
 

AM\1007501SV.doc  PE519.362v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

21.10.2013 B7-0484/5 

Ändringsförslag  5 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 29 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet är medvetet om de 

framsteg som gjorts när det gäller 

demokratiska normer och uppfyllandet av 

kraven i associeringsavtalet, men också om 

att ihållande brister på demokratiområdet 

fortfarande kvarstår och måste åtgärdas och 

att ytterligare framsteg behövs när det 

gäller förvaltningsreformer, inbegripet 

brottsbekämpning, rättssystem och 

korruptionsbekämpning. Parlamentet 

beklagar den armeniske presidentens 

nyligen fattade beslut att ansluta sig till 

tullunionen. Parlamentet påminner de 

armeniska myndigheterna om att en sådan 

politik inte är förenlig med 

associeringsavtalet. Parlamentet hoppas i 

detta avseende att Armenien kommer att 

fortsätta sina EU-relaterade reformer, vars 

genomförande skulle kunna leda till 

ekonomiskt välstånd i landet och en 

lösning av landets kvarstående 

socioekonomiska och politiska problem. 

Parlamentet hoppas att Armenien kommer 

att fortsätta sitt samarbete med EU, vilket 

EU är öppet för. 

29. Europaparlamentet är medvetet om de 

framsteg som gjorts när det gäller 

demokratiska normer och uppfyllandet av 

kraven i associeringsavtalet, men också om 

att ihållande brister på demokratiområdet 

fortfarande kvarstår och måste åtgärdas och 

att ytterligare framsteg behövs när det 

gäller förvaltningsreformer, inbegripet 

brottsbekämpning, rättssystem och 

korruptionsbekämpning. Parlamentet 

beklagar den armeniske presidentens 

nyligen fattade beslut att ansluta sig till 

tullunionen utan att konsultera 

regeringen, parlamentet eller det civila 

samhället. Parlamentet påminner de 

armeniska myndigheterna om att en sådan 

politik inte är förenlig med 

associeringsavtalet. Parlamentet hoppas i 

detta avseende att Armenien kommer att 

fortsätta sina EU-relaterade reformer, vars 

genomförande skulle kunna leda till 

ekonomiskt välstånd i landet och en 

lösning av landets kvarstående 

socioekonomiska och politiska problem. 

Parlamentet hoppas att Armenien kommer 

att fortsätta sitt samarbete med EU, vilket 

EU är öppet för. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/6 

Ändringsförslag  6 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 32 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet beklagar bristen på 

respekt för internationella normer inför 

presidentvalet den 9 oktober 2013, t.ex. att 

kandidater nekades registrering av formella 

skäl, och efterlyser ett omedelbart och 

ovillkorligt frisläppande av de 14 

azerbajdzjanska oppositionspolitiker, 

journalister och människorättsaktivister 

som har fängslats de senaste månaderna, 

däribland Tofiq Yaqublu and Ilgar 

Mammadov
1
.  

32. Europaparlamentet beklagar bristen på 

respekt för internationella normer vid 

presidentvalet den 9 oktober 2013, t.ex. att 

kandidater nekades registrering av formella 

skäl och att mötes- och yttrandefriheten 

begränsades. Parlamentet efterlyser ett 

omedelbart och ovillkorligt frisläppande av 

de 14 azerbajdzjanska oppositionspolitiker, 

journalister och människorättsaktivister 

som har fängslats de senaste månaderna, 

däribland Tofiq Yaqublu and Ilgar 

Mammadov
1
.  

_____________________ ___________________ 

1 
Europaparlamentets resolution av den 

13 juni 2013 om Azerbajdzjan: fallet Ilgar 

Mammadov (P7_TA(2013)0285). 

1 
Europaparlamentets resolution av den 

13 juni 2013 om Azerbajdzjan: fallet Ilgar 

Mammadov (P7_TA(2013)0285). 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/7 

Ändringsförslag  7 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 42 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet betonar att 

Georgien inte bör göra avkall på sina 

europeiska strävanden och att landet bör 

stå emot trycket att avstå från associering 

med EU. 

42. Europaparlamentet uppmanar 

Georgien att fortsätta med sina europeiska 

strävanden och att stå emot påtryckningar 

om att avstå från associering med EU. 

