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Amendement 1
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat IJsland zijn met 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
overeengekomen 
crisisbestrijdingsprogramma succesvol 
heeft afgesloten en dan ook voortijdig 
begonnen is zijn leningen terug te 
betalen;

Or. de

Amendement 2
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de EU-autoriteiten zich 
ten doel hebben gesteld een definitief 
onderhandelingspakket voor te leggen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken en verwachtingen 
van IJsland, terwijl de beginselen en het 
acquis van de Unie volledig worden 
gewaarborgd;

F. overwegende dat de EU-autoriteiten zich 
de succesvolle afronding van de 
toetredingsonderhandelingen met IJsland 
ten doel hebben gesteld die moeten leiden 
tot de volledige invoering van het acquis 
in IJsland, waarbij naar behoren 
rekening wordt gehouden met de 
verdiensten en de specifieke kenmerken 
van het land;

Or. fr

Amendement 3
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de EU-autoriteiten zich 
ten doel hebben gesteld een definitief 
onderhandelingspakket voor te leggen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken en verwachtingen 
van IJsland, terwijl de beginselen en het 
acquis van de Unie volledig worden 
gewaarborgd;

F. overwegende dat de EU-autoriteiten zich 
ten doel hebben gesteld een definitief 
onderhandelingspakket voor te leggen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
eigen verdiensten en verwachtingen van 
IJsland, terwijl de beginselen en het acquis 
van de Unie volledig worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 4
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de opening van de 
onderhandelingen over een aanzienlijk 
aantal hoofdstukken, en wijst op de grote 
vorderingen in het toetredingsproces; 
moedigt IJsland aan zich te blijven inzetten 
voor het voldoen aan de sluitingscriteria 
voor de desbetreffende hoofdstukken; acht 
het van groot belang de omstandigheden te 
scheppen voor het afsluiten van de 
onderhandelingen wanneer beide zijden 
daar klaar voor zijn en na grondige 
bestudering van de resterende 
hoofdstukken, ten einde de toetreding tot 
een succes te maken;

2. is ingenomen met de opening van de 
onderhandelingen over een aanzienlijk 
aantal hoofdstukken, en wijst op de grote 
vorderingen in het toetredingsproces; 
moedigt IJsland aan zich te blijven inzetten 
voor het voldoen aan de sluitingscriteria 
voor de desbetreffende hoofdstukken; acht 
het van groot belang alle resterende 
substantiële hoofdstukken te openen ten 
einde te waarborgen dat de resterende 
onderwerpen tijdens de onderhandelingen 
kunnen worden besproken;

Or. en

Amendement 5
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de opening van de 
onderhandelingen over een aanzienlijk 
aantal hoofdstukken, en wijst op de grote 
vorderingen in het toetredingsproces; 
moedigt IJsland aan zich te blijven inzetten 
voor het voldoen aan de sluitingscriteria 
voor de desbetreffende hoofdstukken; acht 
het van groot belang de omstandigheden te 
scheppen voor het afsluiten van de 
onderhandelingen wanneer beide zijden 
daar klaar voor zijn en na grondige 
bestudering van de resterende 
hoofdstukken, ten einde de toetreding tot 
een succes te maken;

2. is ingenomen met de opening van de 
onderhandelingen over een aanzienlijk 
aantal hoofdstukken, en wijst op de grote 
vorderingen in het toetredingsproces; 
moedigt IJsland aan zich te blijven inzetten 
voor het voldoen aan de sluitingscriteria 
voor de desbetreffende hoofdstukken; acht 
het van groot belang de omstandigheden te 
scheppen voor het afsluiten van de 
onderhandelingen wanneer beide zijden 
daar klaar voor zijn en na grondige 
bestudering van de resterende 
hoofdstukken, ten einde de toetreding tot 
een succes te maken; zou graag willen dat 
de meest controversiële hoofdstukken 
worden geopend vóór de 
parlementsverkiezingen om onzekerheden 
te voorkomen en de transparantie van het 
toetredingsproces verder te versterken;

Or. en

Amendement 6
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. neemt kennis van de resultaten van het 
op 20 oktober 2012 gehouden raadgevend 
referendum over de voorstellen van de 
grondwettelijke raad voor een 
grondwettelijk ontwerpbesluit, waarbij de 
meerderheid van de IJslandse bevolking 
uitdrukking heeft gegeven aan de wens het 
werk van de Raad te gebruiken als basis 
voor een nieuwe ontwerpgrondwet;

