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Amendement 1
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Titel 

Ontwerpresolutie Amendement

over de strategische militaire situatie in het 
Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie
van de Krim door Rusland

over de strategische militaire situatie in het 
Zwarte Zeebekken na de hereniging van 
de Krim met Rusland

Or. fr

Amendement 2
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de Verenigde 
Naties,

Or. fr

Amendement 3
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de niet-bindende resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN van 27 
maart 2014 over de territoriale 
onschendbaarheid van Oekraïne 
(resolutie 68/262)
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Or. el

Amendement 4
Ioan Mircea Pașcu

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn eerdere resoluties over de 
Russische Federatie,

– gezien zijn eerdere resoluties over de 
Russische Federatie, met name onder 
verwijzing naar zijn resolutie van 
13 maart 2014 over de invasie van 
Oekraïne door Rusland 1 a, van 
17 april 2014 over Russische druk op de 
landen van het Oostelijk Partnerschap en 
in het bijzonder de destabilisatie van Oost-
Oekraïne 1 b en van 18 september 2014 
over de situatie in Oekraïne en de stand 
van zaken in de betrekkingen tussen de 
EU en Rusland 1 c,

__________________
1 a Aangenomen teksten, 
P7_TA(2014)0248.
1 b Aangenomen teksten, 
P7_TA(2014)0457.
1 c Aangenomen teksten, 
P7_TA(2014)0025.

Or. en

Amendement 5
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de slotverklaring van de NAVO-
topontmoeting op 5 september 2014 in 

Schrappen
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Wales,

Or. fr

Amendement 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het memorandum van Boedapest 
betreffende veiligheidsgaranties van 5 
december 1994,

Or. es

Amendement 7
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 2, lid 4, van het Handvest 
van de Verenigde Naties, in het bijzonder 
resolutie nr. 2625 van 24 oktober 1970 
inzake vriendschappelijke betrekkingen 
en samenwerking tussen staten,

Or. pl

Amendement 8
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Slotverklaring van de 
conferentie van Helsinki van 1 augustus 
1975, die Rusland heeft ondertekend en 
waarin is bepaald dat de grenzen in 
Europa moeten worden eerbiedigd, in het 
bijzonder hoofdstuk II inzake het afzien 
van de dreiging met of het gebruik van 
geweld,

Or. pl

Amendement 9
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Visum 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het INF-verdrag van 8 december 
1987 dat het bezit, de productie en het 
testen van nucleaire en conventionele 
wapens voor middellange afstand (van 
500 tot 5500 km) verbiedt,

Or. pl

Amendement 10
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Visum 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Memorandum van Boedapest 
van 5 december 1994 over 
denuclearisering van Oekraïne in ruil 
voor een garantie voor de 
onaantastbaarheid van de grenzen,
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Or. pl

Amendement 11
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Visum 12 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het vriendschaps- en 
samenwerkingsverdrag tussen Rusland en 
Oekraïne van 31 mei 1997 over 
eerbiediging van de grenzen,

Or. pl

Amendement 12
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Visum 12 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Minsk-protocol van 5 
september 2014, onder andere over een 
onmiddellijk staakt-het-vuren en de 
invrijheidsstelling van gijzelaars en 
onrechtmatig gearresteerde personen,

Or. pl

Amendement 13
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Visum 12 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het tweede Minsk-protocol van 
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12 februari 2015, onder andere over een 
onmiddellijk en volledig staakt-het-vuren 
en de terugtrekking van de legers van 
beide partijen zodat een 
gedemilitariseerde zone ontstaat,

Or. pl

Amendement 14
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 
voor de EU en haar lidstaten, met name 
wat betreft veiligheid en defensie, en voor 
het nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
alle huidige en slepende conflicten in de 
Republiek Moldavië (Transnistrië), 
Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-
Karabach) zich rond de Zwarte Zee 
afspelen;

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 
voor de EU en haar lidstaten, met name 
wat betreft veiligheid en defensie, en voor 
het nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
alle vroegere conflicten in de Republiek 
Moldavië (Transnistrië), Georgië (Zuid-
Ossetië en Abchazië) en tussen Armenië en 
Azerbeidzjan (Nagorno-Karabach) een 
stempel drukken op de geopolitieke en 
geostrategische situatie in het Zwarte 
Zeegebied;

Or. el

Amendement 15
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 
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voor de EU en haar lidstaten, met name 
wat betreft veiligheid en defensie, en voor 
het nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
alle huidige en slepende conflicten in de 
Republiek Moldavië (Transnistrië), 
Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-
Karabach) zich rond de Zwarte Zee 
afspelen;

voor de EU en haar lidstaten, met name 
wat betreft veiligheid en defensie, en voor 
het nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
twee lidstaten – Bulgarije en Roemenië –
aan de Zwarte Zee liggen en van 
strategisch belang voor de EU zijn; 
overwegende dat alle huidige en slepende 
conflicten in het oosten van Oekraïne, de 
Republiek Moldavië (Transnistrië), 
Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-
Karabach) zich rond de Zwarte Zee 
afspelen;

Or. bg

Amendement 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 
voor de EU en haar lidstaten, met name 
wat betreft veiligheid en defensie, en voor 
het nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
alle huidige en slepende conflicten in de 
Republiek Moldavië (Transnistrië), 
Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-
Karabach) zich rond de Zwarte Zee 
afspelen;

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 
zowel voor de EU en haar lidstaten als voor 
Rusland, met name wat betreft veiligheid 
en defensie, en voor het 
nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
alle huidige en slepende conflicten in de 
Republiek Moldavië (Transnistrië), 
Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-
Karabach) zich rond de Zwarte Zee 
afspelen;

Or. fr

Amendement 17
Zdzisław Krasnodębski
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 
voor de EU en haar lidstaten, met name 
wat betreft veiligheid en defensie, en voor 
het nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
alle huidige en slepende conflicten in de 
Republiek Moldavië (Transnistrië), 
Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-
Karabach) zich rond de Zwarte Zee 
afspelen;

A. overwegende dat het Zwarte Zeegebied 
een van de meest strategische regio's ter 
wereld is en dat het van eminent belang is 
voor de EU en haar lidstaten, met name 
wat betreft veiligheid en defensie, en voor 
het nabuurschapsbeleid van de EU en het 
Oostelijk Partnerschap; overwegende dat 
het belang van een versterking van de 
samenwerking tussen de Europese Unie 
en de landen in de regio werd erkend in 
het in 2008 door de EU voor de regio 
gelanceerde beleid, de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied; overwegende dat alle 
huidige en slepende conflicten in de 
Republiek Moldavië (Transnistrië), 
Georgië (Zuid-Ossetië en Abchazië) en 
tussen Armenië en Azerbeidzjan (Nagorno-
Karabach) zich rond de Zwarte Zee 
afspelen;

Or. en

Amendement 18
Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Zwarte 
Zeegebied als buitengrens van zeer groot 
belang is voor de Europese Unie;

Or. en

Amendement 19
Indrek Tarand



AM\1055090NL.doc 11/136 PE552.050v01-00

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de annexatie van 
de Krim en het gebruik van geweld door 
de Russische Federatie niet alleen het 
Memorandum van Boedapest van 1994 
schendt, maar ook andere Europese en 
internationale normen, zoals het 
Handvest van de VN, the Handvest van 
Parijs en de Slotakte van Helsinki van de 
OVSE;

Or. en

Amendement 20
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Rusland een van 
de grootste handelspartners van de 
Europese Unie is, wat tot een sterke 
onderlinge afhankelijkheid tussen beide 
economieën heeft geleid;

Or. es

Amendement 21
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Raad de B. overwegende dat de Europese Raad de 
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annexatie van de Krim en Sebastopol door 
Rusland met klem heeft veroordeeld en 
niet zal erkennen; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU 
en de Krim is ingeperkt;

annexatie van de Krim en Sebastopol door 
Rusland met klem heeft veroordeeld en 
niet zal erkennen; overwegende dat het 
optreden van Rusland de situatie in het 
oosten van Oekraïne heeft 
gedestabiliseerd; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU 
en de Krim is ingeperkt;

Or. en

Amendement 22
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Raad de 
annexatie van de Krim en Sebastopol door 
Rusland met klem heeft veroordeeld en 
niet zal erkennen; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU 
en de Krim is ingeperkt;

B. overwegende dat de Europese Raad de 
annexatie van de Krim en Sebastopol door 
Rusland heeft veroordeeld en niet van plan 
is te erkennen; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU 
en de Krim is ingeperkt;

Or. el

Amendement 23
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Raad de 
annexatie van de Krim en Sebastopol door
Rusland met klem heeft veroordeeld en 
niet zal erkennen; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU 
en de Krim is ingeperkt;

B. overwegende dat de Europese Raad de 
aansluiting van de Krim en Sebastopol bij
Rusland met klem heeft veroordeeld, 
hoewel de bevolking van de Krim middels 
de besluiten van de democratische, in 
overeenstemming met de Oekraïense 
wetgeving gekozen instellingen van haar 
autonome republiek - besluiten die 
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werden bevestigd tijdens het referendum 
van 16 maart 2014 - gebruik heeft 
gemaakt van haar zelfbeschikkingsrecht
overeenkomstig het Handvest van de 
Verenigde Naties; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU
en de Krim is ingeperkt;

Or. fr

Amendement 24
Ioan Mircea Pașcu

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese Raad de 
annexatie van de Krim en Sebastopol door 
Rusland met klem heeft veroordeeld en 
niet zal erkennen; overwegende dat als 
uitvloeisel daarvan de handel tussen de EU 
en de Krim is ingeperkt;

B. overwegende dat de Europese Raad de 
annexatie van de Krim en Sebastopol door 
Rusland, die in strijd is met het Handvest 
van de VN en de Slotakte van Helsinki 
van de OVSE, alsook met Ruslands 
verplichtingen krachtens het 
Memorandum van Boedapest, met klem 
heeft veroordeeld en niet zal erkennen; 
overwegende dat als uitvloeisel daarvan de 
handel tussen de EU en de Krim is 
ingeperkt;

Or. en

Amendement 25
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Oekraïense 
regering deze aansluiting de facto heeft 
erkend, daar zij haar diplomatieke 
betrekkingen met Rusland niet heeft 
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verbroken, haar strijdkrachten vrijwillig 
uit dit gebied heeft teruggetrokken, een 
grens heeft ingesteld met de Krim voor 
immigratie en douane en haar 
economische en financiële betrekkingen 
met Rusland heeft gehandhaafd, op onder 
meer ook het gebied van de defensie-
industrie;

Or. fr

Amendement 26
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de NAVO haar 
veroordeling heeft uitgesproken over de 
militaire escalatie van Russische zijde op 
de Krim, de onwettige en 
ongerechtvaardigde annexatie van de 
Krim en de aanhoudende opzettelijke en
tegen het volkenrecht indruisende 
destabilisatie door Rusland van het oosten 
van Oekraïne;

C. overwegende dat de NAVO de militaire 
escalatie met Rusland op de Krim heeft 
veroorzaakt door de tegen het volkenrecht 
indruisende destabilisatie van het oosten 
van Oekraïne door de regering van de 
Verenigde Staten via met name haar 
particuliere militaire ondernemingen;

Or. fr

Amendement 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de NAVO haar 
veroordeling heeft uitgesproken over de 
militaire escalatie van Russische zijde op 
de Krim, de onwettige en 
ongerechtvaardigde annexatie van de Krim 

C. overwegende dat de NAVO haar 
veroordeling heeft uitgesproken over de 
militaire escalatie van Russische zijde op 
de Krim, de onwettige en 
ongerechtvaardigde annexatie van de Krim 



AM\1055090NL.doc 15/136 PE552.050v01-00

NL

en de aanhoudende opzettelijke en tegen 
het volkenrecht indruisende destabilisatie 
door Rusland van het oosten van Oekraïne;

en de aanhoudende opzettelijke en tegen 
het volkenrecht indruisende destabilisatie 
door Rusland van het oosten van Oekraïne; 
overwegende dat het de Atlantische 
alliantie was die een oorlog begon om het 
afscheidingsproces van Kosovo te 
bevorderen;

Or. es

Amendement 28
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de NAVO haar 
veroordeling heeft uitgesproken over de 
militaire escalatie van Russische zijde op 
de Krim, de onwettige en
ongerechtvaardigde annexatie van de Krim 
en de aanhoudende opzettelijke en tegen 
het volkenrecht indruisende destabilisatie 
door Rusland van het oosten van Oekraïne;

C. overwegende dat de militaire escalatie 
van Russische zijde op de Krim, de 
ongerechtvaardigde annexatie van de Krim 
en de destabilisatie door Rusland van het 
oosten van Oekraïne de uitersten vormen 
van een schending van het internationaal 
recht; overwegende dat er ook een zware 
verantwoordelijkheid op de schouders van 
de Oekraïense troepen rust en dat de EU 
er tot op heden niet in is geslaagd om een 
vooraanstaande rol te vervullen in het 
diplomatieke scenario van 
crisisbeheersing;

Or. it

Amendement 29
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de NAVO haar 
veroordeling heeft uitgesproken over de 

C. overwegende dat de NAVO haar 
veroordeling heeft uitgesproken over de 
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militaire escalatie van Russische zijde op 
de Krim, de onwettige en 
ongerechtvaardigde annexatie van de Krim 
en de aanhoudende opzettelijke en tegen 
het volkenrecht indruisende destabilisatie 
door Rusland van het oosten van Oekraïne;

militaire escalatie van Russische zijde op 
de Krim, de onwettige en 
ongerechtvaardigde annexatie van de Krim 
en de aanhoudende en opzettelijke 
destabilisatie door Rusland van het oosten 
van Oekraïne;

Or. el

Amendement 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Collectieve 
Veiligheidsverdragsorganisatie (CVVO) 
de NAVO niet als een vijand beschouwt 
en het op blokvorming gerichte beleid van 
die organisatie herhaaldelijk heeft 
afgewezen; overwegende dat de CVVO de 
NAVO herhaaldelijk heeft uitgenodigd tot 
samenwerking om de stabiliteit en de 
veiligheid in de regio te waarborgen;

Or. es

Amendement 31
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de EU;
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EU; overwegende dat Rusland de 
agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

Or. it

Amendement 32
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU; overwegende dat Rusland de 
agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU, en na de invasie van Oekraïne door 
Rusland, waarbij zijn strijdkrachten 
wederrechtelijk in het Donbasgebied 
aanwezig zijn en zich een aanzienlijk 
aantal manschappen verzamelt langs de 
grens met Oekraïne;

Or. en

Amendement 33
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en 
dat Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim beheerst, tegenover de 

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied verschoven is 
door de militaire oefeningen Sea Breeze 
van de NAVO die van 2004 tot 2010 
plaatsvonden op het grondgebied van de 
Krim en die de lokale bevolking, de lokale 
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maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU; overwegende dat Rusland de 
agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

instellingen van de Krim en Rusland 
ervoeren als regelrechte uitdagingen, en 
dat Rusland nu de veiligheid waarborgt 
van honderden kilometers van de kustlijn 
en kustwateren van de Krim tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU;

