;

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave een 
bilateraal juridisch geschil is, dat het 
toetredingsproces van IJsland niet mag 
beïnvloeden; neemt kennis van het 
antwoord van IJsland op het met redenen 
omkleed advies van de Toezichthoudende 
Autoriteit van de EVA en de uitspraak van 
het hooggerechtshof van IJsland 
betreffende de handhaving van de noodwet 
van 6 oktober 2008; waardeert de 
aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen; 
benadrukt in dit verband dat de 
liquidatieraad van Landsbanki al 
begonnen is met de uitbetaling van de 
preferente vorderingen, waaronder die 
van het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland, en verwacht dat alle claims van 
spaarders tegen Landsbanki volledig en 
behoorlijk zullen worden afgehandeld;

Or. en

Amendement 42
Judith Sargentini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het antwoord van IJsland op het met 
redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en de uitspraak van het hooggerechtshof 
van IJsland betreffende de handhaving van 
de noodwet van 6 oktober 2008; waardeert 
de aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 
zullen worden afgehandeld;

18. neemt kennis van het antwoord van 
IJsland op het met redenen omkleed advies 
van de Toezichthoudende Autoriteit van de 
EVA en de uitspraak van het 
hooggerechtshof van IJsland betreffende de 
handhaving van de noodwet van 6 oktober 
2008; waardeert de aanhoudende inzet van 
de IJslandse autoriteiten om deze kwestie 
op te lossen; benadrukt in dit verband dat 
de liquidatieraad van Landsbanki al 
begonnen is met de uitbetaling van de 
preferente vorderingen, waaronder die 
van het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland, en verwacht dat alle claims van 
spaarders tegen Landsbanki volledig en 
behoorlijk zullen worden afgehandeld;

Or. en

Amendement 43
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het antwoord van IJsland op het met 
redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en de uitspraak van het hooggerechtshof 
van IJsland betreffende de handhaving van 
de noodwet van 6 oktober 2008; waardeert 
de aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 
zullen worden afgehandeld;

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het antwoord van IJsland op het met 
redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en van het daaropvolgend besluit van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
om IJsland voor het Hof van de EER te 
dagen vanwege de inbreuk op de richtlijn 
inzake depositogarantiestelsels; neemt 
tevens kennis van de uitspraak van het 
hooggerechtshof van IJsland betreffende de 
handhaving van de noodwet van 6 oktober 
2008; waardeert de aanhoudende inzet van 
de IJslandse autoriteiten om deze kwestie 
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op te lossen en verwacht dat alle claims 
van spaarders tegen Landsbanki volledig 
en behoorlijk zullen worden afgehandeld;

Or. en

Amendement 44
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; neemt kennis 
van het antwoord van IJsland op het met 
redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en de uitspraak van het hooggerechtshof 
van IJsland betreffende de handhaving van 
de noodwet van 6 oktober 2008; waardeert 
de aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 
zullen worden afgehandeld;

18. wijst erop dat de kwestie-Icesave op dit 
moment nog niet is opgelost; benadrukt 
dat de Icesave-kwestie buiten de 
toetredingsonderhandelingen om moet 
worden opgelost en geen obstakel mag 
zijn in het toetredingsproces van IJsland;
neemt kennis van het antwoord van IJsland 
op het met redenen omkleed advies van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
en de uitspraak van het hooggerechtshof 
van IJsland betreffende de handhaving van 
de noodwet van 6 oktober 2008; waardeert 
de aanhoudende inzet van de IJslandse 
autoriteiten om deze kwestie op te lossen 
en verwacht dat alle claims van spaarders 
tegen Landsbanki volledig en behoorlijk 
zullen worden afgehandeld;

Or. en

Amendement 45
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt kennis van de resultaten van de 
beoordelingsprocedure; is verheugd over
de door IJsland uitgesproken ambitie om 
alle onderhandelingshoofdstukken te 
openen tijdens het Deense voorzitterschap, 

20. neemt kennis van de resultaten van de 
beoordelingsprocedure; neemt kennis van
de door IJsland uitgesproken ambitie om 
alle onderhandelingshoofdstukken te 
openen tijdens het Deense voorzitterschap, 
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en onderstreept de noodzaak om te voldoen 
aan de openingscriteria in Hoofdstuk 11 -
Landbouw en plattelandsontwikkeling en 
Hoofdstuk 22 - Regionaal beleid en 
structurele maatregelen;

en onderstreept de noodzaak om te voldoen 
aan de openingscriteria in Hoofdstuk 11 -
Landbouw en plattelandsontwikkeling en 
Hoofdstuk 22 - Regionaal beleid en 
structurele maatregelen;

