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NL In verscheidenheid verenigd NL

9.6.2020 A9-0112/1

Amendement 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter g

Ontwerpaanbeveling Amendement

g) een benadering te handhaven die in 
balans is tussen op maat gemaakte 
differentiatie binnen het Oostelijk 
Partnerschap en de inclusiviteit, 
samenhang en consistentie van het 
multilaterale kader, dat nog steeds een 
belangrijke referentie vormt voor alle 
landen van het Oostelijk Partnerschap; te 
voorkomen dat het Oostelijk Partnerschap 
wordt verdeeld aan de hand van het niveau 
van ambitie dat de verschillende landen 
hebben met betrekking tot de EU; er 
rekening mee te houden dat de reikwijdte 
en diepte van de samenwerking tussen de 
EU en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap moet worden bepaald aan de 
hand van de ambities van de partijen en de 
hervormingen die zij doorvoeren; te 
erkennen dat de 
associatieovereenkomsten en DCFTA’s 
die zijn ondertekend met Georgië, de 
Republiek Moldavië en Oekraïne het 
bewijs vormen van een gedifferentieerde 
benadering en moeten leiden tot formaten 
en stappenplannen voor nog intensievere 
bilaterale betrekkingen op basis van het 
“meer voor meer”-beginsel;

g) een benadering te handhaven die in 
balans is tussen op maat gemaakte 
differentiatie binnen het Oostelijk 
Partnerschap en de inclusiviteit, 
samenhang en consistentie van het 
multilaterale kader, dat nog steeds een 
belangrijke referentie vormt voor alle 
landen van het Oostelijk Partnerschap; te 
voorkomen dat het Oostelijk Partnerschap 
wordt verdeeld aan de hand van het niveau 
van ambitie dat de verschillende landen 
hebben met betrekking tot de EU; er 
rekening mee te houden dat de reikwijdte 
en diepte van de samenwerking tussen de 
EU en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap moet worden bepaald aan de 
hand van de ambities van de partijen en de 
hervormingen die zij doorvoeren;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/2

Amendement 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter bt

Ontwerpaanbeveling Amendement

b t) rekening te houden met de 
verzoeken van de Oekraïense regering om 
een uitgebreide internationale 
vredesmacht te stationeren langs de 
Oekraïens-Russische grens en in de 
districten Loehansk en Donetsk; zodra de 
situatie dit toelaat een door de EU geleide 
GVDB-missie aan te bieden aan de bij het 
conflict betrokken partijen, als onderdeel 
van de volledige uitvoering van de 
akkoorden van Minsk, waarbij deze missie 
ondersteuning biedt bij taken als het 
opruimen van mijnen, hulp bij de 
voorbereiding van lokale verkiezingen en 
het garanderen van onbelemmerde 
toegang voor humanitaire 
hulporganisaties;

b t) rekening te houden met het feit dat 
de akkoorden van Minsk nog steeds niet 
zijn nagekomen;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/3

Amendement 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter h

Ontwerpaanbeveling Amendement

h) in het licht van een op maat 
gemaakte aanpak te overwegen voor de 
drie geassocieerde landen een versterkte 
samenwerkingsstrategie op te zetten, 
waarbinnen een steunprogramma voor 
hervormingen en investeringen kan 
worden opgericht op terreinen als onder 
meer capaciteitsontwikkeling, vervoer, 
infrastructuur, connectiviteit, energie, 
justitie en de digitale economie, waarin de 
mogelijkheid is opgenomen van 
toekomstige uitbreiding naar de 
resterende landen van het Oostelijk 
Partnerschap op basis van individuele 
beoordelingen van EU-
hervormingstoezeggingen en de gemaakte 
vorderingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de noodzaak de samenhang 
van het Oostelijk Partnerschap te 
behouden, en in overeenstemming met het 
beginsel van inclusiviteit; deze dialoog 
kan structurele bijeenkomsten in de 
marge van de Europese Raad met leiders 
van de geassocieerde landen en 
regelmatige deelname van hun 
vertegenwoordigers aan de bijeenkomsten 
van de werkgroepen en comités van de 
Europese Raad omvatten;