 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/8 

Ändringsförslag  8 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 47 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet beklagar 

ofullständigheten i framstegen med att 

uppfylla kraven i associeringsavtalet, vilka 

fastställdes i rådets slutsatser av den 10 

december 2012 om Ukraina och 

Europaparlamentets resolution av den 13 

december 2012 om situationen i Ukraina
1
, i 

och med att Ukraina fortsatt tillämpar 

selektiv rättvisa och ännu inte har 

reformerat sitt valsystem och sitt 

rättsväsen fullt ut. Parlamentet välkomnar 

dock president Viktor Janukovitjs och 

oppositionsledarnas åtaganden nyligen om 

att gå vidare med de nödvändiga 

rättsakterna genom det ukrainska 

parlamentet (Verchovna Rada) och 

förväntar sig att dessa löften infrias 

skyndsamt och i god tid före toppmötet i 

Vilnius. Parlamentet erkänner de framsteg 

som har gjorts så här långt men betonar att 

det krävs mer arbete för att slutföra 

reformerna av åklagarmyndigheten, 

förbättra vallagstiftningen och ta itu med 

problemet med selektiv rättvisa.  

 

47. Europaparlamentet uppmuntrar de 

ukrainska myndigheterna att gå vidare på 

vägen mot att uppfylla kraven i 

associeringsavtalet, vilka fastställdes i 

rådets slutsatser av den 10 december 2012 

om Ukraina och Europaparlamentets 

resolution av den 13 december 2012 om 

situationen i Ukraina
1
, och att ta itu med 

frågorna om selektiv rättvisa och 

reformering av valsystem och rättsväsen. 

Parlamentet välkomnar dock president 

Viktor Janukovitjs och oppositionsledarnas 

åtaganden nyligen om att gå vidare med de 

nödvändiga rättsakterna genom det 

ukrainska parlamentet (Verchovna Rada) 

och förväntar sig att dessa löften infrias 

skyndsamt och i god tid före toppmötet i 

Vilnius. Parlamentet erkänner de framsteg 

som har gjorts så här långt men betonar 

behovet av ytterligare reformer, särskilt 

reformen av åklagarmyndigheten. 

Parlamentet lovordar det arbete som 

utförts av Europaparlamentets 

övervakningsuppdrag i Ukraina och 

välkomnar att mandatet har förlängts till 

den 12 november 2013. Parlamentet 

uttrycker hopp och tillförsikt att arbetet 

snart kommer att leda fram till en 

ömsesidigt godtagbar lösning i fallet med 

Julia Tymosjenko, på grundval av Pat 
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Cox’ and Aleksander Kwaśniewskis 

uppmaning till Ukrainas president. 

 

_____________________ ____________________ 

1
 Antagna texter, P7_TA(2012)2889. 

1
 Antagna texter, P7_TA(2012)2889. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/9 

Ändringsförslag  9 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 50 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet rekommederar att 

rådet undertecknar associeringsavtalet 

mellan EU och dess medlemsstater å ena 

sidan och Ukraina å andra sidan om de 

villkor uppfylls som formellt fastställdes av 

rådet (utrikes frågor) den 10 december 

2012 och understöddes av 

Europaparlamentets resolution av den 

13 december 2012. Med förbehåll för 

ovannämnda villkor ger parlamentet sitt 

stöd till rådets beslut att provisoriskt 

tillämpa associeringsavtalet mellan EU och 

Ukraina så snart det är undertecknat. Om 

alla villkor är uppfyllda och avtalet har 

undertecknats har parlamentet för avsikt 

att gå vidare med fullständig ratificering 

av associeringsavtalet mellan EU och 

Ukraina under innevarande valperiod. 

50. Europaparlamentet rekommederar att 

rådet undertecknar associeringsavtalet 

mellan Europeiska unionen och dess 

medlemsstater å ena sidan och Ukraina å 

andra sidan om de villkor uppfylls som 

formellt fastställdes av rådet (utrikes 

frågor) den 10 december 2012 och 

understöddes av Europaparlamentets 

resolution av den 13 december 2012. Med 

förbehåll för ovannämnda villkor ger 

parlamentet sitt stöd till att provisoriskt 

tillämpa associeringsavtalet mellan EU och 

Ukraina så snart det är undertecknat. 

Parlamentet har för avsikt att gå vidare 

med godkännandeförfarandet för 

associeringsavtalet mellan EU och Ukraina 

under innevarande valperiod. 

Or. en 

 

 