Or. en

Amendement 46
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt kennis van de resultaten van de 
beoordelingsprocedure; is verheugd over 
de door IJsland uitgesproken ambitie om 
alle onderhandelingshoofdstukken te 
openen tijdens het Deense voorzitterschap, 
en onderstreept de noodzaak om te 
voldoen aan de openingscriteria in 
Hoofdstuk 11 - Landbouw en 
plattelandsontwikkeling en Hoofdstuk 22 -
Regionaal beleid en structurele 
maatregelen;

20. neemt kennis van de resultaten van de 
beoordelingsprocedure; is verheugd over 
de door IJsland uitgesproken ambitie om 
alle onderhandelingshoofdstukken te 
openen tijdens het Deense voorzitterschap, 
en hoopt dat de 
toetredingsonderhandelingen tijdens dit 
voorzitterschap voorspoedig verlopen, 
gezien de nauwe banden tussen beide 
landen, waarbij het de noodzaak 
onderstreept om te voldoen aan de 
openingscriteria in Hoofdstuk 11 -
Landbouw en plattelandsontwikkeling en 
Hoofdstuk 22 - Regionaal beleid en 
structurele maatregelen;

Or. en

Amendement 47
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt kennis van de resultaten van de 
beoordelingsprocedure; is verheugd over 
de door IJsland uitgesproken ambitie om 
alle onderhandelingshoofdstukken te 
openen tijdens het Deense voorzitterschap, 

20. neemt kennis van de resultaten van de 
beoordelingsprocedure; is verheugd over 
de door IJsland uitgesproken ambitie om 
alle onderhandelingshoofdstukken te 
openen tijdens het Deense voorzitterschap, 
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en onderstreept de noodzaak om te voldoen 
aan de openingscriteria in Hoofdstuk 11 -
Landbouw en plattelandsontwikkeling en 
Hoofdstuk 22 - Regionaal beleid en 
structurele maatregelen;

en onderstreept de noodzaak om te voldoen 
aan de openingscriteria in Hoofdstuk 11 -
Landbouw en plattelandsontwikkeling en 
Hoofdstuk 22 - Regionaal beleid en 
structurele maatregelen en het criterium 
voor de afsluiting van de 
onderhandelingen voor Hoofdstuk 33 -
Financiële en budgettaire bepalingen;

Or. en

Amendement 48
Cristian Dan Preda, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent de doelmatigheid en 
bekwaamheid van de IJslandse 
administratie, maar verzoekt de IJslandse 
regering om de ministeries verder te 
consolideren zoals gepland, met als 
algemeen doel de versteviging van hun 
bestuurlijke capaciteit en coördinatie en de 
versterking van hun capaciteiten op het 
gebied van beleidsvorming;

21. juicht de lopende consolidering van de 
ministeries toe, erkent de doelmatigheid en 
bekwaamheid van de IJslandse 
administratie en steunt het algemeen doel 
om de bestuurlijke en coördinerende 
capaciteit van de IJslandse ministeries te 
vergroten;

Or. en

Amendement 49
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat zowel het gemeenschappelijk 
visserijbeleid als het IJslandse 
visserijbeleid momenteel worden herzien, 
bij IJsland en de EU op aan dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op constructieve 
wijze aan te pakken, teneinde tot een 

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat zowel het gemeenschappelijk
visserijbeleid als het IJslandse 
visserijbeleid momenteel worden herzien, 
bij IJsland en de EU op aan dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op constructieve 
wijze aan te pakken, teneinde tot een 
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wederzijds bevredigende oplossing te 
komen voor duurzaam beheer en 
exploitatie van de visbestanden;

wederzijds bevredigende oplossing te 
komen voor duurzaam beheer en 
exploitatie van de visbestanden, waarin 
ook de specifieke ervaring van IJsland op 
dit gebied in aanmerking is genomen;

Or. de

Amendement 50
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat zowel het gemeenschappelijk 
visserijbeleid als het IJslandse 
visserijbeleid momenteel worden herzien, 
bij IJsland en de EU op aan dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op constructieve 
wijze aan te pakken, teneinde tot een 
wederzijds bevredigende oplossing te 
komen voor duurzaam beheer en 
exploitatie van de visbestanden;

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat het IJslandse visserijbeleid 
momenteel wordt herzien, bij IJsland en de 
EU op aan dit hoofdstuk van de 
onderhandelingen op constructieve wijze 
aan te pakken, teneinde tot een wederzijds 
bevredigende oplossing te komen voor 
duurzaam beheer en exploitatie van de 
visbestanden;