Or. fr

Amendement 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en 
dat Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU; overwegende dat Rusland de 
agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de 
aansluiting van de Krim bij Rusland
verschoven is en dat Rusland nu 
wederrechtelijk honderden kilometers van 
de kustlijn en kustwateren van de Krim 
beheerst, tegenover de maritieme grenzen 
van de NAVO en de EU;

Or. es

Amendement 35
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
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van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU; overwegende dat Rusland de 
agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU;

Or. es

Amendement 36
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU; overwegende dat Rusland de 
agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale 
annexatie van de Krim en de bezetting van 
Abchazië en de Tskhinvali-regio/Zuid-
Ossetië in Georgië verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren 
van de Krim en Abchazië beheerst, 
tegenover de maritieme grenzen van de 
NAVO en de EU; overwegende dat 
Rusland de agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

Or. en

Amendement 37
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de illegale
annexatie van de Krim verschoven is en dat 
Rusland nu wederrechtelijk honderden 
kilometers van de kustlijn en kustwateren

D. overwegende dat het militair evenwicht 
in het Zwarte Zeegebied door de annexatie 
van de Krim verschoven is en dat Rusland 
nu honderden kilometers van de kustlijn 
van de Krim en de aangrenzende 
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van de Krim beheerst, tegenover de 
maritieme grenzen van de NAVO en de 
EU; overwegende dat Rusland de 
agressieve acties op Oekraïens 
grondgebied heeft opgestookt;

kustwateren van de lidstaten van de EU
beheerst;

Or. el

Amendement 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het beleid van de 
regering van Oekraïne een bedreiging 
vormt voor de stabiliteit in het Zwarte 
Zeebekken;

Or. es

Amendement 39
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim sinds de annexatie een 
offensieve strijdmacht van marine-, land-
en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol – de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases;
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Or. es

Amendement 40
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim sinds de annexatie een 
offensieve strijdmacht van marine-, land-
en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat de 
annexatie van de Krim de strijdkrachten 
van Oekraïne en in het bijzonder zijn 
marine, die door Russische troepen is 
overgenomen, ernstig heeft verzwakt; 
overwegende dat Rusland door het 
versterken van zijn strijdkrachten op de 
Krim sinds de annexatie een offensieve 
strijdmacht van marine-, land- en 
luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

Or. en

Amendement 41
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
hereniging met Rusland aanzienlijk van 
omvang waren (tot 25 000 manschappen)
en zich hoofdzakelijk bezighielden met de 
verdediging van Sebastopol - de 
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Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim sinds de annexatie een 
offensieve strijdmacht van marine-, land-
en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim een defensieve strijdmacht van 
marine-, land- en luchtstrijdkrachten heeft 
opgebouwd;

Or. fr

Amendement 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim sinds de annexatie een 
offensieve strijdmacht van marine-, land-
en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
aansluiting minimaal van omvang waren 
en zich hoofdzakelijk bezighielden met de 
verdediging van Sebastopol – de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases;

Or. es

Amendement 43
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten in het Zwarte 
Zeebekken na de illegale annexatie van de 
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waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim sinds de annexatie een 
offensieve strijdmacht van marine-, land-
en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

Krim aanzienlijk zijn uitgebreid;

Or. es

Amendement 44
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim sinds de annexatie een 
offensieve strijdmacht van marine-, land-
en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol - de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim, in Abchazië en in de 
Tskhinvali-regio/Zuid-Ossetië sinds de 
annexatie een offensieve strijdmacht van 
marine-, land- en luchtstrijdkrachten heeft 
opgebouwd;

Or. en

Amendement 45
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
illegale annexatie minimaal van omvang 
waren en zich hoofdzakelijk bezighielden 
met de verdediging van Sebastopol – de 
voornaamste haven voor de Russische 
Zwarte Zeevloot – en twee nabijgelegen 
marinebases; overwegende dat Rusland 
door het versterken van zijn strijdkrachten 
op de Krim sinds de annexatie een 
offensieve strijdmacht van marine-, land-
en luchtstrijdkrachten heeft opgebouwd;

E. overwegende dat de Russische land- en 
luchtstrijdkrachten op de Krim vóór de 
annexatie zich tot het hoogst noodzakelijke 
beperkten en zich voornamelijk 
bezighielden met de verdediging van 
Sebastopol – de voornaamste haven voor 
de Russische Zwarte Zeevloot – en twee 
nabijgelegen marinebases; overwegende 
dat Rusland door het versterken van zijn 
strijdkrachten op de Krim sinds de 
annexatie een aanzienlijke militaire macht 
van marine-, land- en luchtstrijdkrachten 
heeft opgebouwd;

Or. el

Amendement 46
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Overweging

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe 
militaire doctrine heeft goedgekeurd, 
waarin de NAVO als de voornaamste 
bedreiging van de Russische veiligheid 
wordt gezien;

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt en dat de modernisering van de 
Russische vloot op mondiale schaal bezien 
nog altijd inferieur is aan die van de 
Amerikaanse vloot; overwegende dat de 
Russische regering in december 2014 een 
nieuwe militaire doctrine heeft 
goedgekeurd, waarin de NAVO als de 
voornaamste bedreiging van de Russische 
veiligheid wordt gezien;

Or. es
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Amendement 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe 
militaire doctrine heeft goedgekeurd, 
waarin de NAVO als de voornaamste 
bedreiging van de Russische veiligheid 
wordt gezien;

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de hereniging heeft gepland; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe 
militaire doctrine heeft goedgekeurd, 
waarin de NAVO als de voornaamste 
bedreiging van de Russische veiligheid 
wordt gezien; overwegende dat dit 
document is ondertekend na de besluiten 
van de NAVO-topontmoetingen van 
Chicago en Newport, toen met name werd 
besloten om een antirakettenschild te 
verwezenlijken dat heel het Europese deel 
van Rusland moest bestrijken, en na 
resoluties S 2277 en H.S 758 van het 
congres van de Verenigde Staten van juli 
en december 2014 waarin Rusland werd 
afgeschilderd als een "agressor" die 
Oekraïne is binnengevallen, en waarin 
werd voorgesteld Oost-Europa en de 
Baltische landen te militariseren en dus 
werd opgeroepen tot voorbereidingen voor 
een oorlog tegen Rusland;

Or. fr

Amendement 48
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe 
militaire doctrine heeft goedgekeurd, 
waarin de NAVO als de voornaamste 
bedreiging van de Russische veiligheid 
wordt gezien;

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe 
militaire doctrine heeft goedgekeurd, 
waarin de NAVO als de voornaamste 
bedreiging van de Russische veiligheid 
wordt gezien; overwegende dat deze 
doctrine toelaat dat een nucleair wapen 
wordt ingezet tegen een land dat niet 
beschikt over een dergelijk wapen;

Or. pl

Amendement 49
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe 
militaire doctrine heeft goedgekeurd, 
waarin de NAVO als de voornaamste 
bedreiging van de Russische veiligheid 
wordt gezien;

F. overwegende dat Rusland de uitbreiding 
en modernisering van zijn Zwarte Zeevloot 
sinds de annexatie heeft versneld; 
overwegende dat de modernisering van de 
Zwarte Zeevloot een van de meest 
ambitieuze onderdelen van het Russische 
wapenaankoopprogramma voor 2011-2020 
vormt; overwegende dat de Russische 
regering in december 2014 een nieuwe 
militaire doctrine heeft goedgekeurd, 
waarin de NAVO als de voornaamste 
bedreiging van de Russische veiligheid 
wordt gezien; overwegende dat Rusland in 
2007 heeft verklaard de nakoming van 
zijn verplichtingen krachtens het Verdrag 
inzake conventionele strijdkrachten (CSE) 



AM\1055090NL.doc 27/136 PE552.050v01-00

NL

in Europa op te schorten en zich op 
11 maart 2015 volledig uit dit verdrag 
heeft teruggetrokken;

Or. en

Amendement 50
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Russische 
Federatie met ingang met 11 maart zijn 
medewerking aan de gemeenschappelijke 
adviesgroep in het kader van het Verdrag 
inzake conventionele strijdkrachten in 
Europa heeft opgezegd en zich bijgevolg 
heeft teruggetrokken uit het verdrag 
waarvan de uitvoering al sinds 2007 was 
opgeschort;

Or. en

Amendement 51
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de nucleaire 
manoeuvres die Rusland heeft uitgevoerd 
ten tijde van de onderhandelingen voor 
het tweede Minsk-protocol getuigen van 
de mondiale gevolgen van de Russische 
agressie in het oosten van Oekraïne; 
overwegende dat de president van 
Oekraïne [op 18 februari] heeft gezegd 
dat er behoefte is aan een internationale 
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vredesmacht in het oosten van Oekraïne;

Or. pl

Amendement 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat NAVO een "plan 
voor onmiddellijke actie" heeft 
geactiveerd dat een bedreiging voor haar 
oostelijke buren vormt en haar Europese 
lidstaten kwetsbaar maakt;

Or. es

Amendement 53
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

G. overwegende dat Turkije een 
kandidaat-lidstaat van de EU, een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

Or. en
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Amendement 54
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, alsook een kandidaat-lidstaat van 
de EU en voor de EU een essentiële 
partner is op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging;
overwegende dat voor Turkije in het 
Zwarte Zeegebied een unieke rol is 
weggelegd uit hoofde van het Verdrag van 
Montreux van 1936; overwegende dat de 
strategische ligging van Turkije ook van 
grote betekenis is voor de andere grote 
bedreiging voor zowel de NAVO als de 
EU, te weten de zelfverklaarde Islamitische 
Staat ("Daesh");

Or. en

Amendement 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging;
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is 
voor de andere grote bedreiging voor 

G. overwegende dat Turkije weliswaar een 
NAVO-bondgenoot en een zeemacht is, 
een actieve rol speelt in de buitenlandse 
politiek in de regio, en voor de EU een 
essentiële partner is, vooral op het gebied 
van energiezekerheid en grensbeveiliging, 
maar sinds 1974 het noordelijk deel van 
de Cyprische Republiek bezet houdt;
overwegende dat de strategische ligging 
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zowel de NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

van Turkije de NAVO-landen en de EU
ertoe aanzet de ogen te sluiten voor deze
grote bedreiging voor de internationale 
orde, waarbij een lidstaat van de Europese 
Unie betrokken is;

Or. fr

Amendement 56
Ioan Mircea Pașcu

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh"); overwegende dat Turkije een 
belangrijke rol kan vervullen bij acties 
tegen dreigingen in het Zwarte Zeegebied 
en Islamitische Staat ("Daesh");

Or. en

Amendement 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
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rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh"); overwegende dat Turkije de 
annexatie van de Krim door Rusland 
weliswaar als illegaal beschouwt, maar 
zich niet duidelijk over de annexatie en de 
gevolgen ervan heeft uitgesproken;

Or. es

Amendement 58
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële 
partner is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging;
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is 
voor de andere grote bedreiging voor 
zowel de NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

G. overwegende dat Turkije weliswaar lid 
van de NAVO en een zeemacht is en een 
actieve rol speelt in de buitenlandse 
politiek in de regio, maar niet achter de 
oriëntaties van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 
van de EU staat en aantoont de illegale en 
terroristische daden van de Islamitische 
Staat te dulden, en daarnaast de resoluties 
van de VN-Veiligheidsraad niet eerbiedigt 
doordat het het noordelijk deel van de 
Cyprische Republiek, een EU-lidstaat, 
illegaal bezet houdt;

Or. el

Amendement 59
Angel Dzhambazki
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en voor de EU een essentiële partner 
is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat de strategische ligging 
van Turkije ook van grote betekenis is voor 
de andere grote bedreiging voor zowel de 
NAVO als de EU, te weten de 
zelfverklaarde Islamitische Staat 
("Daesh");

G. overwegende dat Turkije een NAVO-
bondgenoot en een zeemacht is, een actieve 
rol speelt in de buitenlandse politiek in de 
regio, en momenteel voor de EU een 
partner is, vooral op het gebied van 
energiezekerheid en grensbeveiliging; 
overwegende dat Turkije het 
gemeenschappelijk buitenlands beleid ten 
aanzien van Rusland niet volgt en zich 
niet heeft aangesloten bij de door de Unie 
opgelegde sancties, in tegenstelling tot 
andere landen die de status van 
geassocieerd lid hebben; overwegende dat 
de strategische ligging van Turkije ook van 
grote betekenis is voor de andere grote 
bedreiging voor zowel de NAVO als de 
EU, te weten de zelfverklaarde Islamitische 
Staat ("Daesh"); overwegende dat Turkije 
een sleutelrol kan vervullen in de strijd 
tegen Islamitische Staat die niet beperkt is 
tot het opnemen van vluchtelingen;

Or. bg

Amendement 60
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de separatistische 
autoriteiten van Abchazië gesloten 
"verdrag" en hun steun voor de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Georgië hebben bekrachtigd;

H. overwegende dat de EU, de NAVO en
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de separatistische 
autoriteiten van Abchazië gesloten 
"verdrag" alsmede het in maart met Zuid-
Ossetië gesloten "verdrag", en hun steun 
voor de soevereiniteit en territoriale 
integriteit van Georgië hebben bekrachtigd;
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Or. en

Amendement 61
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de separatistische 
autoriteiten van Abchazië gesloten 
"verdrag" en hun steun voor de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Georgië hebben bekrachtigd;

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de Republiek Abchazië 
gesloten "verdrag" en hun steun voor de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Georgië hebben bekrachtigd;

Or. fr

Amendement 62
Ioan Mircea Pașcu

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de separatistische 
autoriteiten van Abchazië gesloten 
"verdrag" en hun steun voor de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Georgië hebben bekrachtigd;

H. overwegende dat de reactie van de EU 
op de Russische agressie en schending 
van de territoriale integriteit van Georgië 
in 2008 vergelijkbare acties van Rusland 
in Oekraïne mogelijk heeft 
aangemoedigd, overwegende dat de EU, 
de NAVO en de VS hun veroordeling 
hebben uitgesproken over het in november 
2014 en maart 2015 door Rusland en de 
separatistische autoriteiten van Abchazië 
resp. die van Zuid-Ossetië gesloten 
"verdragen", en daarmee hun steun voor 
de soevereiniteit en territoriale integriteit 
van Georgië hebben bekrachtigd;
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Or. en

Amendement 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de separatistische 
autoriteiten van Abchazië gesloten 
""verdrag"" en hun steun voor de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Georgië hebben bekrachtigd;

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de separatistische 
autoriteiten van Abchazië gesloten 
"verdrag" alsmede het in maart door 
Rusland en Zuid-Ossetië gesloten 
alliantie- en integratieverdrag, en hun 
steun voor de soevereiniteit en territoriale 
integriteit van Georgië hebben bekrachtigd;

Or. en

Amendement 64
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 
door Rusland en de separatistische 
autoriteiten van Abchazië gesloten 
"verdrag" en hun steun voor de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Georgië hebben bekrachtigd;