4. neemt kennis van de resultaten van het 
op 20 oktober 2012 gehouden raadgevend 
referendum over de voorstellen van de 
grondwettelijke raad voor een 
grondwettelijk ontwerpbesluit, waarbij de 
meerderheid van de IJslandse bevolking 
uitdrukking heeft gegeven aan de wens het 
werk van de Raad te gebruiken als basis 
voor een nieuwe ontwerpgrondwet; is in 
dit verband verheugd over de hoge 
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opkomst alsmede over de inspanningen 
om de mening van de IJslandse burgers te 
horen over vele verschillende aspecten 
van de nieuwe grondwet waaronder 
natuurlijke hulpbronnen, de betrekkingen 
tussen de staat en de kerk en het recht van 
burgers om te verzoeken om referenda 
over bepaalde vraagstukken;

Or. en

Amendement 7
Elena Băsescu

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; neemt met grote 
tevredenheid kennis van de voorbereiding 
van een nationaal actieplan voor de 
eerbiediging van de mensenrechten;

5. prijst IJsland om zijn goede reputatie op 
het gebied van bescherming van de 
mensenrechten, met inbegrip van 
economische en sociale rechten, en het 
waarborgen van nauwe samenwerking met 
internationale mechanismen voor de 
bescherming van de mensenrechten; neemt 
met grote tevredenheid kennis van de 
voorbereiding van een nationaal actieplan 
voor de eerbiediging van de 
mensenrechten; merkt op dat het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, het Verdrag van de 
Raad van Europa inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld en het Kaderverdrag
van de Raad van Europa inzake de 
bescherming van nationale minderheden 
nog moeten worden geratificeerd;

Or. en

Amendement 8
Göran Färm, Ivari Padar, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens 
Nilsson
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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; neemt met grote 
tevredenheid kennis van de voorbereiding 
van een nationaal actieplan voor de 
eerbiediging van de mensenrechten;

5. prijst IJsland om zijn goede reputatie op 
het gebied van de ondersteuning van 
opkomende democratieën, de bescherming 
van de mensenrechten en het waarborgen 
van nauwe samenwerking met 
internationale mechanismen voor de 
bescherming van de mensenrechten; neemt 
met grote tevredenheid kennis van de 
voorbereiding van een nationaal actieplan 
voor de eerbiediging van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 9
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat IJsland een 
doeltreffend en onafhankelijk juridisch 
systeem heeft en is verheugd over de 
geboekte vorderingen op het vlak van 
anticorruptiemaatregelen en de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de bijzondere onderzoekscommissie; is 
voorts verheugd over de versterking van de 
autoriteit voor financieel toezicht;

6. is van oordeel dat IJsland een 
doeltreffend en onafhankelijk juridisch 
systeem heeft en is verheugd over de 
geboekte vorderingen op het vlak van 
anticorruptiemaatregelen en de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de bijzondere onderzoekscommissie 
van 2010; is voorts verheugd over de 
versterking van de autoriteit voor 
financieel toezicht;

Or. en

Amendement 10
Elena Băsescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat IJsland een 
doeltreffend en onafhankelijk juridisch 
systeem heeft en is verheugd over de 
geboekte vorderingen op het vlak van 
anticorruptiemaatregelen en de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de bijzondere onderzoekscommissie; is 
voorts verheugd over de versterking van de 
autoriteit voor financieel toezicht;

6. is van oordeel dat IJsland een 
doeltreffend en onafhankelijk juridisch 
systeem heeft en is verheugd over de 
geboekte vorderingen op het vlak van 
anticorruptiemaatregelen en de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de bijzondere onderzoekscommissie; is 
voorts verheugd over de versterking van de 
autoriteit voor financieel toezicht; verzoekt 
om de opstelling van gedragscodes voor 
ambtenaren en politieke adviseurs;

Or. en

Amendement 11
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt zijn verzoek aan de IJslandse 
autoriteiten om de rechten van EU-
burgers met betrekking tot het recht om 
tijdens lokale verkiezingen in IJsland te 
stemmen, te harmoniseren;