Or. en

Amendement 51
Indrek Tarand, Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat zowel het gemeenschappelijk 
visserijbeleid als het IJslandse 
visserijbeleid momenteel worden herzien, 
bij IJsland en de EU op aan dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op constructieve 
wijze aan te pakken, teneinde tot een 
wederzijds bevredigende oplossing te 
komen voor duurzaam beheer en 

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat zowel het gemeenschappelijk 
visserijbeleid als het IJslandse 
visserijbeleid momenteel worden herzien, 
bij IJsland en de EU op aan dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op constructieve 
wijze aan te pakken, teneinde tot een 
wederzijds bevredigende oplossing te 
komen voor duurzaam beheer en 
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exploitatie van de visbestanden; exploitatie van de visbestanden, rekening 
houdend met de visserijtraditie en -
praktijk van IJsland;

Or. en

Amendement 52
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat zowel het gemeenschappelijk
visserijbeleid als het IJslandse 
visserijbeleid momenteel worden herzien, 
bij IJsland en de EU op aan dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op constructieve 
wijze aan te pakken, teneinde tot een 
wederzijds bevredigende oplossing te 
komen voor duurzaam beheer en 
exploitatie van de visbestanden;

23. dringt er, tegen de achtergrond van het 
feit dat zowel het gemeenschappelijk 
visserijbeleid als het IJslandse 
visserijbeleid momenteel worden herzien, 
bij IJsland en de EU op aan dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op constructieve 
wijze aan te pakken, teneinde tot een 
bevredigende oplossing te komen voor 
duurzaam beheer en exploitatie van de 
visbestanden;

Or. es

Amendement 53
Indrek Tarand, Judith Sargentini
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. acht het belangrijk administratieve
structuren op te zetten op het gebied van 
landbouw, met inachtneming van de 
bijzonderheden van de IJslandse landbouw 
en het lopende hervormingsproces van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

24. acht het belangrijk dat voorbereidingen 
worden getroffen zodat de noodzakelijke 
administratieve structuren adequaat zijn 
aangepast voor de volledige deelname van 
IJsland aan het GLB vanaf de dag van 
toetreding, met inachtneming van de 
bijzonderheden van de IJslandse landbouw
in het bijzonder met betrekking tot de 
bestaande zelfvoorziening op 
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voedselgebied van het land, en het lopende 
hervormingsproces van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 54
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. acht het belangrijk administratieve 
structuren op te zetten op het gebied van 
landbouw, met inachtneming van de 
bijzonderheden van de IJslandse 
landbouw en het lopende 
hervormingsproces van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

24. acht het belangrijk administratieve 
structuren op te zetten op het gebied van 
landbouw, met inachtneming van het 
lopende hervormingsproces van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 55
Ivari Padar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. acht het belangrijk administratieve 
structuren op te zetten op het gebied van 
landbouw, met inachtneming van de 
bijzonderheden van de IJslandse landbouw 
en het lopende hervormingsproces van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

24. acht het van essentieel belang 
administratieve structuren op te zetten op 
het gebied van landbouw om een adequaat 
beheer van EU-gelden te verzekeren, en 
rekening te houden met de bijzonderheden 
van de IJslandse landbouw en het lopende 
hervormingsproces van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Or. en

Amendement 56
Francisco José Millán Mon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. moedigt IJsland en de andere kuststaten 
aan tot het doorgaan met de 
onderhandelingen voor het vinden van een 
oplossing voor het makreelgeschil op basis 
van realistische voorstellen om de 
toekomst van de makreelbestanden veilig 
te stellen, om de werkgelegenheid in de 
pelagische visserij te beschermen en te 
handhaven en te zorgen voor een 
langetermijngeoriënteerde, duurzame 
visserij;

25. moedigt IJsland en de andere kuststaten 
aan tot het doorgaan met de 
onderhandelingen voor het vinden van een 
oplossing voor het makreelgeschil op basis 
van realistische voorstellen, die rekening 
houden met historische rechten, om de 
toekomst van de makreelbestanden veilig 
te stellen, om de werkgelegenheid in de 
pelagische visserij te beschermen en te 
handhaven en te zorgen voor een 
langetermijngeoriënteerde, duurzame 
visserij;

Or. es

Amendement 57
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. gelooft dat IJsland, waar bijna alle 
stationaire energie uit hernieuwbare 
bronnen komt, door zijn ervaring met 
hernieuwbare energie een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan het beleid van de 
EU, met name wat betreft het gebruik van 
energie uit aardwarmte, de bescherming 
van het milieu en maatregelen tegen 
klimaatverandering;