H. overwegende dat de EU, de NAVO en 
de VS hun veroordeling hebben 
uitgesproken over het in november 2014 en 
in maart 2015 door Rusland en de 
separatistische autoriteiten van Abchazië 
resp. Zuid-Ossetië, in weerwil van de 
fundamentele beginselen van het 
volkenrecht en de internationale 
verplichtingen van Rusland, met inbegrip 
van die uit hoofde van het staakt-het-
vuren van 12 augustus 2008, gesloten 
"verdrag" en hun steun voor de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
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Georgië hebben bekrachtigd;

Or. en

Amendement 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat Rusland de 
nakoming van zijn verplichtingen 
krachtens het Verdrag inzake 
conventionele strijdkrachten (CSE) in 
Europa van 2007 heeft opgeschort, op 
10 maart 2015 heeft verklaard zijn 
betrokkenheid bij de adviesgroep in het 
kader van verdrag te staken en zich 
daarmee volledig uit het verdrag 
terugtrekt;

Or. en

Amendement 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat Rusland en 
Turkije overeenstemming hebben bereikt 
over de route van de nieuw aan te leggen 
gasleiding waarlangs Russisch gas naar 
Europa moet worden getransporteerd via 
het grondgebied van deze landen en via 
Griekenland, een lidstaat van de Europese
Unie;

Or. es
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Amendement 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de NAVO, de 
Verenigde Staten en de meerderheid van 
de lidstaten van de EU het gewelddadige 
afscheidingsproces van Kosovo hebben 
bevorderd en gesponsord;

Or. es

Amendement 68
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen het 
toneel is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren het slachtoffer zijn;

Schrappen

Or. el

Amendement 69
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen het toneel 

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen en de 



AM\1055090NL.doc 37/136 PE552.050v01-00

NL

is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren het slachtoffer zijn;

illegale annexatie het toneel is geweest 
van schendingen van de mensenrechten, 
waarvan met name de autochtone Krim-
Tataren, houders van een Oekraïens 
paspoort en maatschappelijke activisten
het slachtoffer zijn;

Or. en

Amendement 70
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen het toneel 
is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren het slachtoffer zijn;

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen het toneel 
is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren, pro-Oekraïense activisten 
en mensen die Oekraïens staatsburger 
willen blijven het slachtoffer zijn;

Or. en

Amendement 71
Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen het 
toneel is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren het slachtoffer zijn;

I. overwegende dat de Krim gedurende de 
23 jaar Oekraïense soevereiniteit het 
toneel is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, met name op het gebied 
van de taalrechten, waarvan zowel de 
Krim-Tataren als de 101 etnische groepen 
binnen de Krim-bevolking het slachtoffer 
zijn;
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Or. fr

Amendement 72
Afzal Khan

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen het toneel 
is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren het slachtoffer zijn;

I. overwegende dat de Krim sinds de 
bezetting door Russische troepen het toneel 
is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan 
minderheidsgroeperingen en 
tegenstanders van de Russische bezetting 
het slachtoffer zijn; overwegende dat reeds 
duizenden Krim-Tataarse gezinnen, uit 
vrees dat de geschiedenis zich herhaalt, 
van het schiereiland zijn gevlucht en een 
goed heenkomen hebben gezocht in het 
westen van Oekraïne, Turkije en elders; 
overwegende dat degenen die zijn 
gebleven naar verluidt onder toenemende 
druk staan en er bijna dagelijks melding 
wordt gemaakt van fysiek geweld, 
gedwongen verdwijningen, 
huiszoekingen, het plaatsen van 
merktekens op deuren, landonteigening, 
vernieling van eigendommen en 
beschuldigingen van betrokkenheid bij 
extremistische activiteiten;

Or. en

Amendement 73
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Krim sinds de I. overwegende dat Abchazië, de 
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bezetting door Russische troepen het toneel 
is geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren het slachtoffer zijn;

Tskhinvali-regio/Zuid-Ossetië, en, het 
meest onlangs, de Krim sinds de bezetting 
door Russische troepen het toneel is 
geweest van schendingen van de 
mensenrechten, waarvan met name de 
Krim-Tataren het slachtoffer zijn;

Or. en

Amendement 74
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van
de Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

1. onderschrijft de zelfbeschikking van de 
bevolking van de Krim volkomen; 
verklaart andermaal dat het pal staat voor 
de onafhankelijkheid en soevereiniteit van 
Oekraïne en de onschendbaarheid van 
grenzen; schaart zich niet achter de 
Europese Raad, die stelt dat de EU niet zal 
erkennen dat de Krim en Sebastopol bij 
Rusland horen;

Or. fr

Amendement 75
Afzal Khan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 

1. onderschrijft de niet-erkenning van het 
illegale en onrechtmatige referendum in 
de Krim, de uitkomst ervan en de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid, 
territoriale integriteit en soevereiniteit van 
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stelt dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

Oekraïne en de eerbiediging van grenzen; 
schaart zich volledig achter de Europese 
Raad, die stelt dat de EU de illegale 
annexatie van de Krim en Sebastopol niet 
zal erkennen; beklemtoont dat de EU en 
haar lidstaten met één gezamenlijke stem 
moeten spreken over de betrekkingen van 
de EU met Rusland;

Or. en

Amendement 76
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen; 
benadrukt dat de annexatie tevens het 
Vriendschaps-, samenwerkings- en 
partnerschapsverdrag van 1997 tussen 
Oekraïne en de Russische Federatie 
schendt;

Or. en

Amendement 77
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland in 
strijd met het protocol van Boedapest van 
1999 volkomen; verklaart andermaal dat 
het pal staat voor de onafhankelijkheid,
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Oekraïne, overeenkomstig het Handvest 
van de Verenigde Naties; schaart zich 
volledig achter de Europese Raad, die stelt 
dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen en 
herinnert eraan dat het met geweld 
verwerven van grondgebied volgens het 
internationaal recht onrechtmatig is;

Or. en

Amendement 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

1. neemt kennis van de aansluiting van de 
Krim en Sebastopol bij de Russische 
Federatie op basis van de uitslag van het 
referendum van 16 maart 2014; verklaart 
andermaal dat het pal staat voor de 
onafhankelijkheid en soevereiniteit van 
Oekraïne en de onschendbaarheid van 
grenzen; neemt kennis van de conclusies 
van de Europese Raad waarin wordt 
gesteld dat de EU de illegale annexatie van 
de Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

Or. es

Amendement 79
Georgios Epitideios
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

1. erkent de annexatie van de Krim door 
Rusland niet; verklaart andermaal dat het 
pal staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de annexatie van de Krim 
en Sebastopol niet zal erkennen;

Or. el

Amendement 80
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland
volkomen; verklaart andermaal dat het 
pal staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van 
de Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

1. neemt kennis van de conclusies van de 
Europese Raad, waarin wordt gesteld dat 
de EU de illegale annexatie van de Krim 
en Sebastopol niet zal erkennen; acht een 
terugkeer naar de vroegere situatie in de 
regio echter onwaarschijnlijk en is van 
mening dat de diplomatie op haar beloop 
moet worden gelaten zonder voorwaarden 
vooraf, zelfs in deze moeilijke situatie;

Or. it

Amendement 81
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland 
volkomen; verklaart andermaal dat het pal 
staat voor de onafhankelijkheid en 
soevereiniteit van Oekraïne en de 
onschendbaarheid van grenzen; schaart 
zich volledig achter de Europese Raad, die 
stelt dat de EU de illegale annexatie van de 
Krim en Sebastopol niet zal erkennen;

1. onderschrijft de niet-erkenning van de 
annexatie van de Krim door Rusland; 
verklaart andermaal dat het pal staat voor 
de onafhankelijkheid en soevereiniteit van 
Oekraïne en de onschendbaarheid van 
grenzen; schaart zich volledig achter de 
Europese Raad, die stelt dat de EU de 
illegale annexatie van de Krim en 
Sebastopol niet zal erkennen, tenzij op VN-
niveau anders wordt besloten;

Or. el

Amendement 82
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beschouwt de gewelddadige 
annexatie van de Krim door Rusland als 
opmaat voor de afbraak van de op normen 
gebaseerde Europese 
veiligheidsarchitectuur van na de Koude 
Oorlog;

Or. en

Amendement 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend

2. wijst erop dat de nieuwe status van de 
Krim in het strategisch landschap van het 
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strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

Zwarte Zeegebied een nieuw evenwicht
teweeg heeft gebracht tussen de Russische 
mogendheid, de Turkse mogendheid en de 
aanwezigheid van de Verenigde Staten 
van Amerika; wijst erop dat Rusland met 
de controle over het gehele schiereiland 
een zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het sinds 1783 en de 
oprichting van de Russische vloot in het 
Zwarte Zeegebied een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de Krim een "zuidelijk 
Kaliningrad" in handen heeft gekregen, een 
tweede voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;
stelt vast dat deze nieuwe situatie het 
resultaat is van de offensieve politiek van 
de NAVO in dit gebied, die werd ingeluid 
met de illegale bombardementen van 1999 
in de Federale Republiek Joegoslavië;

Or. fr

Amendement 84
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
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Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst;

Or. en

Amendement 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

2. wijst erop dat de positie van Rusland 
door de bezetting van het hele 
schiereiland niet al te zeer is veranderd 
ten opzichte van die van vóór de bezetting, 
en zou het alarmerend achten als zou 
worden verklaard dat Rusland hierdoor
een zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, wijst erop dat 
de annexatie van de Krim, gezien de tijden 
waarin we leven, met alle strategische 
conventionele en nucleaire wapens, niet 
tot een dramatische verandering in het 
strategisch kader van het Zwarte 
Zeebekken en de omliggende gebieden 
heeft geleid;

Or. es

Amendement 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst;

2. wijst erop dat de illegale annexatie van 
de Krim een stroomversnelling in het 
veranderend strategisch landschap van het 
Zwarte Zeegebied teweeg heeft gebracht; is 
van oordeel dat het agressieve optreden 
van Rusland betekent dat het land 
terugkeert naar een op vijandige 
machtsblokken gebaseerde benadering; 
acht het verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst;

Or. en

Amendement 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) 
als het zuiden (oostelijk deel van de 

2. wijst erop dat de gewelddadige 
machtswisseling in Oekraïne en de 
aansluiting van de Krim bij Rusland een 
stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg hebben gebracht; 
herinnert eraan dat de NAVO de grenzen 
van de Russische Federatie steeds dichter 
is genaderd en dat dit een bepalend proces 
is geweest voor het beleid van uitbreiding 
van deze organisatie sinds 1999;
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Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

Or. es

Amendement 88
Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de annexatie van de Krim een 
"zuidelijk Kaliningrad" in handen heeft 
gekregen, een tweede voorpost die direct 
aan NAVO-grondgebied grenst, in dit 
geval op zee;

Or. el

Amendement 89
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. acht het verontrustend dat de annexatie 
van de Krim een stroomversnelling in het 
veranderend strategisch landschap van het 
Zwarte Zeegebied teweeg heeft gebracht; 
waarschuwt dat Rusland met de bezetting 
van het gehele schiereiland een belangrijk 
bruggenhoofd heeft gecreëerd, waar het 
een permanente zeemacht heeft gevestigd, 
die zowel het westen (Transnistrië en de 
Donaudelta) als het zuiden (oostelijk deel 
van de Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

2. acht het verontrustend dat de annexatie 
van de Krim een stroomversnelling in het 
veranderend strategisch landschap van het 
Zwarte Zeegebied teweeg heeft gebracht; 
herinnert aan de latente toestand van 
instabiliteit in het cordon sanitaire in het 
zuidwesten van Rusland, waar al 
tientallen jaren de etnische samenstelling, 
de rijkdom en de doorgang van 
grondstoffen de aanleiding vormen voor 
de deels vanuit Russische zijde en deels 
vanuit westerse zijde, waaronder de EU, 
ontstane logica, met mogelijk rampzalige 
gevolgen voor de economische, sociale, 
burgerlijke en politieke effecten op de 
bevolkingsgroepen; waarschuwt dat 
Rusland met de bezetting van het gehele 
schiereiland een belangrijk bruggenhoofd
heeft gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt; stelt vast dat 
het westen tot op heden meer gericht lijkt 
op een krachtmeting met Rusland door er 
in de huidige fase van de crisis de 
voorkeur aan te geven om Oekraïense 
troepen wapens te verkopen in plaats van 
zich volledig in te zetten voor de zoektocht 
naar een diplomatische oplossing;

Or. it

Amendement 90
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
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strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt,

Or. es

Amendement 91
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 92
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland een 
zeer belangrijk bruggenhoofd heeft 
gecreëerd, waar het een permanente 
zeemacht heeft gevestigd, die zowel het 
westen (Transnistrië en de Donaudelta) als 
het zuiden (oostelijk deel van de 
Middellandse Zee) bestrijkt, en dat 
Rusland met de illegale annexatie van de 
Krim een "zuidelijk Kaliningrad" in 
handen heeft gekregen, een tweede 
voorpost die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

2. wijst erop dat de annexatie van de Krim 
een stroomversnelling in het veranderend 
strategisch landschap van het Zwarte 
Zeegebied teweeg heeft gebracht; acht het 
verontrustend dat Rusland met de 
annexatie van het gehele schiereiland zijn 
invloedssfeer heeft kunnen uitbreiden 
naar zowel het westen (Transnistrië en de 
Donaudelta) als het zuiden (oostelijk deel 
van de Middellandse Zee), waar het een 
permanente zeemacht heeft gevestigd, en 
dat Rusland met de annexatie van de Krim 
een tweede voorpost in handen heeft 
gekregen die direct aan NAVO-
grondgebied grenst, in dit geval op zee;

Or. el

Amendement 93
Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op 
deze uitdagingen voor de veiligheid 

Schrappen
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moeten vinden;

Or. el

Amendement 94
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat het huidige strategisch 
landschap en de militaire ontwikkelingen 
in het Zwarte Zeegebied niet kunnen 
worden beschouwd als aanwijzingen voor 
bredere, overkoepelende uitdagingen voor 
de Europese veiligheid; is evenwel van 
oordeel dat de EU en haar lidstaten deze 
situatie nauwlettend moeten volgen vanuit 
een veiligheidsperspectief;

Or. es

Amendement 95
James Carver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
veiligheid; is van oordeel dat de lidstaten 
een antwoord op deze uitdagingen voor de 
veiligheid moeten vinden;

Or. en
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Amendement 96
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere en 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten hun buitenlands en 
veiligheidsbeleid in het licht daarvan
moeten heroverwegen;

Or. en

Amendement 97
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden; is van mening dat de Unie de 
veiligheid en stabiliteit van haar aan de 
Zwarte Zee grenzende lidstaten met alle 
beschikbare middelen dient te 
waarborgen;

