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Amendement  3 

Evgeni Kirilov 

namens de S&D-Fractie 

Anna Ibrisagic 

namens de PPE-Fractie 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus 

2009/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is ernstig bezorgd over het feit dat 

honderdduizenden vluchtelingen en 

binnenlandse ontheemden die huis en haard 

tijdens of wegens de oorlog van Nagorno-

Karabach zijn ontvlucht nog steeds 

ontheemd zijn en dat hun hun rechten, 

waaronder het recht op terugkeer en het 

recht op eigendom en op persoonlijke 

veiligheid, worden ontzegd; doet een 

beroep op alle partijen deze rechten 

ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk te 

erkennen, de mogelijkheid te scheppen er 

onmiddellijk in de praktijk een beroep op 

te doen en op korte termijn een oplossing 

voor dit probleem te vinden conform de 

beginselen van het internationaal recht; 

verlangt in dit verband dat de Armeense 

troepen uit alle bezette gebieden van 

Azerbeidzjan worden teruggetrokken zodat 

de ontheemde bevolking naar huis kan 

terugkeren, en pleit ervoor dat een 

internationale troepenmacht wordt 

georganiseerd conform het Handvest van 

de VN die tijdens een overgangsperiode de 

nodige veiligheidsgaranties kan bieden, en 

verdere door ontheemdheid veroorzaakte 

conflicten worden voorkomen; verzoekt de 

autoriteiten van Armenië en Azerbeidzjan 

8. is ernstig bezorgd over het feit dat 

honderdduizenden vluchtelingen en 

binnenlandse ontheemden die huis en haard 

tijdens of wegens de oorlog van Nagorno-

Karabach zijn ontvlucht nog steeds 

ontheemd zijn en dat hun hun rechten, 

waaronder het recht op terugkeer en het 

recht op eigendom en op persoonlijke 

veiligheid, worden ontzegd; doet een 

beroep op alle partijen deze rechten 

ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk te 

erkennen, de mogelijkheid te scheppen er 

onmiddellijk in de praktijk een beroep op 

te doen en op korte termijn een oplossing 

voor dit probleem te vinden conform de 

beginselen van het internationaal recht; 

verlangt in dit verband dat de Armeense 

troepen uit alle bezette gebieden van 

Azerbeidzjan worden teruggetrokken en 

dat een internationale troepenmacht wordt 

georganiseerd conform het Handvest van 

de VN die tijdens een overgangsperiode de 

nodige veiligheidsgaranties kan bieden, 

hetgeen de veiligheid van de bevolking 

van Nagorno-Karabach zal waarborgen 

en de ontheemde bevolking in staat zal 

stellen naar huis terug te keren en verdere 

door ontheemdheid veroorzaakte 
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alsmede de leiders van de betrokken 

gemeenschappen om door praktische 

voorbereidingen voor de terugkeer van 

ontheemden blijk te geven van hun wil om 

tot vreedzame interetnische betrekkingen te 

komen; is van oordeel dat de situatie van 

de binnenlandse ontheemden 

overeenkomstig de internationale normen 

moet worden aangepakt, onder meer 

overeenkomstig de recente PACE-

aanbeveling 1877(2009); "Europe's 

forgotten people: protecting the human 

rights of long-term displaced persons"; 

conflicten zal voorkomen; verzoekt de 

autoriteiten van Armenië en Azerbeidzjan 

alsmede de leiders van de betrokken 

gemeenschappen om door praktische 

voorbereidingen voor de terugkeer van 

ontheemden blijk te geven van hun wil om 

tot vreedzame interetnische betrekkingen te 

komen; is van oordeel dat de situatie van 

de binnenlandse ontheemden 

overeenkomstig de internationale normen 

moet worden aangepakt, onder meer 

overeenkomstig de recente PACE-

aanbeveling 1877(2009); "Europe's 

forgotten people: protecting the human 

rights of long-term displaced persons"; 

Or. en 
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Amendement  4 

Evgeni Kirilov 

namens de S&D-Fractie 

Anna Ibrisagic 

namens de PPE-Fractie 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus 

2009/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. verklaart nogmaals onvoorwaardelijk 

achter de territoriale integriteit en de 

onaantastbaarheid van de internationaal 

erkende grenzen van Georgië te staan en 

betuigt zijn steun aan de voortdurende 

inspanningen die de Georgische 

autoriteiten zich getroosten om voor de 

binnenlandse conflicten in Abchazië en 

Zuid-Ossetië tot een regeling te komen; is 

ingenomen met het verslag-Tagliavini en 

steunt de voornaamste constateringen en 

conclusies daarvan; verwacht dat de 

uitvoerige achtergrondinformatie in dit 

verslag door het Internationaal Strafhof en 

door individuele burgers kan worden 

gebruikt voor juridische stappen tegen 

schendingen van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens; 

steunt het mandaat van de EU-

waarnemingsmissie (EUMM); verzoekt om 

een verdere uitbreiding en de volledige 

uitvoering daarvan; constateert dat 

Rusland en de de facto-autoriteiten van de 

bezette gebieden, die in de praktijk onder 

Russisch gezag staan, de uitvoering van 

delen van het mandaat blokkeren; 