Schrappen

Or. de

Amendement 12
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. drukt opnieuw zijn zorgen uit over de Schrappen
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politieke verdeeldheid in de regering en 
binnen de politieke partijen met 
betrekking tot het EU-lidmaatschap, en 
hoopt op een constructief debat tijdens de 
komende verkiezingscampagne voor het 
Parlement, die naar verwachting in het 
voorjaar van 2013 zal worden gevoerd;

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. drukt opnieuw zijn zorgen uit over de 
politieke verdeeldheid in de regering en 
binnen de politieke partijen met 
betrekking tot het EU-lidmaatschap, en 
hoopt op een constructief debat tijdens de 
komende verkiezingscampagne voor het 
Parlement, die naar verwachting in het 
voorjaar van 2013 zal worden gevoerd;

8. constateert dat het EU-lidmaatschap 
binnen de regering, de politieke partijen en 
in de samenleving in vraag wordt gesteld 
en hoopt op een constructief debat tijdens 
de komende verkiezingscampagne voor het 
Parlement, die naar verwachting in het 
voorjaar van 2013 zal worden gevoerd;

Or. de

Amendement 14
Charles Tannock, Robert Atkins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. drukt opnieuw zijn zorgen uit over de 
politieke verdeeldheid in de regering en 
binnen de politieke partijen met betrekking 
tot het EU-lidmaatschap, en hoopt op een 
constructief debat tijdens de komende 
verkiezingscampagne voor het Parlement, 
die naar verwachting in het voorjaar van 

8. constateert de politieke verdeeldheid in 
de regering en binnen de politieke partijen 
met betrekking tot het EU-lidmaatschap, en 
hoopt op een constructief debat tijdens de 
komende verkiezingscampagne voor het 
Parlement, die naar verwachting in het 
voorjaar van 2013 zal worden gevoerd;
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2013 zal worden gevoerd;

Or. en

Amendement 15
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. drukt opnieuw zijn zorgen uit over de 
politieke verdeeldheid in de regering en 
binnen de politieke partijen met betrekking 
tot het EU-lidmaatschap, en hoopt op een 
constructief debat tijdens de komende 
verkiezingscampagne voor het Parlement, 
die naar verwachting in het voorjaar van 
2013 zal worden gevoerd;

8. constateert opnieuw de politieke 
verdeeldheid in de regering en binnen de 
politieke partijen met betrekking tot het 
EU-lidmaatschap, en hoopt op een 
constructief debat tijdens de komende 
verkiezingscampagne voor het Parlement, 
die naar verwachting in het voorjaar van 
2013 zal worden gevoerd;

Or. en

Amendement 16
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met voldoening kennis van het 
feit dat een groot aantal IJslanders 
voorstander is van de voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen; is 
ingenomen met de transparante en 
inclusieve uitvoering van het 
onderhandelingsproces door de IJslandse 
regering en haar steun voor een debat over 
de toetreding tot de EU, evenals de 
betrokkenheid van de IJslandse 
samenleving bij de publieke discussies 
over het EU-lidmaatschap;

9. wijst op de instabiele mening van de
IJslanders over de voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen en de 
toetreding tot de EU; is ingenomen met de 
transparante en inclusieve uitvoering van 
het onderhandelingsproces door de 
IJslandse regering en haar steun voor een 
debat over de toetreding tot de EU, evenals 
de betrokkenheid van de IJslandse 
samenleving bij de publieke discussies 
over het EU-lidmaatschap; is verheugd 
over de opening van het EU-
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informatiebureau in Reykjavik dat 
informatie verstrekt met het oog op een 
constructief debat over de werking van de 
EU en het EU-lidmaatschap;

Or. en

Amendement 17
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met voldoening kennis van het 
feit dat een groot aantal IJslanders 
voorstander is van de voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen; is 
ingenomen met de transparante en 
inclusieve uitvoering van het 
onderhandelingsproces door de IJslandse 
regering en haar steun voor een debat over 
de toetreding tot de EU, evenals de 
betrokkenheid van de IJslandse 
samenleving bij de publieke discussies 
over het EU-lidmaatschap;