Or. bg
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Amendement 98
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden en met Rusland en de landen van 
de Organisatie van het Verdrag inzake 
collectieve veiligheid moeten 
onderhandelen over een nieuwe Europese 
veiligheidsarchitectuur, zoals werd 
voorgesteld door de Russische president 
Dmitri Medvedev in 2008, alsmede over 
een vrijhandelszone tussen de 
Euraziatische economische Unie, 
Oekraïne en de Europese Unie, zoals 
Vladimir Poetin had voorgesteld in zijn 
artikel in de Izvestia van 3 oktober 2011, 
maar waar de Europese Commissie op 
reageerde met een "nee"; 

Or. fr

Amendement 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
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aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is bezorgd over de 
toegenomen druk die Rusland over de 
oostelijke grens van de EU heen 
uitoefent, ook op Roemenië en Polen, 
twee landen die een belangrijke rol 
vervullen bij het verdedigen van de 
veiligheid van de oostgrenzen; deze druk 
en de toename van de militaire acties en 
capaciteit van Rusland aan de 
oostgrenzen van de EU vormen een groot 
gevaar; is van oordeel dat de EU en haar 
lidstaten een antwoord op deze uitdagingen 
voor de veiligheid moeten vinden en 
derhalve een geactualiseerde 
gemeenschappelijke en complexe 
veiligheidsstrategie moeten toepassen, 
onder meer met aanpassing van de EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied door 
toepassing van de bepalingen van de EU-
strategie voor maritieme veiligheid;

Or. en

Amendement 100
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het geostrategisch landschap en de 
militaire ontwikkelingen in het Zwarte 
Zeegebied aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden en dat die uitdagingen tot uiting 
dienen te komen in een herziene Europese 
veiligheidsstrategie en in de Europese 
strategie voor maritieme veiligheid;
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Or. en

Amendement 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden; toont zich bezorgd over de 
afhankelijkheid van de EU en haar 
lidstaten van de Verenigde Staten en over 
de kwetsbare situatie waarin de EU en 
haar lidstaten zich bevinden als gevolg 
van het beleid van dat land ten aanzien 
van onze buurlanden;

Or. es

Amendement 102
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten als preventieve 
maatregel een gezamenlijke 
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vinden; veiligheidsstrategie moeten ontwikkelen;

Or. es

Amendement 103
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden; de EU dient tevens haar eigen 
weerbaarheid te versterken en te reageren 
op de uitdaging met betrekking tot 
gemilitariseerde informatie en de 
informatieveiligheid;

Or. en

Amendement 104
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
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vinden; vinden; maakt ernstig bezwaar tegen het 
verwerpen van het onderhandelingsmodel 
voor het Verdrag inzake conventionele 
strijdkrachten in Europa door Rusland;

Or. pl

Amendement 105
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategisch landschap en de militaire 
ontwikkelingen in het Zwarte Zeegebied 
aanwijzingen zijn voor bredere, 
overkoepelende uitdagingen voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

3. is van mening dat de veranderingen in 
het strategische landschap in het Zwarte 
Zeegebied een uitdaging zijn voor de 
Europese veiligheid; is van oordeel dat de 
EU en haar lidstaten een antwoord op deze 
uitdagingen voor de veiligheid moeten 
vinden;

Or. el

Amendement 106
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve 
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); wijst erop dat 

4. neemt kennis van het feit dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve 
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); herinnert eraan
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Rusland door de stationering van offensief 
luchtmachtmaterieel en de verbetering van 
de militaire infrastructuur op de Krim zijn 
offensieve slagkracht versterkt en grotere 
mogelijkheden krijgt om buiten het eigen 
grondgebied macht uit te oefenen;

dat de stationering van offensief 
luchtmachtmaterieel en de verbetering van 
de militaire infrastructuur op de Krim op 
mondiale schaal bezien nog altijd ver 
onderdoen voor de modernisering van de 
Amerikaanse vloot en niet als een 
daadwerkelijk betekenisvolle verandering 
kan worden beschouwd;

Or. es

Amendement 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); wijst erop dat 
Rusland door de stationering van offensief
luchtmachtmaterieel en de verbetering van 
de militaire infrastructuur op de Krim zijn 
offensieve slagkracht versterkt en grotere 
mogelijkheden krijgt om buiten het eigen 
grondgebied macht uit te oefenen;

4. stelt vast dat Rusland doende is zijn 
defensieve strijdkrachten in het Zwarte 
Zeegebied uit te bouwen en dat het 
uitbreiding en modernisering van de 
Zwarte Zeevloot op touw zet met zes 
nieuwe moderne dieselonderzeeërs (type 
Rostov aan de Don) en zes nieuwe 
fregatten (type Admiraal Grigorovitsj); 
wijst erop dat Rusland door de stationering 
van defensief luchtmachtmaterieel en de 
verbetering van de militaire infrastructuur 
op de Krim zijn offensieve slagkracht 
versterkt en grotere mogelijkheden krijgt 
om buiten het eigen grondgebied macht uit 
te oefenen;

Or. fr

Amendement 108
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve 
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); wijst erop dat 
Rusland door de stationering van offensief 
luchtmachtmaterieel en de verbetering van 
de militaire infrastructuur op de Krim zijn 
offensieve slagkracht versterkt en grotere 
mogelijkheden krijgt om buiten het eigen 
grondgebied macht uit te oefenen;

4. neemt kennis van het feit dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve 
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); wijst erop dat 
Rusland door de stationering van offensief 
luchtmachtmaterieel en de verbetering van 
de militaire infrastructuur op de Krim zijn 
offensieve slagkracht versterkt; is daarom 
van mening dat het nu meer dan ooit van 
belang is om alle mogelijke diplomatieke 
middelen in te zetten om de spanningen 
weg te nemen;

Or. it

Amendement 109
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve 
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); wijst erop dat 
Rusland door de stationering van offensief 
luchtmachtmaterieel en de verbetering van
de militaire infrastructuur op de Krim zijn 
offensieve slagkracht versterkt en grotere 
mogelijkheden krijgt om buiten het eigen 
grondgebied macht uit te oefenen;

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve 
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); herinnert eraan
dat Rusland door de stationering van 
offensief luchtmachtmaterieel en de 
verbetering van de militaire infrastructuur 
op de Krim zijn offensieve slagkracht 
versterkt en grotere mogelijkheden krijgt 
om buiten het eigen grondgebied macht uit 
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te oefenen;

Or. es

Amendement 110
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland 
doende is zijn defensieve en offensieve
strijdkrachten in het Zwarte Zeegebied uit 
te bouwen en dat het uitbreiding en
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet met zes nieuwe moderne 
dieselonderzeeërs (type Rostov aan de 
Don) en zes nieuwe fregatten (type 
Admiraal Grigorovitsj); wijst erop dat 
Rusland door de stationering van offensief
luchtmachtmaterieel en de verbetering van 
de militaire infrastructuur op de Krim zijn 
offensieve slagkracht versterkt en grotere 
mogelijkheden krijgt om buiten het eigen 
grondgebied macht uit te oefenen;

4. is er ernstig bezorgd over dat Rusland 
doende is zijn strijdkrachten in het Zwarte 
Zeegebied uit te bouwen en dat het 
modernisering van de Zwarte Zeevloot op 
touw zet; wijst erop dat Rusland door de 
stationering van luchtmachtmaterieel en de 
verbetering van de militaire infrastructuur 
op de Krim zijn slagkracht versterkt en 
grotere mogelijkheden krijgt om buiten het 
eigen grondgebied macht uit te oefenen;

Or. el

Amendement 111
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. neemt met zorg kennis van de 
doorlopende versterking van zijn 
strijdkrachten door Rusland in de bezette 
Georgische regio's Abchazië en 
Tskhinvali/Zuid-Ossetië. De militaire 
infrastructuur met een defensief en 
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offensief karakter en een groot 
operationeel bereik, met inbegrip van met 
meervoudige rakketwerpers uitgeruste 
artilleriebataljons (de zogenaamde 
Smerch-, Grad- en Uragan-eenheden), 
met grond-luchtraketten uitgeruste 
bataljons (S-300, OSA, Tochka/Tochka 
U), met grond-luchtraketwerpers 
uitgeruste bataljons (Strela-10, 2S6 
Tunguska), met motorartillerie uitgeruste 
bataljons (2S3 Akatsia), vormen een 
ernstige bedreiging voor het hele Zwarte 
Zeegebied. Het zeegebied in de bezette 
regio Abchazië wordt bewaakt met behulp 
van patrouilleboten, onder meer van het 
type "Mangust" en "Sobol", die zijn 
gestationeerd in de havens van 
Ochamchire en Soekhoemi;

Or. en

Amendement 112
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer 
driekwart van het luchtruim boven de 
Zwarte Zee bestrijken; wijst er in dit 
verband op dat Rusland zowel zijn 
strategische als tactische capaciteit heeft 
versterkt; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische 

Schrappen
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langeafstandsbommenwerpers die met 
kruisraketten kunnen worden uitgerust, 
en verkenningsvliegtuigen die dicht bij de 
westoever van de Zwarte Zee opereren, 
kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

Or. es

Amendement 113
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische langeafstandsbommenwerpers 
die met kruisraketten kunnen worden 
uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die 
dicht bij de westoever van de Zwarte Zee 
opereren, kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische langeafstandsbommenwerpers 
die met kruisraketten kunnen worden 
uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die 
dicht bij de westoever van de Zwarte Zee 
opereren, zijn in staat om diep in Midden-
Europa door te dringen, terwijl van twee 
marine-infanteriebrigades – met potentiële 
steun van helikopterdekschepen van het 
type Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

Or. en
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Amendement 114
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische langeafstandsbommenwerpers 
die met kruisraketten kunnen worden 
uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die 
dicht bij de westoever van de Zwarte Zee 
opereren, kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

5. stelt vast dat Rusland zijn luchtafweer en 
marinedefensie in het Zwarte Zeegebied 
aanzienlijk heeft versterkt door de 
stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische langeafstandsbommenwerpers 
die met kruisraketten kunnen worden 
uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die 
dicht bij de westoever van de Zwarte Zee 
opereren, kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

Or. fr

Amendement 115
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
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Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische 
langeafstandsbommenwerpers die met 
kruisraketten kunnen worden uitgerust, 
en verkenningsvliegtuigen die dicht bij de 
westoever van de Zwarte Zee opereren, 
kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen; terwijl vanuit tactisch 
oogpunt van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat:

Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt; is van 
mening dat er in het licht van deze situatie 
binnen elke diplomatieke post, regionaal 
en internationaal, en waarin Moskou een 
hoofdrol vervult, ruimte moet zijn voor 
vergelijking die van cruciaal belang is 
voor de wenselijke diplomatieke oplossing 
van het vraagstuk;

Or. it

Amendement 116
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km) en een verdrievoudiging van het 
aantal vliegvelden op de Krim, zodat 
Russische gevechtsvliegtuigen nu ongeveer 
driekwart van het luchtruim boven de 
Zwarte Zee bestrijken; wijst er in dit 
verband op dat Rusland zowel zijn 
strategische als tactische capaciteit heeft 
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tactische capaciteit heeft versterkt; wijst er 
in dit verband op dat Rusland zowel zijn 
strategische als tactische capaciteit heeft 
versterkt: strategische 
langeafstandsbommenwerpers die met 
kruisraketten kunnen worden uitgerust, en 
verkenningsvliegtuigen die dicht bij de 
westoever van de Zwarte Zee opereren, 
kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

versterkt; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische langeafstandsbommenwerpers 
die met kruisraketten kunnen worden 
uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die 
dicht bij de westoever van de Zwarte Zee 
opereren, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging uitgaat;

Or. es

Amendement 117
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische langeafstandsbommenwerpers 
die met kruisraketten kunnen worden 
uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die 
dicht bij de westoever van de Zwarte Zee 
opereren, kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer driekwart 
van het luchtruim boven de Zwarte Zee 
bestrijken; wijst er in dit verband op dat 
Rusland zowel zijn strategische als 
tactische capaciteit heeft versterkt: 
strategische langeafstandsbommenwerpers 
die met kruisraketten kunnen worden 
uitgerust, en verkenningsvliegtuigen die 
dicht bij de westoever van de Zwarte Zee 
opereren, kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
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Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat; doet een 
beroep op Frankrijk om ondubbelzinnig 
en definitief af te zien van de verkoop van 
landingsvaartuigen aan Rusland;

Or. pl

Amendement 118
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is er bezorgd over dat Rusland zijn 
luchtafweer en marinedefensie in het 
Zwarte Zeegebied aanzienlijk heeft 
versterkt door de stationering van nieuwe 
antischeepsraketten (met een bereik van 
600 km oftewel tot aan de Bosporus) en 
een verdrievoudiging van het aantal 
vliegvelden op de Krim, zodat Russische 
gevechtsvliegtuigen nu ongeveer 
driekwart van het luchtruim boven de 
Zwarte Zee bestrijken; wijst er in dit 
verband op dat Rusland zowel zijn 
strategische als tactische capaciteit heeft 
versterkt: strategische 
langeafstandsbommenwerpers die met 
kruisraketten kunnen worden uitgerust, 
en verkenningsvliegtuigen die dicht bij de 
westoever van de Zwarte Zee opereren, 
kunnen diep in Midden-Europa 
doordringen, terwijl van twee marine-
infanteriebrigades – met potentiële steun 
van helikopterdekschepen van het type 
Mistral – een aanzienlijke potentiële 
dreiging van een landing uitgaat;

5. wijst erop dat Rusland zijn luchtafweer 
en marinedefensie in het Zwarte Zeegebied 
aanzienlijk heeft versterkt;

Or. el
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Amendement 119
Ioan Mircea Pașcu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. maakt zich ernstig zorgen over de 
uitspraak van president Poetin dat hij 
voornemens was geweest om de Russische 
atoomstrijdkrachten tijdens de bezetting 
van de Krim door Rusland in staat van 
paraatheid te brengen indien het westen 
tegen de annexatie had opgetreden; maakt 
zich tevens ernstig zorgen over de 
dreigende verklaringen van hoge 
Russische ambtenaren dat Rusland het 
recht heeft om kernwapens in de Krim op 
te stellen; merkt bezorgd op dat Rusland 
in maart 2015, tijdens een legeroefening, 
een niet nader genoemd aantal 
strategische bommenwerpers van het type 
Tu-22M3 in de Krim heeft gestationeerd 
die met kernwapens kunnen worden 
uitgerust;

Or. en

Amendement 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst met grote bezorgdheid op het 
afglijden van de NAVO naar een 
oorlogszuchtige houding, die tot uiting 
komt in de oefeningen die zij houdt in 
enkele aan Rusland grenzende lidstaten; 
herinnert eraan dat in februari 140 
voertuigen en 1400 soldaten naar bases 
op minder dan 300 meter van de Ests-
Russische grens zijn verplaatst; acht de 
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militaire oefeningen die deze militaire 
alliantie aan de kust van Bulgarije heeft 
uitgevoerd verontrustend;