13. verklaart nogmaals onvoorwaardelijk 

achter de souvereiniteit, territoriale 

integriteit en de onaantastbaarheid van de 

internationaal erkende grenzen van 

Georgië te staan en verzoekt Rusland deze 

te respecteren; verzoekt de Georgische 

autoriteiten met klem zich meer 

inspanningen te getroosten om voor de 

binnenlandse conflicten van Georgië in 

Abchazië en Zuid-Ossetië tot een regeling 

te komen;  is ingenomen met het verslag-

Tagliavini en steunt de voornaamste 

constateringen en conclusies daarvan; 

verwacht dat de uitvoerige 

achtergrondinformatie in dit verslag door 

het Internationaal Strafhof en door 

individuele burgers kan worden gebruikt 

voor juridische stappen tegen schendingen 

van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens; steunt het 

mandaat van de EU-waarnemingsmissie 

(EUMM) en verzoekt om een verdere 

uitbreiding; verzoekt Rusland en de de 

facto-autoriteiten van de separatistische 

regio's Abchazië en Zuid-Ossetië de 

uitvoering van delen van het mandaat niet 
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verder te blokkeren; 

Or. en 
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Amendement  5 

Evgeni Kirilov 

namens de S&D-Fractie 

Anna Ibrisagic 

namens de PPE-Fractie 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus 

2009/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. constateert tot zijn voldoening dat de 

internationale gemeenschap vrijwel 

unaniem de unilaterale 

onafhankelijkheidsverklaring van Zuid-

Ossetië en Abchazië verwerpt, roept de 

partijen op de staakt-het-vuren-

overeenkomst van 2008 in acht te nemen 

en de veiligheid en vrije toegang voor het 

aanwezige personeel van de EUMM te 

garanderen en doet een beroep op Rusland 

te voldoen aan zijn verplichtingen en zijn 

troepen terug te trekken tot de posities van 

vóór het uitbreken van de oorlog van 

augustus 2008; 

14. constateert tot zijn voldoening dat de 

internationale gemeenschap vrijwel 

unaniem de unilaterale 

onafhankelijkheidsverklaring van Zuid-

Ossetië en Abchazië verwerpt; betreurt de 

erkenning door de Russische Federatie 

van de onafhankelijkheid van Abchazië 

en Zuid-Ossetië aangezien deze niet in 

overeenstemming is met het 

internationaal recht; roept alle partijen op 

de staakt-het-vuren-overeenkomst van 

2008 in acht te nemen en de veiligheid en 

vrije toegang voor het aanwezige personeel 

van de EUMM te garanderen en doet een 

beroep op Rusland te voldoen aan zijn 

verplichtingen en zijn troepen terug te 

trekken tot de posities van vóór het 

uitbreken van de oorlog van augustus 

2008; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0123/6 

Amendement  6 

Evgeni Kirilov 

namens de S&D-Fractie 

Anna Ibrisagic 

namens de PPE-Fractie 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus 

2009/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. vraagt Rusland de soevereiniteit en 

territoriale integriteit van de Republiek 

Georgië en de onschendbaarheid van 

haar internationaal erkende grenzen te 

eerbiedigen, en veroordeelt daarom 

uitdrukkelijk de erkenning door de 

Russische Federatie van de 

onafhankelijkheid van de Georgische 

afscheidingsgebieden Zuid-Ossetië en 

Abchazië die in strijd is met het 

internationaal recht; constateert met grote 

bezorgdheid dat de Russische Federatie en 

de de facto-autoriteiten van Abchazië op 

17 februari 2010 een overeenkomst hebben 

gesloten over de oprichting van een 

Russische militaire basis in Abchazië, 

waarvoor de regering van Georgië geen 

toestemming heeft verleend, en constateert 

dat een dergelijke overeenkomst in strijd is 

met de staakt-het-vuren-overeenkomsten 

van 12 augustus en 8 september 2008; 

15. constateert met bezorgdheid dat de 

Russische Federatie en de de facto-

autoriteiten van Abchazië op 17 februari 

2010 een overeenkomst hebben gesloten 

over de oprichting van een Russische 

militaire basis in Abchazië, waarvoor de 

regering van Georgië geen toestemming 

heeft verleend, en constateert dat een 

dergelijke overeenkomst in strijd is met de 

staakt-het-vuren-overeenkomsten van 12 

augustus en 8 september 2008; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0123/7 

Amendement  7 

Evgeni Kirilov 

namens de S&D-Fractie 

Anna Ibrisagic 

namens de PPE-Fractie 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus 

2009/2216(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 – streepje 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

- remains concerned about the deterioration 

of the media climate in Azerbaijan; is 

verheugd dat de president op 25 december 

2009 gratie heeft verleend aan 99 

gedetineerden, maar betreurt de 

gevangenhouding en veroordeling van de 

twee jeugdactivisten en bloggers Emin 

Milli en Adnan Hajizade; pleit dan ook 

voor hun invrijheidstelling, 

- is nog altijd bezorgd over de 

verslechtering van het mediaklimaat in 

Azerbeidzjan; is verheugd dat de president 

op 25 december 2009 gratie heeft verleend 

aan 99 gedetineerden en op 17 maart 2010 

aan 62 gedetineerden, maar betreurt de 

gevangenhouding en veroordeling van de 

twee jeugdactivisten en bloggers Emin 

Milli en Adnan Hajizade; pleit dan ook 

voor hun invrijheidstelling, 

Or. en 

 

 


