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12.4.2012 A7-0079/1 

Amendement  1 
Elmar Brok 
namens de PPE-Fractie 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
namens de S&D-Fractie 

Ulrike Lunacek 
namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Armenië 

2011/2315(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 – letter b 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(b) ervoor zorgen dat de onderhandelingen 

over de associatieovereenkomst tussen de 

EU en Azerbeidzjan en over de 

associatieovereenkomsten tussen de EU en 

Armenië, in overeenstemming met de in 

het verslag van het Parlement van 20 mei 

2010 over de noodzaak van een EU-

strategie voor de zuidelijke Kaukasus 

gestelde eisen en met alle basisbeginselen 

van de Minskgroep van de OVSE, zoals 

vastgelegd in de gemeenschappelijke 

"Aquila"-verklaring van 10 juli 2009, zijn 

gekoppeld aan geloofwaardige 

toezeggingen om aanzienlijke vooruitgang 

te boeken met betrekking tot de oplossing 

van het conflict in Nagorno-Karabach, met 

inbegrip van bijvoorbeeld 

vertrouwenwekkende maatregelen zoals 

algemene demilitarisatie, de terugtrekking 

van scherpschutters van de "contactlinie", 

de terugtrekking van Armeense troepen uit 

de bezette gebieden rond Nagorno-

Karabach, het herstel van Azerbeidzjaanse 

controle over die gebieden, een 

mechanisme voor actieve preventie van 

incidenten, een onderzoek naar 

(b) ervoor zorgen dat de onderhandelingen 

over de associatieovereenkomst tussen de 

EU en Azerbeidzjan en over de 

associatieovereenkomsten tussen de EU en 

Armenië, in overeenstemming met de in 

het verslag van het Parlement van 20 mei 

2010 over de noodzaak van een EU-

strategie voor de zuidelijke Kaukasus 

gestelde eisen en met alle basisbeginselen 

van de Minskgroep van de OVSE, zoals 

vastgelegd in de gemeenschappelijke 

"Aquila"-verklaring van 10 juli 2009, zijn 

gekoppeld aan geloofwaardige 

toezeggingen om aanzienlijke vooruitgang 

te boeken met betrekking tot de oplossing 

van het conflict in Nagorno-Karabach, met 

inbegrip van bijvoorbeeld 

vertrouwenwekkende maatregelen zoals 

algemene demilitarisatie, de terugtrekking 

van scherpschutters van de "contactlinie", 

de terugtrekking van Armeense troepen uit 

de bezette gebieden rond Nagorno-

Karabach, het herstel van Azerbeidzjaanse 

controle over die gebieden, een 

mechanisme voor actieve preventie van 

incidenten, een onderzoek naar 



 

AM\898740NL.doc  PE486.749v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

schendingen van het staakt-het-vuren langs 

de contactlinie, het recht van alle 

ontheemden in eigen land en vluchtelingen 

om naar hun gebied van herkomst en 

eigendommen terug te keren en 

internationale veiligheidsgaranties die een 

daadwerkelijk multinationale 

vredesoperatie omvatten teneinde passende 

omstandigheden te creëren voor de 

toekomstige, juridisch bindende vrije 

wilsuiting (referendum) over de definitieve 

status van Nagorno-Karabach, 

schendingen van het staakt-het-vuren langs 

de contactlinie, het recht van alle 

ontheemden in eigen land en vluchtelingen 

om naar hun gebied van herkomst en 

eigendommen terug te keren en 

internationale veiligheidsgaranties die een 

daadwerkelijk multinationale 

vredesoperatie omvatten teneinde 

passende, in een akkoord omschreven 

omstandigheden te creëren voor de 

toekomstige, juridisch bindende vrije 

wilsuiting (referendum) over de definitieve 

status van Nagorno-Karabach, 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/2 

Amendement  2 

Elmar Brok 
namens de PPE-Fractie 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
namens de S&D-Fractie 

Ulrike Lunacek 
namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Armenië 

2011/2315(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 – letter v 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(v) de optie overwegen dat de EU 

Frankrijk als medevoorzitter vervangt en 

de weg vrijmaken voor de 

tenuitvoerlegging van 

vertrouwenwekkende maatregelen, zoals 

de presidenten van zowel Armenië als 

Azerbeidzjan zijn overeengekomen, 

Schrappen 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/3 

Amendement  3 

Elmar Brok 
namens de PPE-Fractie 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
namens de S&D-Fractie 

Ulrike Lunacek 
namens de Verts/ALE-Fractie 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Armenië 

2011/2315(INI) 

Ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 – letter y 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

(y) de Armeense autoriteiten aansporen 

hun toon te matigen en zich te onthouden 

van opruiende verklaringen om aldus de 

weg vrij te maken voor een werkelijke 

dialoog op alle niveaus van de samenleving 

en de grondslag te leggen voor 

doeltreffende vertrouwenwekkende 

maatregelen, 

(y) de leiders van Armenië en 

Azerbeidzjan aansporen zich 

verantwoordelijk te gedragen, hun toon te 

matigen en zich te onthouden van 

opruiende verklaringen om aldus de weg 

vrij te maken voor een werkelijke dialoog 

op alle niveaus van de samenleving en de 

grondslag te leggen voor doeltreffende 

vertrouwenwekkende maatregelen, 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/4 

Amendement  4 

Elmar Brok 
namens de PPE-Fractie 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
namens de S&D-Fractie 

Ulrike Lunacek 
namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Armenië 

2011/2315(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter y bis (nieuw) 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (y bis) hun bezorgdheid uitspreken over 

de militaire concentratie in het gebied en 

met name over de hoge militaire uitgaven 

van Armenië waardoor middelen worden 

onttrokken aan dringender projecten, 

zoals de vermindering van de armoede, de 

bevordering van de sociale zekerheid en 

de economische ontwikkeling, en in dit 

verband de lidstaten ertoe oproepen om de 

wapen- en munitieleveringen aan zowel 

Azerbeidzjan als Armenië stop te zetten in 

overeenstemming met het verzoek van de 

OVSE van februari 1992, zolang beide 

partijen geen alomvattende regeling zijn 

overeengekomen en hebben ondertekend, 

Or. en 

 

 

 