Or. es

Amendement 121
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit twijfel oproept over 
Ruslands goede wil waar het gaat om het 
boeken van vooruitgang over 
multilaterale nucleaire ontwapening in 
het kader van de aanstaande herziening 
van het non-proliferatieverdrag, en 
ongedaan dreigt te maken wat er op dat 
punt al bereikt is;

Schrappen

Or. es

Amendement 122
Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit twijfel oproept over 
Ruslands goede wil waar het gaat om het 
boeken van vooruitgang over 
multilaterale nucleaire ontwapening in 
het kader van de aanstaande herziening 
van het non-proliferatieverdrag, en 
ongedaan dreigt te maken wat er op dat 

Schrappen
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punt al bereikt is;

Or. el

Amendement 123
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit twijfel oproept over 
Ruslands goede wil waar het gaat om het 
boeken van vooruitgang over multilaterale 
nucleaire ontwapening in het kader van de 
aanstaande herziening van het non-
proliferatieverdrag, en ongedaan dreigt te 
maken wat er op dat punt al bereikt is;

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit twijfel oproept over 
Ruslands goede wil waar het gaat om het 
boeken van vooruitgang over multilaterale 
nucleaire ontwapening in het kader van de 
aanstaande herziening van het non-
proliferatieverdrag, en ongedaan dreigt te 
maken wat er op dat punt al bereikt is, 
ofschoon deze politiek het resultaat is van 
enerzijds het feit dat de Verenigde Staten 
van Amerika uit het ABM-Verdrag zijn 
gestapt en anderzijds de plaatsing van een 
tegen Rusland gericht antirakettenschild 
in Europa;

Or. fr

Amendement 124
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit twijfel oproept over 
Ruslands goede wil waar het gaat om het 
boeken van vooruitgang over multilaterale 
nucleaire ontwapening in het kader van de 

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit twijfel oproept over 
Ruslands goede wil waar het gaat om het 
boeken van vooruitgang over multilaterale 
nucleaire ontwapening in het kader van de 
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aanstaande herziening van het non-
proliferatieverdrag, en ongedaan dreigt te 
maken wat er op dat punt al bereikt is;

aanstaande herziening van het non-
proliferatieverdrag, en ongedaan dreigt te 
maken wat er op dat punt al bereikt is; 
maakt ernstig bezwaar tegen de 
instandhouding en modernisering van het 
arsenaal tactische kernkoppen door 
Rusland in een omvang die het 
vergelijkbare arsenaal van de NAVO vele 
malen overstijgt; is bezorgd over de 
signalen dat Rusland het INF-verdrag 
schendt, waardoor voor Europa en andere 
directe buurlanden van Rusland een 
bijzonder dreigende situatie zou kunnen 
ontstaan;

Or. pl

Amendement 125
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit twijfel oproept over 
Ruslands goede wil waar het gaat om het 
boeken van vooruitgang over multilaterale 
nucleaire ontwapening in het kader van de 
aanstaande herziening van het non-
proliferatieverdrag, en ongedaan dreigt te 
maken wat er op dat punt al bereikt is;

6. wijst erop dat de potentiële stationering 
op de Krim van Russische wapensystemen 
met duale capaciteit multilaterale nucleaire 
ontwapening in het kader van de 
aanstaande herziening van het non-
proliferatieverdrag, en ongedaan dreigt te 
maken wat er op dat punt al bereikt is;

Or. el

Amendement 126
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding van Rusland in het 
Zwarte Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie;

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding van Rusland in het 
Zwarte Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie; is van 
mening dat een door een minder scherp 
taalgebruik en het gebruik van "zachte 
diplomatie", zowel door de partijen bij het 
conflict als door actoren die niet 
rechtstreeks bij het conflict zijn 
betrokken, meer kan worden bereikt dan 
door een intensiever militair luchtverkeer 
tussen beide landen;

Or. es

Amendement 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding van Rusland in het 
Zwarte Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie;

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding in het Zwarte 
Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie;

Or. fr

Amendement 128
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding van Rusland in het 
Zwarte Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie;

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding van Rusland in het 
Zwarte Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie; dringt aan op 
rechtstreekse communicatieverbindingen 
op militair niveau om noodlottige 
misverstanden met verreikende gevolgen 
op militair en veiligheidsgebied te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 129
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding van Rusland in het 
Zwarte Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie;

7. beschouwt de recente voorvallen met 
Russische gevechtsvliegtuigen die laag 
over NAVO-oorlogsschepen en 
boorplatforms in de Zwarte Zee vlogen als 
een duidelijke aanwijzing voor een 
agressievere houding van Rusland in het 
Zwarte Zeegebied, en waarschuwt voor een 
verhoogde kans op escalatie; neemt nota 
van de NAVO-oefeningen in de Zwarte 
Zee en de verviervoudiging van het aantal 
NAVO-vluchten in het gebied rond de 
Oostzee; verwerpt deze escalatie van 
machtsvertoon door beide partijen die 
uitsluitend leidt tot toenemende 
spanningen;
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Or. it

Amendement 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat de inzet van 
militaire vliegtuigen boven de Baltische 
staten door de NAVO – in het kader van 
de operatie "Immediate Reassurance 
Measures", een uitbreiding van de 
operatie "Baltic Air Policing" – niet is 
gerechtvaardigd en onderdeel is van de 
oorlogszuchtige escalatie door die 
militaire alliantie; herinnert eraan dat 
alle identificaties van Russische militaire 
vliegtuigen in het kader van de NAVO-
manoeuvres alleen boven internationale 
wateren zijn gedaan;

Or. es

Amendement 131
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de kennelijke opzet om een 
landcorridor tot stand te brengen tussen 
Russisch grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol);

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt;
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Or. es

Amendement 132
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de kennelijke opzet om een landcorridor 
tot stand te brengen tussen Russisch 
grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov
(Marioepol);

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de aanhoudende dreiging om een 
landcorridor tot stand te brengen naar 
Marioepol via door separatisten bezet 
gebied langs de westoever van de Zee van 
Azov;

Or. en

Amendement 133
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de kennelijke opzet om een 
landcorridor tot stand te brengen tussen 
Russisch grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol);

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de destabilisatie van 
Oekraïne en de regio als geheel het gevolg 
was van de oorlog die werd ontketend 
door de niet-naleving van het akkoord van 
21 februari 2014, dat was ondertekend 
door de leiders van de toenmalige 
oppositiepartijen en de ministers van 
Buitenlandse Zaken van Frankrijk, 
Duitsland en Polen, door de schending 
van de artikelen 108, 110, 112 en 126 van 
de Oekraïense grondwet door de Raad met 
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zijn besluiten van respectievelijk 22 
februari 2015 (afzetting van president 
Janoekovic) en 24 februari 2015 
(afzetting van de rechters van het 
grondwettelijk hof), alsmede door het feit 
dat in maart en april 2014 de regering van 
Kiev weigerde te onderhandelen over een 
aan de specifieke politieke, economische, 
sociale en culturele kenmerken aangepast 
statuut voor de regio's van Lugansk en 
Donetsk, heeft geleid tot destabilisatie van 
het land en heel het gebied;

Or. fr

Amendement 134
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de kennelijke opzet om een landcorridor 
tot stand te brengen tussen Russisch 
grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol);

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de mogelijke opzet om een landcorridor 
tot stand te brengen tussen Russisch 
grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol);

Or. en

Amendement 135
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de kennelijke opzet om een landcorridor 
tot stand te brengen tussen Russisch 
grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol);

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de kennelijke opzet om een landcorridor 
tot stand te brengen tussen Russisch 
grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol); hierdoor zou Oekraïne 
volledig afgesneden kunnen raken van de 
zee;

Or. pl

Amendement 136
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt, 
en de kennelijke opzet om een 
landcorridor tot stand te brengen tussen 
Russisch grondgebied en de Krim via door 
separatisten bezet gebied langs de 
westoever van de Zee van Azov 
(Marioepol);

8. is ten zeerste verontrust over de uiterst 
ernstige situatie in het oosten van 
Oekraïne, waar de oorlog tot destabilisatie 
van Oekraïne en de regio als geheel leidt;

Or. el

Amendement 137
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. ondersteunt het idee van president 
Petro Porosjenko om een internationale 
vredesmacht naar het oosten van 
Oekraïne te sturen; herinnert eraan dat er 
geen enkel embargo bestaat dat steun 
voor bewapening van Oekraïne 
onmogelijk maakt en is ervan overtuigd 
dat het verlenen van dergelijke steun door 
de Europese Unie effectief kan bijdragen 
aan het afremmen van de verspreiding 
van de Russische agressie; dringt aan op 
de instelling van een permanente 
waarnemingsmissie door de 
internationale gemeenschap, die moet 
toezien op de naleving van de rechten van 
de Oekraïense en Tataarse 
gemeenschappen op de Krim;

Or. pl

Amendement 138
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. erkent dat steun van de EU-lidstaten 
die lid zijn van de NAVO voor versnelde 
toetreding van Georgië tot het Atlantisch 
bondgenootschap, de meest geëigende 
reactie is wanneer de bezetting van de 
Krim voortduurt; roept Oekraïne en 
Moldavië op maatregelen te nemen om 
wapenleveranties aan en militaire 
bevoorrading van Transnistrië, zowel over 
land als door de lucht, onmogelijk te 
maken; roept de EU en NAVO op om 
Oekraïne te steunen bij de beveiliging van 
zijn grens met Transnistrië;

Or. pl
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Amendement 139
Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland 
aan de acties van separatisten, waardoor 
het voortduren van de oorlog bevorderd 
wordt; is verontrust door de berichten 
over oorlogsmisdaden in het gebied dat de 
door Rusland gesteunde separatisten in 
handen hebben; dringt er bij Rusland op 
aan dat het zijn invloed aanwendt om een 
eind aan de vijandelijkheden te maken;

Schrappen

Or. el

Amendement 140
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland 
aan de acties van separatisten, waardoor 
het voortduren van de oorlog bevorderd 
wordt; is verontrust door de berichten 
over oorlogsmisdaden in het gebied dat de 
door Rusland gesteunde separatisten in 
handen hebben; dringt er bij Rusland op 
aan dat het zijn invloed aanwendt om een 
eind aan de vijandelijkheden te maken;

Schrappen

Or. el
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Amendement 141
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het zijn invloed aanwendt om een eind aan 
de vijandelijkheden te maken;

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden, zowel in het gebied dat 
de door Rusland gesteunde separatisten in 
handen hebben als in het Oekraïense deel 
met behulp van financiering door 
oligarchen; dringt er bij beide landen op 
aan dat zij hun invloed aanwenden om een 
eind aan de vijandelijkheden te maken;

Or. es

Amendement 142
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het zijn invloed aanwendt om een eind aan 
de vijandelijkheden te maken;

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben, waaronder het neerschieten van 
passagiersvlucht MH17; dringt er bij 
Rusland op aan dat het zijn invloed 
aanwendt om een eind aan de 
vijandelijkheden te maken en blijft erbij 
dat de gepleegde oorlogsmisdaden niet 
onder een amnestieregeling mogen vallen;
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Or. en

Amendement 143
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het zijn invloed aanwendt om een eind aan 
de vijandelijkheden te maken;

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, onder meer door 
steun in de vorm van wapens en de 
werving van soldaten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het al zijn strijdkrachten onmiddellijk van 
Oekraïens grondgebied terugtrekt en zijn 
invloed aanwendt om een eind aan de 
vijandelijkheden te maken;

Or. en

Amendement 144
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd 
wordt; is verontrust door de berichten 
over oorlogsmisdaden in het gebied dat de 
door Rusland gesteunde separatisten in 
handen hebben; dringt er bij Rusland op 
aan dat het zijn invloed aanwendt om een 

9. hecht zijn goedkeuring aan de directe 
en indirecte steun van Rusland aan de 
lokale bevolking, met name via de opvang 
van 1,2 miljoen vluchtelingen op zijn 
grondgebied en de zending van 14 
humanitaire-hulpkonvooien naar het 
conflictgebied; dringt er bij Rusland en de 
Verenigde Staten van Amerika op aan dat 
zij hun invloed aanwenden om een eind 
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eind aan de vijandelijkheden te maken; aan de vijandelijkheden te maken;

Or. fr

Amendement 145
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het zijn invloed aanwendt om een eind aan 
de vijandelijkheden te maken;

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de separatistische groeperingen in 
Oekraïne, waardoor het voortduren van de 
oorlog bevorderd wordt; is verontrust door 
de berichten over oorlogsmisdaden in het 
gebied dat de door Rusland gesteunde 
separatisten in handen hebben; dringt er bij 
Rusland op aan dat het zijn invloed 
aanwendt om een eind aan de 
vijandelijkheden te maken en zich houdt 
aan de akkoorden van Minsk;

Or. en

Amendement 146
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het zijn invloed aanwendt om een eind aan 

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het zijn invloed aanwendt om een eind aan 
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de vijandelijkheden te maken; de vijandelijkheden en verdere 
oorlogsmisdrijven te maken en te 
voorkomen dat er meer slachtoffers 
vallen;

Or. hr

Amendement 147
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd 
wordt; is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 
het zijn invloed aanwendt om een eind aan 
de vijandelijkheden te maken;

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten; is verontrust 
door de berichten over oorlogsmisdaden in 
het gebied dat de door Rusland gesteunde 
separatisten in handen hebben; dringt er bij 
Rusland op aan dat het zijn invloed 
aanwendt om een eind aan de 
vijandelijkheden te maken;

Or. es

Amendement 148
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, waardoor het 
voortduren van de oorlog bevorderd wordt; 
is verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden in het gebied dat de door 
Rusland gesteunde separatisten in handen 
hebben; dringt er bij Rusland op aan dat 

9. spreekt zijn veroordeling uit over de 
directe en indirecte steun van Rusland aan 
de acties van separatisten, en distantieert 
zich tevens van het belang van de verkoop 
van wapens aan de Oekraïense troepen 
door het westen, evenals van de acties van 
vrijwillige en extreemrechtse paramilitaire 
groeperingen, zoals het Azov-bataljon; is 
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het zijn invloed aanwendt om een eind aan 
de vijandelijkheden te maken;

van mening dat deze factoren het 
voortduren van de oorlog aanwakkeren; is 
verontrust door de berichten over 
oorlogsmisdaden; dringt er bij Rusland en 
alle betrokken partijen op aan dat het zijn 
invloed aanwendt om een eind aan de 
vijandelijkheden te maken;

