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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de 

overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese 

Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, 

inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan 

over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan EU-

programma's 

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05616/2014), 

– gezien het ontwerpprotocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 

Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de 

Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de 

Republiek Azerbeidzjan aan programma's van de Unie (o5618/2014), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 212 

en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (C8-0043/2014), 

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 

Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0210/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en 

Republiek Azerbeidzjan. 
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KORTE TOELICHTING 

Het protocol heeft ten doel de financiële en technische regels vast te leggen volgens welke 

Azerbeidzjan kan deelnemen aan bepaalde programma's van de Europese Unie die openstaan 

voor derde landen. De specifieke voorwaarden betreffende de deelname van Azerbeidzjan aan 

elk afzonderlijk programma zullen vervolgens worden vastgesteld bij overeenkomst tussen de 

Commissie en de bevoegde autoriteiten van Azerbeidzjan. 

 

De geleidelijke openstelling van bepaalde programma's van de Unie voor nabuurschapslanden 

is reeds in 2006 door de Commissie beschreven en tot een van de onderdelen van het 

Europees nabuurschapsbeleid (ENB) gemaakt. De Raad heeft deze aanpak in 2007 

goedgekeurd en heeft richtsnoeren afgegeven aan de Commissie voor de onderhandelingen 

over kaderovereenkomsten met de partnerlanden die deze deelname zouden vereenvoudigen. 

Deze aanpak is nogmaals bevestigd in de evaluatie van het ENB van 2011 en is tevens een 

van de elementen van het Oostelijk Partnerschap voor de versterking van de bilaterale 

samenwerking. In oktober 2012 heeft Azerbeidzjan belangstelling getoond voor deelname aan 

de programma's van de Unie. Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne hebben reeds 

dergelijke protocollen gesloten.  

 

De overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Azerbeidzjan werd 

op 1 juli 1999 van kracht. Sinds 2010 hebben de EU en Azerbeidzjan onderhandelingen 

gevoerd voor nieuwe en betere contractuele betrekkingen, overeenkomstig de doelstellingen 

van het Oostelijk Partnerschap, waarvan Azerbeidzjan deel uitmaakt. Helaas zijn deze 

onderhandelingen in 2013 vastgelopen. Ondertussen werden op 1 september 2014 de 

overeenkomsten inzake visumversoepeling en overname tussen de EU en Azerbeidzjan van 

kracht. Azerbeidzjan is bovendien een belangrijke energiepartner van de EU. De betrekkingen 

tussen de EU en Azerbeidzjan zijn echter niet uitsluitend van belang met het oog op 

energiezekerheid, en het belang van dit partnerschap moet worden beschouwd in het kader 

van alle samenwerkingsaspecten die worden overwogen in het kader van het Oostelijk 

Partnerschap. Het Parlement heeft in de afgelopen maanden zijn bezorgdheid geuit over de 

toenemende problemen waarmee organisaties en vertegenwoordigers van het maatschappelijk 

middenveld te kampen hebben. De rechtsstaat, mensenrechten en democratie blijven 

kernbeginselen die aan de basis van de betrekkingen van de EU met derde landen moeten 

staan. In dit kader heeft onderhavige kaderovereenkomst ten doel samenwerking in bepaalde 

sectoren te bevorderen evenals contacten tussen mensen met gunstige effecten op de 

maatschappij. 
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