9. neemt kennis van het feit dat een groot 
aantal IJslanders voorstander is van de 
voortzetting van de 
toetredingsonderhandelingen; is 
ingenomen met de transparante en 
inclusieve uitvoering van het 
onderhandelingsproces door de IJslandse 
regering en haar steun voor een debat over 
de toetreding tot de EU, evenals de 
betrokkenheid van de IJslandse 
samenleving bij de publieke discussies en 
de uiteindelijke beslissing over het EU-
lidmaatschap in het kader van een 
referendum;

Or. de

Amendement 18
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is verheugd over het feit dat de 
Commissie ervoor wil zorgen dat de 
lidstaten en hun burgers het 
uitbreidingsproces blijven ondersteunen; 
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acht het van wezenlijk belang dat 
duidelijke en volledige, op feiten 
gebaseerde informatie over de gevolgen 
van de toetreding van IJsland aan de EU-
burgers wordt verschaft en dat een 
openbaar debat met kennis van zaken 
over dit onderwerp wordt bevorderd; roept 
de Commissie en de lidstaten op hun 
inspanningen op dit gebied voort te zetten;

Or. en

Amendement 19
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. feliciteert IJsland met zijn over het 
algemeen bevredigende staat van dienst 
wat betreft de tenuitvoerlegging van de 
EER-verplichtingen; merkt op dat de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA 
herhaaldelijk klachten over IJsland heeft 
ingediend bij het EVA-Hof;

11. feliciteert IJsland met zijn over het 
algemeen bevredigende staat van dienst 
wat betreft de tenuitvoerlegging van de 
EER-verplichtingen;

Or. en

Amendement 20
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. constateert met voldoening de 
relatieve rijkdom van IJsland en zijn 
positieve vooruitzichten voor de lange 
termijn; is verheugd dat na de toetreding 
geen significante negatieve lasten voor de 
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EU-begroting worden verwacht en dat 
IJsland naar alle waarschijnlijkheid een 
nettobetaler aan de EU wordt;

Or. en

Amendement 21
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen over de trage en 
weinig succesvolle vordering van de 
tenuitvoerlegging van de IJslandse 
strategie voor de afschaffing van de 
controle op kapitaalverkeer, en herinnert 
eraan dat dit een belangrijke vereiste is 
voor de toetreding van het land tot de EU; 
is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van een ad-hocgroep voor de 
afschaffing van de IJslandse 
kapitaalcontroles, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de IJslandse 
regering en de Commissie, met 
medewerking van de Europese Centrale 
Bank en het Internationaal Monetair Fonds, 
en kijkt uit naar de resultaten van hun 
werkzaamheden;

13. constateert de trage en weinig
succesvolle vordering van de 
tenuitvoerlegging van de IJslandse 
strategie voor de stapsgewijze afschaffing 
van de controle op kapitaalverkeer, en 
herinnert eraan dat dit een belangrijke 
vereiste is voor de toetreding van het land 
tot de EU; is in dit verband ingenomen met 
de oprichting van een ad-hocgroep voor de 
afschaffing van de IJslandse 
kapitaalcontroles, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de IJslandse 
regering en de Commissie, met 
medewerking van de Europese Centrale 
Bank en het Internationaal Monetair Fonds, 
en kijkt uit naar de resultaten van hun 
werkzaamheden; benadrukt dat de 
afschaffing van de controle op 
kapitaalverkeer de behaalde successen in 
de strijd tegen de crisis niet op losse 
schroeven mag zetten, niet ten koste mag 
gaan van de welvaartsstaat en niet mag 
leiden tot een verhoging van de 
staatsschuld of tot extra lasten voor 
private kredietnemers, die meer dan 50% 
van de IJslandse bevolking 
vertegenwoordigen;

Or. de

Amendement 22
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen over de trage en
weinig succesvolle vordering van de 
tenuitvoerlegging van de IJslandse 
strategie voor de afschaffing van de 
controle op kapitaalverkeer, en herinnert 
eraan dat dit een belangrijke vereiste is 
voor de toetreding van het land tot de EU; 
is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van een ad-hocgroep voor de 
afschaffing van de IJslandse 
kapitaalcontroles, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de IJslandse 
regering en de Commissie, met 
medewerking van de Europese Centrale 
Bank en het Internationaal Monetair Fonds, 
en kijkt uit naar de resultaten van hun 
werkzaamheden;