Or. it

Amendement 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. spreekt zijn veroordeling uit over de 
rechtstreekse steun die de Oekraïense 
regering en de regionale autoriteiten van 
Dnipropetrovsk verlenen aan de 
gewapende bendes bestaande uit openlijk 
nationalistische en extremistische 
militanten met de namen speciaal bataljon 
"Donbas", speciaal bataljon "Aïdar", 
speciaal bataljon "Sytch", speciaal 
regiment "Azov", speciaal bataljon 
"Dnipro-1", speciaal bataljon "Dnipro-
2", Oekraïens vrijwilligerskorps "Pravy 
Sektor" en vierenveertig andere van dit 
soort bendes; veroordeelt de 
herhaaldelijke schendingen van de 
mensenrechten en de oorlogsmisdaden 
van de gewapende bendes tegen burgers 
uit de regio's Donetsk en Lugansk, zoals 
deze met name aan de kaak worden 
gesteld in het rapport EUR 50/040/2014 
van 8 september 2014 van de NGO 
Amnesty International; eist van de 
Oekraïense regering de ontwapening en 
ontmanteling van deze gewapende bendes, 
daar hiervoor geen plaats is in een 
democratie waar alleen rechtmatig 
opgerichte en door de burgerlijke macht 
gecontroleerde politiediensten en legers 
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wapens mogen dragen, arrestaties mogen 
verrichten en politieacties mogen 
uitvoeren;

Or. fr

Amendement 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. veroordeelt de westerse steun aan de 
Oekraïense regering; herinnert eraan dat 
de oorsprong van deze regering is terug te 
voeren op een staatsgreep waaraan 
fascistische en neonazistische elementen 
deelnamen; 

Or. es

Amendement 151
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de Europese Commissie en 
het IMF met klem om de financiële hulp 
aan Oekraïne stop te zetten, omdat 
hiermee de oorlog wordt betaald die dit 
land voert tegen de bevolkingen van de 
regio's Donetsk en Lugansk en die 
bedrieglijk "antiterreuractie" wordt 
genoemd;

Or. fr
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Amendement 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vindt het spijtig dat de regionale 
initiatieven voor veiligheidssamenwerking 
in het Zwarte Zeegebied, Blackseafor en 
Black Sea Harmony, die bedoeld zijn om 
de buitenwereld te laten zien dat de 
oeverstaten in eerste instantie zelf voor 
hun veiligheid kunnen zorgen, kennelijk 
niet krachtig genoeg waren en nu 
stilliggen;

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Arnaud Danjean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat Turkije als lid 
van de NAVO en officieel kandidaat voor 
het EU-lidmaatschap een strategische 
gesprekspartner is voor de veiligheid van 
het gebied; betreurt daarom de recente 
diplomatieke richtinggevende 
standpunten van Turkije, met name ten 
aanzien van de crises in het Nabije- en 
Midden-Oosten, die op zijn zachtst gezegd 
dubbelzinnig en weinig samenhangend 
zijn gebleken te zijn in vergelijking met de 
standpunten van de EU en de NAVO;

Or. fr
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Amendement 154
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van 
de jongste acties van Rusland voor de korte 
en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan de 
oostelijke bondgenoten en ten tweede het 
uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
confrontaties; is daarbij wel van mening 
dat het gebrek aan vertrouwen ten gevolge 
van de jongste acties van Rusland voor de 
korte en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan de 
oostelijke bondgenoten en ten tweede het 
uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

Or. en

Amendement 155
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van 
de jongste acties van Rusland voor de korte 
en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan de 

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en gebaseerd 
moet zijn op een oprechte politieke 
dialoog, niet op confrontatie; is daarbij 
wel van mening dat het gebrek aan 
vertrouwen ten gevolge van de jongste 
acties van Rusland voor de korte en 
middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
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oostelijke bondgenoten en ten tweede het 
uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan de 
oostelijke bondgenoten en ten tweede het 
uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

Or. bg

Amendement 156
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge 
van de jongste acties van Rusland voor de 
korte en middellange termijn betekent dat
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan 
de oostelijke bondgenoten en ten tweede 
het uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij van mening dat wat
de korte en middellange termijn betreft
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder terugtrekking van de 
NAVO uit Oost-Europa;

Or. fr

Amendement 157
Ioan Mircea Pașcu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van 
de jongste acties van Rusland voor de korte 
en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan de 
oostelijke bondgenoten en ten tweede het 
uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er in het algemeen uiteindelijk een 
van samenwerking moet zijn en niet een 
van conflicten; is daarbij wel van mening 
dat het gebrek aan vertrouwen ten gevolge 
van de jongste acties van Rusland voor de 
korte en middellange termijn betekent dat 
de-escalatie en hervatting van de 
samenwerking gebaseerd moeten zijn op 
de teruggave van de Krim aan Oekraïne, 
herstel van de status quo ante en de 
onverminderd krachtige strategische 
garanties van de NAVO aan de oostelijke 
bondgenoten, onverminderd de volledige 
uitvoering van de akkoorden van Minsk 
door Rusland (die uitsluitend op het 
conflict in Oost-Oekraïne van toepassing 
zijn);

Or. en

Amendement 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge 
van de jongste acties van Rusland voor de 
korte en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan 
de oostelijke bondgenoten en ten tweede 
het uitgangspunt dat er geen politieke 

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten;
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oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

Or. es

Amendement 159
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge 
van de jongste acties van Rusland voor de 
korte en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan 
de oostelijke bondgenoten en ten tweede 
het uitgangspunt dat er geen politieke
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel, die echter geleidelijk aan 
verschuift in de richting van een 
samenwerking met het oosten, vooral met 
Beijing, als versterking van een systeem 
van alternatieve en autarkische allianties 
uit het oosten, er een van samenwerking 
moet zijn en niet een van conflicten; is van 
mening dat op de korte en middellange 
termijn elke hervatting van de 
samenwerking gebaseerd moet blijven op 
het inzicht dat er een politieke en
diplomatieke oplossing mogelijk is voor de 
crisis;

Or. it

Amendement 160
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
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samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van 
de jongste acties van Rusland voor de korte 
en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan de 
oostelijke bondgenoten en ten tweede het 
uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 
de Krim;

samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van 
de jongste acties van Rusland voor de korte 
en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking in het 
geheel niet denkbaar is zonder ten eerste de 
krachtige strategische garanties van de 
NAVO aan de oostelijke bondgenoten en 
ten tweede een verandering in het beleid 
van Rusland ten aanzien van Oekraïne, in 
het bijzonder de volledige en 
onvoorwaardelijke uitvoering van de 
akkoorden van Minsk van september 2014 
en februari 2015, met inbegrip van het 
herstel van de controle van de Oekraïense 
autoriteiten over het grondgebied binnen 
internationaal erkende grenzen, d.w.z. de 
teruggave van de Krim aan Oekraïne;

Or. en

Amendement 161
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van 
de jongste acties van Rusland voor de korte 
en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de NAVO aan de 
oostelijke bondgenoten en ten tweede het 
uitgangspunt dat er geen politieke 
oplossing mogelijk is die berust op 
aanvaarding van de illegale annexatie van 

11. beklemtoont dat de relatie met Rusland 
als invloedrijke speler op het internationale 
toneel er uiteindelijk een van 
samenwerking moet zijn en niet een van 
conflicten; is daarbij wel van mening dat 
het gebrek aan vertrouwen ten gevolge van 
de jongste acties van Rusland voor de korte 
en middellange termijn betekent dat 
hervatting van de samenwerking niet 
denkbaar is zonder ten eerste de krachtige 
strategische garanties van de EU aan de 
oostelijke bondgenoten en ten tweede
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de Krim;

Or. el

Amendement 162
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-
vuren waarover op 12 februari 2015 in 
Minsk overeenstemming is bereikt, 
standhoudt en aldus de tijd kan bieden om 
via onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen;

Schrappen

Or. en

Amendement 163
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-
vuren waarover op 12 februari 2015 in 
Minsk overeenstemming is bereikt, 
standhoudt en aldus de tijd kan bieden om 
via onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen;

12. is zeer bezorgd over het feit dat het 
staakt-het-vuren waarover op 12 februari 
2015 in Minsk overeenstemming is bereikt, 
talloze malen door door Rusland 
gesteunde separatisten is geschonden, met 
name in de regio Debaltsevo en het gebied 
rond Marioepol; spreekt de hoop uit dat 
de overeenkomst door alle partijen zal 
worden gerespecteerd en uitgevoerd, en 
aldus de tijd zal bieden om via 
onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen;

Or. en
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Amendement 164
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-
vuren waarover op 12 februari 2015 in 
Minsk overeenstemming is bereikt, 
standhoudt en aldus de tijd kan bieden om 
via onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen;

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-
vuren waarover op 12 februari 2015 in 
Minsk overeenstemming is bereikt, 
standhoudt en aldus de tijd kan bieden om 
via onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen met de feitelijke 
autoriteiten van de regio's Lugansk en 
Donetsk binnen het door het akkoord van 
Minsk afgebakend politiek en economisch 
kader; 

Or. fr

Amendement 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-
vuren waarover op 12 februari 2015 in 
Minsk overeenstemming is bereikt, 
standhoudt en aldus de tijd kan bieden om 
via onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen;

12. spreekt de hoop uit dat er weldra op 
efficiënte wijze een passend 
uitvoeringspakket voor het akkoord van 
Minsk zal worden toegepast;

Or. en

Amendement 166
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-
vuren waarover op 12 februari 2015 in 
Minsk overeenstemming is bereikt, 
standhoudt en aldus de tijd kan bieden om 
via onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen;

12. spreekt de hoop uit dat het staakt-het-
vuren waarover op 12 februari 2015 in 
Minsk overeenstemming is bereikt, 
standhoudt en aldus de tijd kan bieden om 
via onderhandelingen tot een politieke 
oplossing te komen, hoewel er tekenen van 
schendingen door Rusland en de 
separatisten zijn;

Or. en

Amendement 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in 
Minsk afgesproken staakt-het-vuren 
houdt en doorgaat met de destabilisatie 
van het oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

Schrappen

Or. es

Amendement 168
Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 

Schrappen
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ingeval Rusland zich niet aan het in 
Minsk afgesproken staakt-het-vuren 
houdt en doorgaat met de destabilisatie 
van het oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

Or. el

Amendement 169
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd ingeval Rusland zich 
niet aan het in Minsk afgesproken staakt-
het-vuren houdt en doorgaat met de 
destabilisatie van het oosten van Oekraïne 
en de illegale annexatie van de Krim;

Or. es

Amendement 170
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat de sancties niet 
alleen moeten worden gehandhaafd maar 
ook verscherpt ingeval Rusland zich niet 
aan het in Minsk afgesproken staakt-het-
vuren houdt en doorgaat met de 
destabilisatie van het oosten van Oekraïne 
en de illegale annexatie van de Krim;

Or. en
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Amendement 171
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat de sancties tegen de 
Russische Federatie moeten worden 
verscherpt ingeval Rusland zich niet aan 
het in Minsk afgesproken staakt-het-vuren 
houdt en doorgaat met de destabilisatie van 
het oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim en dat de 
mogelijkheid moet worden overwogen om 
Oekraïne de militaire middelen te 
verschaffen om zichzelf te verdedigen;

Or. en

Amendement 172
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat Rusland zich aan het 
in Minsk afgesproken staakt-het-vuren 
houdt, zoals ook blijkt uit de rapporten 
van de waarnemingsmissie van de OVSE, 
waarin wordt vastgesteld dat de zware 
wapens door de opstandelingen zijn 
teruggetrokken en de gevechten algemeen 
zijn stopgezet, met uitzondering van 
enkele zeer plaatselijke incidenten, en de 
sancties daarom moeten worden 
ingetrokken;

Or. fr
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Amendement 173
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim; is van oordeel dat 
de EU de sancties tegen de Russische 
acties in strijd met de toepasselijke regels 
van het volkenrecht eensgezind, 
eendrachtig en vastbesloten moet 
toepassen; onderstreept dat het bestaande 
internationaal rechtskader volledig moet 
worden nageleefd en dat zowel de dialoog 
tussen EU en Rusland als de toepasselijke 
sancties uit hoofde van het akkoord van 
Minsk moeten worden gehandhaafd;

Or. en
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Amendement 175
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en verscherpt ingeval 
Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

Or. en

Amendement 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en 
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en verscherpt zolang 
Rusland het in Minsk afgesproken staakt-
het-vuren niet volledig naleeft en doorgaat 
met de destabilisatie van het oosten van 
Oekraïne en de illegale annexatie van de 
Krim;

Or. en

Amendement 177
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt 
ingeval Rusland zich niet aan het in 
Minsk afgesproken staakt-het-vuren 
houdt en doorgaat met de destabilisatie 
van het oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. meent dat de EU de oproep tot 
rondetafelonderhandelingen initieert, 
waarbij Rusland, Oekraïne en alle 
regionale actoren, evenals de Unie zelf, 
betrokken zijn;

Or. it

Amendement 178
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van oordeel dat de sancties moeten 
worden gehandhaafd en zelfs verscherpt
ingeval Rusland zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houdt en
doorgaat met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne en de illegale 
annexatie van de Krim;

13. is van oordeel dat ingeval Rusland en 
Oekraïne zich niet aan het in Minsk 
afgesproken staakt-het-vuren houden en 
doorgaan met de destabilisatie van het 
oosten van Oekraïne overeenkomstige 
maatregelen kunnen worden getroffen;

Or. el

Amendement 179
Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij Rusland op aan om, 
als teken van goede wil en bereidheid tot 
communicatie, zijn markten voor fruit, 
groenten, vlees en zuivelproducten uit 
Europa open te stellen;
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Or. en

Amendement 180
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat het noodzakelijk is 
om het evenwicht in het strategische
landschap in het Zwarte Zeegebied te 
herstellen; herinnert eraan dat dit kan 
worden bereikt door het aantal 
gestationeerde troepen van de NAVO en 
de VS in de regio uit te breiden en 
zodoende de afschrikkende werking van 
de nauwst betrokken bondgenoten en de 
NAVO als geheel in deze regio te 
vergroten; is van mening dat de 
oeverstaten een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren door de handen ineen te 
slaan, en roept Oekraïne, Moldavië en 
Georgië derhalve op om zich te beraden 
op de oprichting van een gezamenlijk 
bataljon en de NAVO-landen om te 
overwegen steun aan een dergelijk 
initiatief te verlenen;

Or. en

Amendement 181
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. dringt er bij de EU-lidstaten op aan 
om de overeengekomen sancties tegen 
Rusland eendrachtig te blijven steunen, 
mede door alle samenwerking op het 
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gebied van militaire aangelegenheden en 
defensie te bevriezen en door contracten 
voor bijvoorbeeld de levering van 
amfibische aanvalsschepen van de 
Mistral-klasse aan Rusland te ontbinden;

Or. en

Amendement 182
James Carver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten;
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

14. verzoekt de lidstaten de nodige stappen 
te ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

Or. en

Amendement 183
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren; beveelt de 
Commissie en de Raad aan om actieve 
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steun te verlenen aan Bulgarije door 
middel van investeringen en financiële 
maatregelen teneinde de 
energievoorziening van dat land veilig te 
stellen, rekening houdend met het feit dat 
Bulgarije het grootste risico loopt op 
mogelijke verstoringen in de aanvoer van 
aardgas;

Or. bg

Amendement 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

14. is ingenomen met de bijdrage van 
Rusland aan de energiezekerheid van alle 
lidstaten; verzoekt de lidstaten de nodige 
stappen te ondernemen om de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren door met name te 
onderhandelen over de herlancering van 
het South Stream-project;

