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12.4.2012 A7-0079/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 
Elmar Brok 
v mene poslaneckého klubu PPE 
Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
v mene skupiny S&D 
Ulrike Lunacek 
v mene skupiny Verts/ALE 
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom 
2011/2315(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1 – písmeno b 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) zaistiť, aby rokovania o dohodách o 
pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a 
EÚ a Arménskom, v súlade s 
požiadavkami uvedenými v správe 
Parlamentu o potrebe stratégie EÚ pre 
Zakaukazsko z 20. mája 2010 a so 
všetkými základnými zásadami Minskej 
skupiny OBSE zakotvenými v spoločnom 
vyhlásení z Aquily z 10. júla 2009, boli 
prepojené s dôveryhodnými záväzkami 
uskutočniť zásadný pokrok zameraný na 
vyriešenie konfliktu v Náhornom 
Karabachu vrátane okrem iného opatrení 
na budovanie dôvery, ako je všeobecná 
demilitarizácia, stiahnutie ostreľovačov z 
kontaktnej línie, stiahnutie arménskych 
vojsk z okupovaných území v okolí 
Náhorného Karabachu a ich návrat pod 
azerbajdžanskú kontrolu a mechanizmus 
aktívnej prevencie incidentov a 
preskúmanie prípadov porušenia prímeria 
pozdĺž kontaktnej línie, práva všetkých 
osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov 
na návrat do svojich domovov a k svojmu 
majetku a medzinárodných bezpečnostných 
záruk, ktoré budú zahŕňať skutočné 

b) zaistiť, aby rokovania o dohodách o 
pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a 
EÚ a Arménskom, v súlade s 
požiadavkami uvedenými v správe 
Parlamentu o potrebe stratégie EÚ pre 
Zakaukazsko z 20. mája 2010 a so 
všetkými základnými zásadami Minskej 
skupiny OBSE zakotvenými v spoločnom 
vyhlásení z Aquily z 10. júla 2009, boli 
prepojené s dôveryhodnými záväzkami 
uskutočniť zásadný pokrok zameraný na 
vyriešenie konfliktu v Náhornom 
Karabachu vrátane okrem iného opatrení 
na budovanie dôvery, ako je všeobecná 
demilitarizácia, stiahnutie ostreľovačov z 
kontaktnej línie, stiahnutie arménskych 
vojsk z okupovaných území v okolí 
Náhorného Karabachu a ich návrat pod 
azerbajdžanskú kontrolu a mechanizmus 
aktívnej prevencie incidentov a 
preskúmanie prípadov porušenia prímeria 
pozdĺž kontaktnej línie, práva všetkých 
osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov 
na návrat do svojich domovov a k svojmu 
majetku a medzinárodných bezpečnostných 
záruk, ktoré budú zahŕňať skutočné 
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nadnárodné mierové operácie s cieľom 
vytvoriť vhodné podmienky pre budúce 
slobodné a právne záväzné vyjadrenie vôle, 
pokiaľ ide o konečný štatút Náhorného 
Karabachu; 

nadnárodné mierové operácie s cieľom 
vytvoriť vhodné dohodnuté podmienky pre 
budúce slobodné a právne záväzné 
vyjadrenie vôle, pokiaľ ide o konečný 
štatút Náhorného Karabachu; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Elmar Brok 
v mene poslaneckého klubu PPE 
Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
v mene skupiny S&D 
Ulrike Lunacek 
v mene skupiny Verts/ALE 
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom 
2011/2315(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1 – písmeno v 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

v) zvážiť možnosť, aby EÚ nahradila 
Francúzsko ako spolupredsedu, a 
pripraviť pôdu pre realizáciu opatrení na 
budovanie dôvery, ako sa na tom zhodli 
prezidenti Azerbajdžanu aj Arménska; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Elmar Brok 
v mene poslaneckého klubu PPE 
Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
v mene skupiny S&D 
Ulrike Lunacek 
v mene skupiny Verts/ALE 
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom 
2011/2315(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1 – písmeno y 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

y) vyzvať arménske orgány, aby zmiernili 
svoje vyjadrenia a zdržali sa štvavých 
vyhlásení s cieľom pripraviť cestu pre 
skutočný dialóg na všetkých úrovniach 
spoločnosti a vytvoriť základ pre účinné 
opatrenia na budovanie dôvery; 

y) vyzvať vedúcich predstaviteľov 
Arménska a Azerbajdžanu, aby konali 
zodpovedne, zmiernili svoje vyhlásenia a 
zdržali sa vznetlivých vyhlásení s cieľom 
pripraviť cestu pre skutočný dialóg na 
všetkých úrovniach spoločnosti a vytvoriť 
základ pre účinné opatrenia zamerané na 
budovanie dôvery; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Elmar Brok 
v mene poslaneckého klubu PPE 
Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
v mene skupiny S&D 
Ulrike Lunacek 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom 
2011/2315(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno ya (nové) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  ya) vyjadriť znepokojenie nad 
posilňovaním vojenskej prítomnosti v 
tomto regióne a najmä nad vysokými 
vojenskými výdavkami Arménska, ktoré 
odoberajú zdroje z naliehavejších oblastí, 
ako je znižovanie chudoby, sociálne 
zabezpečenie a hospodársky rozvoj, a v 
tejto súvislosti vyzvať členské štáty, aby 
pozastavili dodávky zbraní a munície do 
Azerbajdžanu aj Arménska v súlade so 
žiadosťou OBSE z februára 1992, kým 
obe strany neschvália a nepodpíšu dohodu 
o úplnom urovnaní sporu; 

Or. en 

 
 