13. wijst op de weinig succesvolle 
vordering van de tenuitvoerlegging van de 
IJslandse strategie voor de afschaffing van 
de controle op kapitaalverkeer, gedeeltelijk 
vanwege structurele beperkingen, en 
herinnert eraan dat dit een belangrijke 
vereiste is voor de toetreding van het land 
tot de EU; is in dit verband ingenomen met 
de oprichting van een ad-hocgroep voor de 
afschaffing van de IJslandse 
kapitaalcontroles, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de IJslandse 
regering en de Commissie, met 
medewerking van de Europese Centrale 
Bank en het Internationaal Monetair Fonds, 
en kijkt uit naar de resultaten van hun 
werkzaamheden;

Or. en

Amendement 23
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt zich zorgen over de trage en 
weinig succesvolle vordering van de 
tenuitvoerlegging van de IJslandse 
strategie voor de afschaffing van de 
controle op kapitaalverkeer, en herinnert 
eraan dat dit een belangrijke vereiste is 
voor de toetreding van het land tot de EU; 
is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van een ad-hocgroep voor de 
afschaffing van de IJslandse 
kapitaalcontroles, bestaande uit 

13. maakt zich zorgen over de trage en 
weinig succesvolle vordering van de 
tenuitvoerlegging van de IJslandse 
strategie voor de afschaffing van de 
controle op kapitaalverkeer, en herinnert 
eraan dat dit een vereiste is voor de 
toetreding van het land tot de EU; is in dit 
verband ingenomen met de oprichting van 
een ad-hocgroep voor de afschaffing van 
de IJslandse kapitaalcontroles, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de IJslandse 
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vertegenwoordigers van de IJslandse 
regering en de Commissie, met 
medewerking van de Europese Centrale 
Bank en het Internationaal Monetair Fonds, 
en kijkt uit naar de resultaten van hun 
werkzaamheden;

regering en de Commissie, met 
medewerking van de Europese Centrale 
Bank en het Internationaal Monetair Fonds, 
en kijkt uit naar de resultaten van hun 
werkzaamheden;

Or. en

Amendement 24
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. constateert de zwakheden van de 
IJslandse financiële sector en benadrukt 
de noodzaak om het toezicht verder te 
versterken om dit in overeenstemming te 
brengen met internationale beste 
praktijken en tekorten op dit gebied weg te 
nemen; is verheugd over de 
herstructurering en de herkapitalisatie 
van het grootste gedeelte van de 
bankensector, die grotendeels voltooid 
zijn;

Or. en

Amendement 25
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat het land zijn tweede 
economische pretoetredingsprogramma 
heeft ingediend; is voorstander van 
maatregelen voor structurele 
hervormingen met het oog op 
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economische stabilisering;

Or. en

Amendement 26
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is verheugd over de nieuwe wet 
inzake gemeenten en de vooruitgang ten 
aanzien van het institutionele kader voor 
het beheer van de structuurfondsen; 
moedigt verdere vooruitgang aan voor de 
invoering van systemen voor uitvoering en 
controle om te beantwoorden aan de 
vereisten van het EU-cohesiebeleid; 
herhaalt het belang van de deelname van 
lokale en regionale autoriteiten aan de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
EU-cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 27
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat IJsland over het algemeen 
goed in staat is de verplichtingen van het 
lidmaatschap na te komen;

14. merkt op dat IJsland over het algemeen 
goed in staat is de verplichtingen van het 
lidmaatschap na te komen vanwege zijn 
deelname aan de Europese Economische 
Ruimte;

Or. en
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Amendement 28
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de nieuwe wet 
betreffende hernieuwbare energiebronnen 
en de IJslandse staat van dienst op dit vlak; 
meent dat IJsland, gezien zijn ervaring, een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan het 
EU-beleid; is er voorts van overtuigd dat 
nauwere samenwerking op dit gebied een 
positief effect kan hebben op de 
investeringen en dientengevolge op de 
economische en werkgelegenheidssituatie 
in IJsland en de EU, en moedigt daarom 
initiatieven aan zoals de bestudering van de 
mogelijkheid het IJslandse 
elektriciteitssysteem met dat van het 
continentale Europa te verbinden via een 
onderzeese kabel;