Or. fr

Amendement 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
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transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren; roept de EU op 
om initiatieven voor de diversificatie van 
de energiebronnen in het Zwarte 
Zeegebied te ondersteunen als onderdeel 
van een 
energieonafhankelijkheidsstrategie;

Or. en

Amendement 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

14. neemt kennis van de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren; is van mening 
dat een constructieve en op vertrouwen 
gebaseerde relatie met de buurlanden de 
beste garantie is voor de energietoevoer 
van de lidstaten; 

Or. es

Amendement 187
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
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energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

energiezekerheid en vermindering van de 
energieafhankelijkheid voor alle lidstaten;

Or. hr

Amendement 188
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren;

14. is ingenomen met de tenuitvoerlegging 
van het energiebeleid van de EU, dat 
gericht is op bevordering van de 
energiezekerheid voor alle lidstaten; 
verzoekt de lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied te verzekeren; verlangt dat de 
Europese Commissie de werkzaamheden 
voor de aanleg van de Nabucco-
pijpleiding hervat;

Or. pl

Amendement 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale 
annexatie van de Krim;

Schrappen
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Or. es

Amendement 190
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale 
annexatie van de Krim;

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de Amerikaanse 
provocaties op de Krim tegen Rusland;

Or. fr

Amendement 191
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale 
annexatie van de Krim;

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale 
annexatie van de Krim; wijst er nogmaals 
op dat de EU, gezien de potentiële 
instabiliteit en, met name, het feit dat 
Europa voor de doorvoer van 
energieleveringen afhankelijk is van het 
Zwarte Zeegebied, er strategisch belang 
bij heeft om regionale spelers te 
weerhouden van va-banquepolitiek en om 
die reden mogelijk Europese marine- en 
luchtmachteenheden naar het Zwarte 
Zeegebied moet sturen;
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Or. en

Amendement 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale 
annexatie van de Krim;

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
destabilisering van Oekraïne sinds eind 
2013;

Or. es

Amendement 193
Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale
annexatie van de Krim;

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de annexatie van 
de Krim;

Or. el

Amendement 194
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale 
annexatie van de Krim;

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale 
annexatie van de Krim; verzoekt de 
lidstaten de nodige stappen te 
ondernemen om de winning en het 
transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied zeker te stellen;

Or. hr

Amendement 195
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied in het gedrang komen door de 
Russische militaire capaciteitsopbouw 
aldaar als uitvloeisel van de illegale
annexatie van de Krim;

15. vreest dat de baten van de winning en 
het transport van olie en gas in het Zwarte 
Zeegebied afhangen van een vreedzame 
oplossing van de gerezen problemen;

Or. el

Amendement 196
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
nauwere samenwerking tussen Turkije en 
Rusland op energiegebied, met name de 
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geplande aanleg van het Turkse gedeelte 
van het Stream-project, dat de situatie in 
de regio totaal zal veranderen;

Or. bg

Amendement 197
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de crisis die gaande is 
gevolgen heeft voor de samenwerking op 
andere belangrijke terreinen, zoals 
grensbeheer en -beveiliging (met name 
migratiebeheersing), en bestrijding van 
mensensmokkel en georganiseerde 
misdaad;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de crisis die gaande is 
gevolgen heeft voor de samenwerking op 
andere belangrijke terreinen, zoals 
grensbeheer en -beveiliging (met name 
migratiebeheersing), en bestrijding van
mensensmokkel en georganiseerde 
misdaad;

16. betreurt het dat de crisis die gaande is 
gevolgen heeft voor de samenwerking op 
andere belangrijke terreinen, zoals 
grensbeheer en -beveiliging en bestrijding 
van mensensmokkel en georganiseerde 
misdaad;

Or. es
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Amendement 199
Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. dringt er bij Rusland op aan de 
mensenrechten van de bevolking van de 
Krim te eerbiedigen en met name die van 
de autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

Or. en

Amendement 200
Tibor Szanyi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim volledig te 
eerbiedigen, met bijzondere aandacht voor 
etnische en nationale minderheden, en 
met name die van de autochtone Krim-
Tataren, die bij duizenden uit vrees voor 
vervolging hun land zijn ontvlucht en in 
andere delen van Oekraïne een heenkomen 
hebben gezocht;

Or. en

Amendement 201
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te blijven
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, Grieken, 
Armeniërs en Duitsers, waaraan de 
Russische regering met presidentieel 
besluit nr. 268 van 21 april 2014, de status 
van ten onrechte onderdrukte volkeren 
heeft toegekend en waarvoor zij volledige 
rehabilitatie- en reparatiemaatregelen 
heeft getroffen, hetgeen de Oekraïense 
regering tot nu toe geheel heeft 
nagelaten; is verheugd dat de taal van de 
Krim-Tataren bij artikel 10 van de 
grondwet van de Republiek de Krim van 
11 april 2014 is erkend als een officiële
taal van de Republiek de Krim, waardoor 
zij de status heeft gekregen van officiële 
taal op dit grondgebied ter toepassing van 
artikel 68 van de grondwet van Rusland; 

Or. fr

Amendement 202
Afzal Khan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. veroordeelt de ontstellende 
mensenrechtenschendingen, met inbegrip 
van de beperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de vervolging van 
minderheden; dringt er bij Rusland op aan 
de rechten van de bevolking van de Krim 
te eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die met name en 
het doelwit vormen en bij duizenden uit 
vrees voor vervolging hun land zijn 
ontvlucht en in andere delen van Oekraïne 
een heenkomen hebben gezocht; betuigt 
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zijn solidariteit met hen en dringt aan op 
verbetering van de toestand en 
bescherming van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht; 
herinnert anderzijds aan de duizenden 
Tamil-vluchtelingen die vanuit Donetsk 
naar Rusland zijn gevlucht en roept 
Rusland op hun rechten te respecteren;

Or. es

Amendement 204
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. en

Amendement 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht; 
veroordeelt de stelselmatige vervolging 
van met name Krim-Tataren die hebben 
deelgenomen aan demonstraties ter 
ondersteuning van de territoriale 
integriteit van Oekraïne; dringt er bij de 
Russische autoriteiten op aan de 
intimidatie van de assemblee van de Krim-
Tataren, de Mejlis, onmiddellijk te staken;

Or. en

Amendement 206
Ioan Mircea Pașcu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de 
rechten van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. veroordeelt de schendingen van de 
mensenrechten in de Krim sinds de 
bezetting door de Russische
strijdkrachten, met inbegrip van 
intimidatie en verdwijningen, met name 
van Krim-Tataren, die bij duizenden uit 
vrees voor vervolging hun land zijn 
ontvlucht en in andere delen van Oekraïne 
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een heenkomen hebben gezocht; dringt er 
bij Rusland op aan de rechten van de 
bevolking van de Krim te eerbiedigen en 
roept Oekraïne, de EU en haar lidstaten 
op om toe te zien op de eerbiediging van 
de mensenrechten in de Krim;

Or. en

Amendement 207
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht;

17. dringt er bij Rusland op aan de rechten 
van de bevolking van de Krim te 
eerbiedigen en met name die van de 
autochtone Krim-Tataren, die bij 
duizenden uit vrees voor vervolging hun 
land zijn ontvlucht en in andere delen van 
Oekraïne een heenkomen hebben gezocht; 
is ernstig bezorgd over het groeiende 
aantal verdwijningen of gedwongen 
verdwijningen 1 bis;

__________________
1 bis Zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, onder 
i, van het Statuut van Rome (2002).

Or. {DE}de

Amendement 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt het dat Kiev heeft 
bijgedragen aan de ontketening van een 
intern gewapend conflict door te proberen 
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een belangrijk deel van de bevolking zijn 
taal- en culturele rechten te ontzeggen;

Or. es

Amendement 209
Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

Schrappen

Or. es

Amendement 210
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden, en 
meer in het bijzonder de slachtingen door 
pro-regeringsmilitanten in Odessa op 2 
mei 2014 en door leden van de gewapende 
bende, het speciaal bataljon "Azov" in 
Marioepol op 9 mei 2014, te onderzoeken 
en bestraffen 

Or. fr

Amendement 211
Fabio Massimo Castaldo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

18. verzoekt de Oekraïense regering met 
behulp van diplomatieke middelen alles in 
het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

Or. it

Amendement 212
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de in dit conflict 
begane oorlogsmisdaden te onderzoeken en 
bestraffen;

Or. en

Amendement 213
Afzal Khan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

18. dringt aan op een onderzoek en 
verbetering van de toegang van 
internationale mensenrechtenorganisaties 
in verband met alle gevallen van ernstige 
schendingen van de mensenrechten in de 
Krim; verzoekt de Oekraïense regering 
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alles in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

Or. en

Amendement 214
Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar hele
grondgebied en door alle strijdende 
machten begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

Or. es

Amendement 215
Marek Jurek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen;

18. verzoekt de Oekraïense regering alles 
in het werk te stellen om de op haar 
grondgebied begane oorlogsmisdaden te 
onderzoeken en bestraffen; roept de 
internationale gemeenschap, inclusief het 
Internationaal Gerechtshof in Den Haag, 
op om een onderzoek in te stellen naar de 
eventuele misdaden die zijn gepleegd 
tijdens de illegale annexatie van de Krim 
en het conflict in het oosten van 
Oekraïne;

Or. pl
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Amendement 216
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vestigt de aandacht op de 
uitzonderlijke kwetsbaarheid van het 
milieu van het Zwarte 
Zeegebied; onderstreept dat de 
toenemende militarisering van de regio 
gepaard gaat met extra risico's voor dit 
kwetsbare ecosysteem en dringt aan op de 
instelling van een doeltreffend 
mechanisme voor de preventie van 
incidenten met een betrouwbaar systeem 
voor de uitwisseling van informatie in 
geval van nood tussen alle oeverstaten;

Or. en

Amendement 217
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herinnert eraan dat de EU de 
eenheid moet bewaren en zich met één 
stem moet uitspreken tegen de Russische 
hybride oorlog in Oekraïne; is er vast van 
overtuigd dat eendracht een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een doeltreffende 
respons op alle bedreigingen van de 
veiligheid en de politieke uitdagingen die 
het gevolg zijn van een mengeling van 
Russische militaire en niet-militaire acties 
in Oekraïne;

Or. en
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Amendement 218
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt er bij de Oekraïense 
regering op aan een einde te maken aan 
de schendingen van de vrijheid van 
meningsuiting, zoals het onder druk 
zetten van de onafhankelijke pers en met 
name de krant "Vesti", die twee keer, in 
mei en september 2014, het voorwerp was 
van willekeurige huiszoekingen en op de 
kantoren waarvan twee keer, in juli 2014, 
een aanval is gepleegd; eist de opheffing 
van de bestuursrechtelijke sancties die 
door het Oekraïens staatscomité zijn 
opgelegd aan de omroeporganisaties 
"Inter" en "112" en aan de radiozender 
"Vesti", alsmede van het uitzendverbod 
dat in juli 2014 werd opgelegd aan de 
televisiezender van de CEI "Mir" en de 
15 Russische televisiezenders op 
Oekraïens grondgebied;

Or. fr

Amendement 219
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. herinnert eraan dat de Raad van de 
Europese Unie op 16 juli 2014 het 
wapenembargo tegen Oekraïne heeft 
opgeheven en dat er nu bijgevolg voor 
lidstaten geen bezwaren of juridische 
beperkingen kleven aan de levering van 
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defensieve wapens aan Oekraïne;

Or. en

Amendement 220
James Carver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied als achterhaald; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren;

Schrappen

Or. en

Amendement 221
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied als achterhaald; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren;

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied als achterhaald; betreurt het dat 
er geen rekening is gehouden met de 
bezorgdheid van het Parlement over de 
vrij beperkte resultaten van de Synergie 
voor het Zwarte Zeegebied en het in de 
resolutie van 20 januari 2011 over een 
EU-strategie voor het Zwarte Zeegebied 
(2010/2087(INI)) verwoorde verzoek om 
een EU-strategie voor het Zwarte 
Zeegebied uit te stippelen; dringt er 
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andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren in samenhang met de lopende 
herziening van het Europees 
nabuurschapsbeleid, om te zorgen voor 
een gekalibreerde aanpak waarbij alle 
relevante programma's die de regio 
bestrijken in aanmerking worden 
genomen;

Or. en

Amendement 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied als achterhaald; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren;

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
verzoekt de Commissie om de lidstaten te 
steunen bij hun pogingen om oplossingen 
te vinden voor het verhogen van hun 
defensiebegroting tot het optimale niveau 
van 2 %; verzoekt de Commissie om 
Roemenië te helpen bij het vinden van 
oplossingen om zijn militaire capaciteit te 
vergroten, gezien de Russische dreiging in 
het Zwarte Zeegebied; is van oordeel dat 
de Synergie voor het Zwarte Zeegebied 
moet worden gemoderniseerd, 
gereorganiseerd en versterkt; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren; beklemtoont dat de 
bepalingen van de EU-strategie voor 
maritieme veiligheid ook in het geval van 
het Zwarte Zeegebied dienen te worden 
toegepast;

Or. en
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Amendement 223
Tonino Picula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied als achterhaald; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren;

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de buitenlandse 
beleidsactiviteiten van de EU moet 
hebben; beschouwt de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied als achterhaald; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze zo spoedig mogelijk een 
nieuwe alomvattende EU-strategie voor het 
Zwarte Zeegebied formuleren;

Or. hr

Amendement 224
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied als achterhaald; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren;

19. beklemtoont dat het Zwarte Zeegebied 
echte prioriteit voor de EU moet hebben; 
beschouwt de Synergie voor het Zwarte 
Zeegebied als achterhaald; dringt er 
andermaal bij de Commissie en de EDEO 
op aan dat ze een alomvattende EU-
strategie voor het Zwarte Zeegebied 
formuleren; pleit voor herziening van de 
Europese veiligheidsstrategie en verwacht 
dat de herziening van het Europees 
nabuurschapsbeleid zal leiden tot een 
versterking van de samenwerking in het 
kader van het GVDB met de 
partnerlanden in het Zwarte Zeegebied;

Or. en
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Amendement 225
James Carver

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-
waarnemingsmissie, EU-missie voor 
bijstandsverlening inzake grensbeheer) 
als belangrijke onderdelen van de EU-
aanpak om slepende conflicten in de regio 
te beslechten;

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan;

Or. en

Amendement 226
Zdzisław Krasnodębski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU-aanpak om slepende conflicten 
in de regio te beslechten;

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU-aanpak om slepende conflicten 
in de regio te beslechten; is ingenomen 
met de inspanningen van de EU-lidstaten 
om de militaire capaciteit van de 
oeverstaten te versterken met als doel om 
hun vermogen om te reageren op 
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crisissituaties in de regio te vergroten;

Or. en

Amendement 227
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU-aanpak om slepende conflicten 
in de regio te beslechten;

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer);