Schrappen

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/4

Amendement 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging D

Ontwerpaanbeveling Amendement

D. overwegende dat meer 
samenwerking tussen de EU en de landen 
van het Oostelijk Partnerschap geen lineair 
proces is en een volwaardige 
samenwerking alleen kan worden bereikt 
en behouden voor zover de Europese 
kernwaarden en beginselen worden 
geëerbiedigd in het constitutionele en 
wetgevende proces en als de bestrijding 
van corruptie, georganiseerde misdaad, 
het witwassen van geld, oligarchische 
structuren en nepotisme wordt 
gegarandeerd; benadrukt echter dat de 
samenwerking in ernstige gevallen van 
terugval kan worden teruggedraaid;

D. overwegende dat uit de 
moeilijkheden die alle landen van het 
Oostelijk Partnerschap ervaren om de 
EU-doelstellingen te bereiken, duidelijk 
blijkt dat het Partnerschap zijn grenzen 
heeft, met name bij het realiseren van een 
doeltreffende strategie ten aanzien van zes 
landen die geografisch niet aan elkaar 
grenzen en op economisch, sociaal, 
historisch en cultureel gebied van elkaar 
verschillen;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Amendement 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging G

Ontwerpaanbeveling Amendement

G. overwegende dat de partnerlanden 
sinds de oprichting van het Oostelijk 
Partnerschap, wegens zowel interne als 
externe factoren, op een uiteenlopend 
tempo politieke en economische 
hervormingen hebben doorgevoerd en 
mogelijk nog niet het punt hebben bereikt 
waarop deze hervormingen niet meer 
kunnen worden teruggedraaid;

G. overwegende dat er in de 
partnerlanden sinds de oprichting van het 
Oostelijk Partnerschap economische en 
financiële instabiliteit heerst en dat de 
betrekkingen met het Oostelijk 
Partnerschap voor de EU diverse 
problemen en risico’s met zich hebben 
meegebracht die voortvloeien uit de 
kwetsbare staatsstructuur van die landen, 
zoals corruptie, illegale handel, terrorisme 
en etnische en territoriale conflicten;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/6

Amendement 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging N

Ontwerpaanbeveling Amendement

N. overwegende dat de Europese 
welvaart en veiligheid nauw samenhangen 
met de situatie in de buurlanden, in het 
bijzonder die in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap; overwegende dat het 
Oostelijk Partnerschap 
gemeenschappelijke doelstellingen 
nastreeft van goede betrekkingen met 
buurlanden en regionale samenwerking, 
en het herziene Europese 
nabuurschapsbeleid het vermogen om 
bilaterale conflicten op te lossen moet 
vergroten en versterken en dat er mee 
moet worden gestreefd naar verzoening 
tussen gemeenschappen in het Oostelijk 
Nabuurschap;

N. overwegende dat de Europese 
welvaart en veiligheid nauw samenhangen 
met de situatie in de buurlanden, in het 
bijzonder die in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap; en dat – aangezien het 
buitenlands beleid van de EU van nature 
beperkt en versnipperd is en er op dit 
gebied geen “Europees belang” is – het 
Europees optreden er nooit is in geslaagd 
veiligheidsbedreigingen in de regio op te 
lossen of te voorkomen, maar, via 
economische invloed, vaak is gebruikt als 
middel om politieke voordelen te 
verwerven en druk uit te oefenen en als 
middel in de geopolitieke strijd met andere 
mogendheden buiten de EU;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Amendement 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter a