26. gelooft dat IJsland, waar bijna alle 
stationaire energie uit hernieuwbare 
bronnen komt, door zijn ervaring met 
hernieuwbare energie een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan het beleid van de 
EU, met name wat betreft het gebruik van 
energie uit aardwarmte, de bescherming 
van het milieu en maatregelen tegen 
klimaatverandering; is tegelijk ervan 
overtuigd dat een intensievere 
samenwerking op dit gebied een positief 
effect op de investeringen en zo op de 
economische situatie en de 
werkgelegenheid in IJsland en de EU kan 
hebben;

Or. de
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Amendement 58
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. stelt evenwel vast dat de meningen 
tussen de EU en IJsland uiteenlopen als het 
gaat over het beheer van dierlijk leven in 
zee, met name de walvisjacht; wijst erop 
dat het verbod op de walvisvangst deel 
uitmaakt van het EU-acquis en dringt aan 
op uitvoerigere discussies over de 
eventuele afschaffing van de walvisjacht 
en de handel in walvisproducten;

27. stelt evenwel vast dat de meningen 
tussen de EU en IJsland uiteenlopen als het 
gaat over het beheer van dierlijk leven in 
zee, met name de walvisjacht; wijst erop 
dat het verbod op de walvisvangst deel 
uitmaakt van het EU-acquis en dringt aan 
op de afschaffing van de walvisjacht en de 
handel in walvisproducten;

Or. nl

Amendement 59
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is verheugd over het feit dat IJsland 
voortdurende steun biedt aan civiele 
GVDB-operaties en zich aansluit bij het 
merendeel van de verklaringen en besluiten 
op het gebied van het GBVB; benadrukt 
dat IJsland zijn standpunten dient te 
coördineren met de EU in alle 
internationale forums, inclusief het WTO, 
als onderdeel van de pre-
toetredingsprocedure;

28. stelt vast dat IJsland voortdurende 
steun biedt aan civiele GVDB-operaties en 
zich aansluit bij het merendeel van de 
verklaringen en besluiten op het gebied van 
het GBVB; benadrukt dat IJsland zijn 
standpunten dient te coördineren met de 
EU in alle internationale forums, inclusief 
het WTO, als onderdeel van de pre-
toetredingsprocedure;

Or. de

Amendement 60
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat de toetreding van 
IJsland tot de EU de kansen van de Unie 
om een actievere en constructievere rol te 
spelen in Noord-Europa en het 
Noordpoolgebied zal doen toenemen en 
daarmee zal bijdragen tot multilateraal 
bestuur en duurzame beleidsoplossingen in 
dit gebied, omdat problemen in het 
Noordpoolgebied een gedeelde zorg zijn; 
gelooft dat IJsland een strategisch 
bruggenhoofd in de regio zou kunnen 
worden en dat zijn toetreding tot de EU de 
Europese aanwezigheid in de Arctische 
Raad verder zou versterken;

29. is van mening dat de toetreding van 
IJsland tot de EU de kansen van de Unie 
om een actievere en constructievere rol te 
spelen in Noord-Europa en het 
Noordpoolgebied aanmerkelijk zal doen 
toenemen en daarmee zal bijdragen tot 
multilateraal bestuur en duurzame 
beleidsoplossingen in dit gebied, omdat 
problemen in het Noordpoolgebied een 
gedeelde zorg zijn; gelooft dat IJsland een 
strategisch bruggenhoofd in de regio zou 
kunnen worden en dat zijn toetreding tot de 
EU de Europese aanwezigheid in de 
Arctische Raad verder zou versterken;

Or. en

Amendement 61
David-Maria Sassoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. vindt het een positieve zaak dat IJsland 
deelneemt in de Noordse Raad, in het EU-
beleid voor de noordelijke dimensie, in de 
Euro-Arctische Raad voor de Barentszzee 
en in de Arctische Raad; beschouwt de 
aanneming van een resolutie over een 
IJslands "beleid voor het hoge Noorden", 
aangenomen door het Althing in maart 
2011, als een bewijs van de grotere 
bereidheid van IJsland om een actieve rol 
te spelen in het Noordpoolgebied in het 
algemeen;

30. vindt het een positieve zaak dat IJsland 
deelneemt in de Noordse Raad en in de 
Raad van de Oostzeestaten (CBSS), in het
EU-beleid voor de noordelijke dimensie, in 
de Euro-Arctische Raad voor de 
Barentszzee en de Arctische Raad, alsmede 
in de samenwerking tussen Noordelijke en 
Oostzeestaten (NB8); beschouwt de 
aanneming van een resolutie over een 
IJslands "beleid voor het hoge Noorden", 
aangenomen door het Althing in maart 
2011, als een bewijs van de grotere 
bereidheid van IJsland om een actieve rol 
te spelen in het Noordpoolgebied in het 
algemeen;

Or. en
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Amendement 62
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt om de 
toetredingsonderhandelingen met IJsland 
per direct te staken;

Or. nl