Or. en

Amendement 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU-aanpak om slepende conflicten 
in de regio te beslechten;

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de doeltreffende 
samenwerking met de Zwarte Zeestaten 
moet doorgaan; is ingenomen met de 
lopende GVDB-missies (EU-adviesmissie, 
EU-waarnemingsmissie, EU-missie voor 
bijstandsverlening inzake grensbeheer) als 
belangrijke onderdelen van de EU-aanpak 
om slepende conflicten in de regio te 
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beslechten; is van oordeel dat de EU 
behoefte heeft aan een gedurfde en 
doeltreffende aanpak, met name op het 
gebied van economie, defensie en 
veiligheid, om de EU intern te versterken, 
de bestaande instrumenten te 
moderniseren en te verbeteren alsmede 
haar vermogen om te reageren op de 
ontwikkelingen bij de buurlanden die 
gevolgen hebben voor de Europese 
veiligheid te vergroten;

Or. en

Amendement 229
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU-aanpak om slepende conflicten 
in de regio te beslechten;

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU die een bijdrage leveren om 
slepende conflicten in de regio te 
beslechten;

Or. en

Amendement 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; is 
ingenomen met de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU-aanpak om slepende conflicten 
in de regio te beslechten;

20. wijst erop dat de Synergie voor het 
Zwarte Zeegebied weliswaar vrijwel 
stilligt, maar dat de samenwerking met de 
Zwarte Zeestaten moet doorgaan; neemt 
kennis van de lopende GVDB-missies 
(EU-adviesmissie, EU-waarnemingsmissie, 
EU-missie voor bijstandsverlening inzake 
grensbeheer) als belangrijke onderdelen 
van de EU-aanpak om slepende conflicten
in de regio te beslechten;

Or. es

Amendement 231
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische veiligheid 
vormt; is er verheugd over dat de NAVO 
zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO wordt 
afgestemd, omdat het Zwarte Zeegebied 
een wezenlijk element van de Euro-
Atlantische veiligheid vormt; beklemtoont 
dat modernisering en versterking van de 
militaire capaciteit van de oeverstaten die 
lid van de EU en de NAVO zijn van 
eminent belang is om veiligheid en 
stabiliteit te handhaven in de regio en is 
ingenomen met de toezegging van de 
NAVO dat zij de regionale inspanningen 
van deze staten zal steunen; verzoekt de 
OSVE het bereik van haar activiteiten in 
verband met de veiligheid in het Zwarte 
Zeegebied te verruimen;

Or. bg

Amendement 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van doorslaggevend belang 
dat een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische
veiligheid vormt; is er verheugd over dat 
de NAVO zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

21. onderstreept de averechtse uitwerking 
van de pogingen om een en ander met de 
NAVO en de Verenigde Staten af te 
stemmen, omdat het Zwarte Zeegebied een 
wezenlijk element van de Europese en 
Euraziatische veiligheid vormt; verzoekt 
de OSVE het bereik van haar activiteiten in 
verband met de veiligheid in het Zwarte 
Zeegebied te verruimen;

Or. fr

Amendement 233
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van doorslaggevend belang 
dat een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische 
veiligheid vormt; is er verheugd over dat 
de NAVO zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven;
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

21. verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

Or. it
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Amendement 234
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische veiligheid 
vormt; is er verheugd over dat de NAVO 
zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische veiligheid 
vormt; is er verheugd over dat de NAVO 
zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen en 
vraagt de EU om een versterking van de 
aanwezigheid en nieuwe initiatieven van 
de OVSE in de regio te steunen teneinde 
de veiligheidssituatie te verbeteren;

Or. en

Amendement 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische veiligheid 
vormt; is er verheugd over dat de NAVO 
zich gecommitteerd heeft aan 

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO wordt 
afgestemd, omdat het Zwarte Zeegebied 
een wezenlijk element van de Euro-
Atlantische veiligheid vormt; is er 
verheugd over dat de NAVO zich 
gecommitteerd heeft aan steunverlening 
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steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

voor de regionale inspanningen van de 
oeverstaten om veiligheid en stabiliteit te
handhaven; verzoekt de OSVE het bereik 
van haar activiteiten in verband met de 
veiligheid in het Zwarte Zeegebied te 
verruimen;

Or. es

Amendement 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische veiligheid 
vormt; is er verheugd over dat de NAVO 
zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

21. acht het van doorslaggevend belang dat 
een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische veiligheid 
vormt; is er verheugd over dat de NAVO 
zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
onderstreept dat steun van de EU en de 
NAVO noodzakelijk is om het Zwarte 
Zeegebied als open economische regio te 
handhaven; is van oordeel dat 
consolidatie van de trans-Atlantische 
betrekkingen met de OVSE noodzakelijk 
is; verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen; 
beklemtoont de noodzaak van een 
innovatieve EU-aanpak voor het vinden 
van oplossingen voor de nieuwe 
uitdagingen die worden gevormd door de 
informaticaoorlog en cyberaanvallen; is 
ingenomen met het besluit van de Raad 
van 19-20 maart over de lancering van het 
project ter bestrijding van de Russische 
propaganda, onder meer door 
financiering van diverse Russischtalige 
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tv-kanalen;

Or. en

Amendement 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. acht het van doorslaggevend belang 
dat een en ander met de NAVO en de 
Verenigde Staten wordt afgestemd, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Euro-Atlantische
veiligheid vormt; is er verheugd over dat 
de NAVO zich gecommitteerd heeft aan 
steunverlening voor de regionale 
inspanningen van de oeverstaten om 
veiligheid en stabiliteit te handhaven; 
verzoekt de OSVE het bereik van haar 
activiteiten in verband met de veiligheid in 
het Zwarte Zeegebied te verruimen;

21. betreurt de Europese afhankelijkheid 
van het beleid van de Verenigde Staten, 
dat wordt uitgevoerd via de NAVO, omdat 
het Zwarte Zeegebied een wezenlijk 
element van de Europese veiligheid 
vormt; vreest dat de NAVO zich 
gecommitteerd heeft aan steunverlening 
voor de regionale inspanningen van de 
oeverstaten om de doelstellingen van de 
Euro-Atlantische elites op te leggen in 
plaats van het verlangen naar vrede en 
stabiliteit van de volken die hun overs 
bewonen te bevredigen; verzoekt de OSVE 
het bereik van haar activiteiten in verband 
met de veiligheid in het Zwarte Zeegebied 
te verruimen;

Or. es

Amendement 238
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herinnert eraan dat alle EU-
lidstaten met name vanwege de 
veiligheidssituatie in het Zwarte 
Zeegebied hetzelfde niveau van veiligheid 
moeten genieten overeenkomstig 
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artikel 42, lid 7, VEU;

Or. en

Amendement 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag 
van Washington bij de NAVO-landen 
hoog in het vaandel staan; is ingenomen 
met het op de top van Wales genomen 
NAVO-besluit inzake strategische
garanties en het paraatheidsplan, 
belangrijke elementen voor de veiligheid 
van de nauwst betrokken NAVO-landen; 
dringt er bij de NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

Schrappen

Or. fr

Amendement 240
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag 
van Washington bij de NAVO-landen 
hoog in het vaandel staan; is ingenomen 
met het op de top van Wales genomen 

Schrappen
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NAVO-besluit inzake strategische 
garanties en het paraatheidsplan, 
belangrijke elementen voor de veiligheid 
van de nauwst betrokken NAVO-landen; 
dringt er bij de NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

Or. it

Amendement 241
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag van 
Washington bij de NAVO-landen hoog in 
het vaandel staan; is ingenomen met het op 
de top van Wales genomen NAVO-besluit 
inzake strategische garanties en het 
paraatheidsplan, belangrijke elementen 
voor de veiligheid van de nauwst 
betrokken NAVO-landen; dringt er bij de 
NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag van 
Washington bij de NAVO-landen hoog in 
het vaandel staan; is ingenomen met het op 
de top van Wales genomen NAVO-besluit 
inzake strategische garanties en het 
paraatheidsplan, belangrijke elementen 
voor de veiligheid van de nauwst 
betrokken NAVO-landen; is ingenomen 
met de belofte van de leden van het 
bondgenootschap tijdens de NAVO-top in 
Wales om ervoor te zorgen dat hun 
defensie-uitgaven tegen 2024 ten minste 
2 % van het bbp bedragen; dringt er bij de 
NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

Or. en
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Amendement 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag van 
Washington bij de NAVO-landen hoog in 
het vaandel staan; is ingenomen met het op 
de top van Wales genomen NAVO-besluit 
inzake strategische garanties en het 
paraatheidsplan, belangrijke elementen 
voor de veiligheid van de nauwst 
betrokken NAVO-landen; dringt er bij de 
NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag van 
Washington bij de NAVO-landen hoog in 
het vaandel staan; is ingenomen met het op 
de top van Wales genomen NAVO-besluit 
inzake strategische garanties en het 
paraatheidsplan, belangrijke elementen 
voor de veiligheid van de nauwst 
betrokken NAVO-landen; dringt er bij de 
NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering; wijst er evenwel op dat 
Turkije, het belangrijkste NAVO-lid in het 
gebied, te dezer zake nog geen standpunt 
heeft ingenomen;

Or. es

Amendement 243
Ana Gomes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag 
van Washington bij de NAVO-landen 
hoog in het vaandel staan; is ingenomen 
met het op de top van Wales genomen 
NAVO-besluit inzake strategische 

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid bij de NAVO-landen hoog in het 
vaandel staat en dat zij zich ertoe hebben 
verbonden om, indien noodzakelijk, 
artikel 5 van het Verdrag van Washington 
in te roepen; is ingenomen met het op de 
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garanties en het paraatheidsplan, 
belangrijke elementen voor de veiligheid 
van de nauwst betrokken NAVO-landen; 
dringt er bij de NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

top van Wales genomen NAVO-besluit 
inzake strategische garanties en het 
paraatheidsplan, belangrijke elementen 
voor de veiligheid van de nauwst 
betrokken NAVO-landen; dringt er bij de 
NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

Or. en

Amendement 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is er verheugd over dat de collectieve 
veiligheid en artikel 5 van het Verdrag van 
Washington bij de NAVO-landen hoog in 
het vaandel staan; is ingenomen met het 
op de top van Wales genomen NAVO-
besluit inzake strategische garanties en het 
paraatheidsplan, belangrijke elementen 
voor de veiligheid van de nauwst 
betrokken NAVO-landen; dringt er bij de 
NAVO op aan dat zij haar 
verdedigingscapaciteit op cyber- en 
raketgebied blijft uitbreiden, ook in het 
Zwarte Zeegebied, en dat zij noodplannen 
ontwikkelt ter afschrikking en als afweer 
tegen asymmetrische en hybride 
oorlogvoering;

22. vreest dat de collectieve veiligheid en 
artikel 5 van het Verdrag van Washington 
bij de NAVO-landen de dialoog van de 
Europese instellingen en de EU-lidstaten 
met de buurlanden kan belemmeren;
maakt zich grote zorgen over het op de top 
van Wales genomen NAVO-besluit inzake 
strategische garanties en het 
paraatheidsplan, elementen die de 
veiligheid van de nauwst betrokken 
NAVO-landen in gevaar brengen;

Or. es

Amendement 245
Ioan Mircea Pașcu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst er nogmaals op dat, hoewel 
de aanvragen van Georgië en Oekraïne in 
het kader van het Actieplan voor 
Aspirant-leden van de NAVO in 2008 niet 
werden aanvaard, de NAVO op de top in 
Boekarest heeft aangekondigd dat 
Georgië en Oekraïne lid van het 
bondgenootschap zullen worden; merkt 
op dat Rusland na de oorlog in Georgië in 
2008 en de illegale annexatie van de Krim 
in 2014 de territoriale integriteit van beide 
landen ernstig heeft aangetast om ervoor 
te zorgen dat zij niet voor NAVO-
lidmaatschap in aanmerking komen; is 
van oordeel dat de NAVO de morele plicht 
heeft om Georgië en Oekraïne te helpen 
om zich te verdedigen, hoewel zij deze 
landen niet rechtstreeks kan verdedigen;

Or. en

Amendement 246
Gabrielius Landsbergis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de NAVO-bondgenoten tijdens de 
jongste NAVO-top in Newport dat zij de 
komende tien jaar 2 % van het bbp aan 
defensie zullen besteden; toont zich 
bezorgd na aankondigingen van enkele 
bondgenoten dat zij nieuwe bezuinigingen 
hebben afgekondigd en wijst in dit 
verband op artikel 3 van het Verdrag van 
Washington;
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Or. en

Amendement 247
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de NAVO in het Zwarte 
Zeegebied haar algehele superioriteit ter 
zee en in de lucht en haar 
toezichtcapaciteit aldaar moet handhaven;

Schrappen

Or. it

Amendement 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de NAVO in het Zwarte 
Zeegebied haar algehele superioriteit ter 
zee en in de lucht en haar 
toezichtcapaciteit aldaar moet handhaven;

23. stelt dat een algehele superioriteit van 
de NAVO ter zee en in de lucht in het 
Zwarte Zeegebied de spanning in de 
betrekkingen met Rusland zal doen 
oplopen;

Or. fr

Amendement 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de NAVO in het Zwarte 
Zeegebied haar algehele superioriteit ter 
zee en in de lucht en haar 
toezichtcapaciteit aldaar moet handhaven;

23. stelt dat de NAVO in het Zwarte 
Zeegebied haar algemene aanwezigheid
ter zee en in de lucht moet handhaven;
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Or. es

Amendement 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de NAVO in het Zwarte 
Zeegebied haar algehele superioriteit ter 
zee en in de lucht en haar 
toezichtcapaciteit aldaar moet handhaven;

23. benadrukt de noodzaak om de dialoog 
en samenwerking op het gebied van 
veiligheid en defensie tussen alle 
Europese oeverstaten te bevorderen 
teneinde het hoofd te bieden aan 
gemeenschappelijke dreigingen en 
uitdagingen, en om alle oorlogszuchtige 
oproepen en andere oorlogszuchtige 
uitingen, zoals militaire oefeningen, af te 
wijzen;

Or. es

Amendement 251
Eleftherios Synadinos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de NAVO in het Zwarte 
Zeegebied haar algehele superioriteit ter 
zee en in de lucht en haar toezichtcapaciteit 
aldaar moet handhaven;

23. stelt dat de NAVO in het Zwarte 
Zeegebied het algehele evenwicht ter zee 
en in de lucht en haar toezichtcapaciteit 
aldaar moet handhaven;

Or. el

Amendement 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat alleen een 
onafhankelijk collectief 
veiligheidssysteem, dat losstaat van de 
belangen van andere machten, voor vrede 
en stabiliteit voor de volken van de 
oeverstaten kan zorgen; betreurt het dat 
de inmenging en de beledigingen aan het 
adres van de Europese instellingen door 
de Verenigde Staten een bijzonder 
negatief kader voor het waarborgen van 
strategische stabiliteit in het Zwarte 
Zeegebied hebben geschapen;

Or. es