Ontwerpaanbeveling Amendement

a) te erkennen dat de landen van het 
Oostelijk Partnerschap steeds meer 
verantwoordelijkheid voor het OP-
initiatief hebben genomen en 
betrokkenheid bij het initiatief hebben 
getoond; nadrukkelijk erop te wijzen dat 
het belangrijk is te streven naar een 
voortdurende impuls voor doeltreffende 
samenwerking, intensieve dialoog en een 
nauw partnerschap met het OP, die wordt 
versterkt door het transformerende effect 
van het OP-beleid, dat hervormingen 
bevordert die politieke, sociale, 
economische en juridische veranderingen 
tot stand brengen in alle landen van het 
Oostelijk Partnerschap, en hierbij 
rekening te houden met hun niveau van 
ambitie met betrekking tot de EU; erop te 
wijzen dat de geassocieerde landen 
streven naar steeds nauwere betrekkingen 
met de EU; het soevereine recht te 
bevestigen dat de landen van het Oostelijk 
Partnerschap hebben om hun individuele 
niveau van samenwerking of integratie met 
de EU vrij te kiezen en externe druk om 
invloed uit te oefenen op die keuze af te 
keuren;

a) het soevereine recht te bevestigen 
dat de landen van het Oostelijk 
Partnerschap hebben om hun individuele 
niveau van samenwerking met de EU vrij 
te kiezen, overeenkomstig hun politieke, 
sociale, juridische en economische koers, 
en externe druk om invloed uit te oefenen 
op die keuze af te keuren;

Or. en
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9.6.2020 A9 0112/8

Amendement 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter b

Ontwerpaanbeveling Amendement

b) te benadrukken dat elke Europese 
staat krachtens artikel 49 VEU kan 
verzoeken lid te worden van de EU, mits 
deze staat de in artikel 2 VEU genoemde 
waarden van menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en mensenrechten eerbiedigt; te 
onderkennen dat het OP-kader dan wel 
niet voorziet in toetreding, maar het OP-
beleid een proces van geleidelijke 
integratie in de EU mogelijk kan maken; 
te beseffen dat zowel de EU als het 
betrokken land van het Oostelijk 
Partnerschap voor een eventueel 
toetredingsproces goed voorbereid moet 
zijn, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de toekomstige 
hervormingsprocessen van de EU en de 
aanpassing van het partnerland aan het 
acquis van de EU, evenals de mate waarin 
het voldoet aan de criteria voor 
lidmaatschap van de EU; te garanderen 
dat de volledige uitvoering van de huidige 
afspraken tussen de EU en de landen van 
het Oostelijk Partnerschap de eerste stap 
zal zijn in dit proces van geleidelijke 
integratie;

b) te benadrukken dat het OP-kader 
niet voorziet in een eventueel 
toetredingsproces voor de landen van het 
Oostelijk Partnerschap; te benadrukken 
dat, theoretisch gezien, elke Europese staat 
krachtens artikel 49 VEU kan verzoeken 
lid te worden van de EU, mits deze staat de 
in artikel 2 VEU genoemde waarden van 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
mensenrechten eerbiedigt;

Or. en
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9.6.2020 A9-112/9

Amendement 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van 
de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – letter c

Ontwerpaanbeveling Amendement

c) spoedig te handelen naar een 
strategische en toekomstgerichte visie 
voor het volgende decennium van het OP-
beleid na 2020, met als primair doel het 
genereren van voordelen voor burgers, het 
vergroten van de weerbaarheid, het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling, 
het verwezenlijken van onomkeerbare 
resultaten en de verdieping van de 
samenwerking tussen de EU en het 
Oostelijk Partnerschap en het 
integratieproces, hetgeen vanuit een 
veiligheids- en economisch perspectief in 
het belang van de EU is;

c) een grondige analyse uit te voeren, 
ook op politiek niveau, van de 
economische resultaten en de geopolitieke 
gevolgen van het Oostelijk Partnerschap, 
met als doel het verwezenlijken van 
tastbare resultaten in de samenwerking 
tussen de EU en het Oostelijk Partnerschap 
voor het volgende decennium;

Or. en