15. is ingenomen met de nieuwe wet 
betreffende hernieuwbare energiebronnen 
en de IJslandse staat van dienst op dit vlak; 
verzoekt de EU de IJslandse expertise op 
dit gebied volledig te benutten en meent in 
dit verband dat IJsland, gezien zijn 
ervaring, een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan het EU-beleid; is er voorts van 
overtuigd dat nauwere samenwerking op 
dit gebied een positief effect kan hebben op 
de EU-maatregelen tegen de 
klimaatverandering evenals op de 
investeringen en dientengevolge op de 
economische en werkgelegenheidssituatie 
in IJsland en de EU, en moedigt daarom 
initiatieven aan zoals de bestudering van de 
mogelijkheid het IJslandse 
elektriciteitssysteem met dat van het 
continentale Europa te verbinden via een 
onderzeese kabel;

Or. en

Amendement 29
Johannes Cornelis van Baalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. brengt in herinnering dat het Icesave-
geschil in dit stadium nog niet is opgelost 
en dat de Toezichthoudende Autoriteit van 
de EVA een klacht tegen IJsland heeft 
ingediend bij het EVA-Hof wegens het 
schenden van de EER-overeenkomst; is 

16. brengt in herinnering dat het Icesave-
geschil in dit stadium nog niet is opgelost 
en dat de Toezichthoudende Autoriteit van 
de EVA een klacht tegen IJsland heeft 
ingediend bij het EVA-Hof wegens het 
schenden van de EER-overeenkomst; 
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echter verheugd over de drie gedeeltelijke 
betalingen van de resolutiecommissie van 
Landsbanki Íslands hf aan preferente 
schuldeisers bij de liquidatie van deze 
bank; neemt kennis van de interventie van 
de Commissie bij het EVA-Hof; benadrukt 
dat de Icesave-kwestie los van de 
toetredingsonderhandelingen moet 
worden opgelost en de IJslandse 
toetredingsprocedure niet in de weg mag 
staan;

neemt kennis van de interventie van de 
Commissie bij het EVA-Hof; is echter 
verheugd over de drie gedeeltelijke 
betalingen van de resolutiecommissie van 
Landsbanki Íslands hf aan preferente 
schuldeisers bij de liquidatie van deze 
bank; benadrukt dat IJsland zijn 
verplichtingen op grond van de EER-
overeenkomst moet nakomen; benadrukt 
dat het Icesave-geschil vóór de toetreding 
van IJsland tot de Europese Unie moet 
worden opgelost;

Or. en

Amendement 30
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. brengt in herinnering dat het Icesave-
geschil in dit stadium nog niet is opgelost 
en dat de Toezichthoudende Autoriteit van 
de EVA een klacht tegen IJsland heeft 
ingediend bij het EVA-Hof wegens het 
schenden van de EER-overeenkomst; is 
echter verheugd over de drie gedeeltelijke 
betalingen van de resolutiecommissie van 
Landsbanki Íslands hf aan preferente 
schuldeisers bij de liquidatie van deze 
bank; neemt kennis van de interventie van 
de Commissie bij het EVA-Hof; benadrukt 
dat de Icesave-kwestie los van de 
toetredingsonderhandelingen moet 
worden opgelost en de IJslandse 
toetredingsprocedure niet in de weg mag 
staan;

16. brengt in herinnering dat het Icesave-
geschil in dit stadium nog niet is opgelost 
en dat de Toezichthoudende Autoriteit van 
de EVA een klacht tegen IJsland heeft 
ingediend bij het EVA-Hof wegens het 
schenden van de EER-overeenkomst; is 
echter verheugd over de drie gedeeltelijke 
betalingen van de resolutiecommissie van 
Landsbanki Íslands hf aan preferente 
schuldeisers bij de liquidatie van deze 
bank; neemt kennis van de interventie van 
de Commissie bij het EVA-Hof; benadrukt 
dat de Icesave-kwestie moet worden 
opgelost; brengt in herinnering dat de 
onderhandelingen ertoe moeten leiden dat 
IJsland het gehele EU-acquis overneemt 
en de volledige uitvoering en handhaving 
ervan waarborgt, en de huidige 
verplichtingen naleeft zoals vastgesteld 
door de Toezichthoudende Autoriteit van 
de EVA op grond van de EER-
overeenkomst;
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Or. en

Amendement 31
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. brengt in herinnering dat het Icesave-
geschil in dit stadium nog niet is opgelost 
en dat de Toezichthoudende Autoriteit van 
de EVA een klacht tegen IJsland heeft 
ingediend bij het EVA-Hof wegens het 
schenden van de EER-overeenkomst; is 
echter verheugd over de drie gedeeltelijke 
betalingen van de resolutiecommissie van 
Landsbanki Íslands hf aan preferente 
schuldeisers bij de liquidatie van deze 
bank; neemt kennis van de interventie van 
de Commissie bij het EVA-Hof; benadrukt 
dat de Icesave-kwestie los van de 
toetredingsonderhandelingen moet worden 
opgelost en de IJslandse 
toetredingsprocedure niet in de weg mag 
staan;

16. brengt in herinnering dat het Icesave-
geschil in dit stadium nog niet geheel is 
opgelost en dat de Toezichthoudende 
Autoriteit van de EVA een klacht tegen 
IJsland heeft ingediend bij het EVA-Hof 
wegens het schenden van de EER-
overeenkomst; is echter verheugd over de 
drie gedeeltelijke betalingen van de 
resolutiecommissie van Landsbanki Íslands 
hf aan preferente schuldeisers bij de 
liquidatie van deze bank; neemt kennis van 
de interventie van de Commissie bij het 
EVA-Hof; benadrukt dat de Icesave-
kwestie los van de 
toetredingsonderhandelingen moet worden 
opgelost en de IJslandse 
toetredingsprocedure niet in de weg mag 
staan;

Or. en

Amendement 32
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat er sprake blijft van enkele 
tekortkomingen op gebieden als financiële 
diensten, voedselzekerheid en het vrije 
verkeer van kapitaal; benadrukt dat de 

17. merkt op dat er sprake blijft van enkele 
tekortkomingen op gebieden als financiële 
diensten, voedselzekerheid, milieu, 
douane, belastingen en het vrije verkeer 
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belemmeringen voor markttoegang in 
sommige sectoren van de economie moeten 
worden teruggedrongen;

van kapitaal; benadrukt dat de 
belemmeringen voor markttoegang in 
sommige sectoren van de economie moeten 
worden teruggedrongen;

Or. en

Amendement 33
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt IJsland en de EU, rekening 
houdende met het feit dat zowel het 
gemeenschappelijk visserijbeleid als het 
IJslands visserijbeleid momenteel worden 
herzien, dit hoofdstuk van de 
onderhandelingen op een constructieve 
manier te benaderen met het oog op een 
voor beide partijen bevredigende oplossing 
voor duurzaam beheer en exploitatie van 
de visbestanden en de voorkoming van 
niet-duurzame visserijmethoden binnen 
het op dat moment geldende acquis;

19. verzoekt IJsland en de EU, rekening 
houdende met het feit dat zowel het 
gemeenschappelijk visserijbeleid als het 
IJslands visserijbeleid momenteel worden 
hervormd, het visserij-hoofdstuk tijdens
de onderhandelingen op een constructieve 
manier te benaderen met het oog op een 
voor beide partijen bevredigende oplossing 
voor duurzaam beheer en exploitatie van 
de visbestanden;

Or. en

Amendement 34
Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt IJsland en de EU, rekening 
houdende met het feit dat zowel het 
gemeenschappelijk visserijbeleid als het 
IJslands visserijbeleid momenteel worden
herzien, dit hoofdstuk van de 
onderhandelingen op een constructieve 

19. verzoekt IJsland, rekening houdende 
met het feit dat het IJslands visserijbeleid 
momenteel wordt herzien, dit hoofdstuk 
van de onderhandelingen op een 
constructieve manier te benaderen met het 
oog op een bevredigende oplossing voor 
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manier te benaderen met het oog op een 
voor beide partijen bevredigende oplossing 
voor duurzaam beheer en exploitatie van 
de visbestanden en de voorkoming van 
niet-duurzame visserijmethoden binnen het 
op dat moment geldende acquis;

duurzaam beheer en exploitatie van de 
visbestanden en de voorkoming van niet-
duurzame visserijmethoden binnen het 
geldende acquis;

Or. en

Amendement 35
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt IJsland en de EU, rekening 
houdende met het feit dat zowel het 
gemeenschappelijk visserijbeleid als het
IJslands visserijbeleid momenteel worden 
herzien, dit hoofdstuk van de 
onderhandelingen op een constructieve 
manier te benaderen met het oog op een 
voor beide partijen bevredigende oplossing 
voor duurzaam beheer en exploitatie van 
de visbestanden en de voorkoming van 
niet-duurzame visserijmethoden binnen 
het op dat moment geldende acquis;

19. merkt op dat zowel het 
gemeenschappelijk visserijbeleid als het 
IJslands visserijbeleid momenteel worden 
herzien; is verheugd over de kort geleden 
aangenomen verordening over bepaalde 
maatregelen met betrekking tot landen die 
niet-duurzame visserij toestaan met het 
oog op de instandhouding van 
visbestanden en verzoekt IJsland en de 
EU dit hoofdstuk van de onderhandelingen 
op een constructieve manier te benaderen 
met het oog op een voor beide partijen 
bevredigende oplossing voor duurzaam 
beheer en exploitatie van de visbestanden 
en de voorkoming van niet-duurzame 
visserijmethoden;

Or. en

Amendement 36
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat het lopende geschil 
over makreel in het noordoostelijke deel 
van de Atlantische Oceaan tussen de EU, 
IJsland en de Faeröer met spoed moet 
worden opgelost; verzoekt IJsland in dit 
verband de onderhandelingen tussen de 
kuststaten te hervatten met het oog op een 
bevredigende oplossing voor beide 
partijen bij de overeenkomst inzake het 
gedeelde visbestand; verzoekt de 
Commissie, gezien het feit dat de totale 
makreelvangst van de afgelopen twee jaar 
de in de internationaal overeengekomen 
beheersregeling vastgestelde hoeveelheid 
heeft overschreden, indien er geen 
oplossing wordt gevonden, het onlangs 
aangenomen instrument voor 
handelsmaatregelen in te zetten om niet-
duurzame visserij te bestrijden; 

Or. en

Amendement 37
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt dat de onlangs gehouden 
bijeenkomst van de vier kuststaten, 
IJsland, de EU, Noorwegen en de 
Faeröer, over het beheer van de 
makreelvisserij in het noordoostelijke deel 
van de Atlantische Oceaan, niet tot de 
sluiting van een overeenkomst heeft 
geleid; moedigt alle kuststaten aan de 
onderhandelingen voort te zetten met als
doel een oplossing te vinden voor het 
makreelgeschil, op basis van realistische 
voorstellen met inachtneming van 
historische rechten en het advies van de 
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Internationale Raad voor het onderzoek 
van de zee;

Or. en

Amendement 38
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat de meningen tussen 
de EU en IJsland uiteen blijven lopen als 
het gaat over het beheer van dierlijk leven 
in zee, met name de walvisjacht en de 
commerciële zeehondenjacht; wijst erop 
dat het verbod op de walvisvangst en het 
EU-verbod op de invoer van 
zeehondenproducten deel uitmaken van 
het EU-acquis; dringt erop aan dat de 
walvisjacht en de handel in 
walvisproducten en commerciële 
zeehondenproducten moeten worden 
afgeschaft;

Or. en

Amendement 39
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. feliciteert IJsland met zijn over het 
algemeen bevredigende staat van dienst 
wat betreft milieubescherming; is 
verheugd over de ondertekening door 
IJsland van het Verdrag van Florence en 
de invoering van wetgeving ter omzetting 
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van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn; 
stelt evenwel vast dat de meningen tussen 
de EU en IJsland uiteen blijven lopen 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; roept op 
tot een bredere discussie over de 
afschaffing van de walvisjacht en de 
handel in walvisproducten;

Or. en

Amendement 40
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat de EU-
toetreding de mogelijkheden van IJsland 
om een actieve en constructievere rol te 
spelen in Noord-Europa en het 
Noordpoolgebied kan doen toenemen en 
daarmee kan bijdragen tot multilateraal 
bestuur en duurzame beleidsoplossingen 
in dit gebied; merkt op dat de Arctische 
Raad zijn eerste secretariaatsdirecteur 
heeft benoemd;

Or. en

Amendement 41
Charles Tannock, Robert Atkins

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat de EU-toetreding 
van IJsland de Europese zichtbaarheid en 
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aanwezigheid in de Arctische Raad zal 
doen toenemen, evenals de kansen van de 
EU om een actievere rol in het 
Noordpoolgebied te spelen;

Or. en


