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21.10.2013 B7-0484/11 

Ändringsförslag  11 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
för Verts/ALE-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 
Beaktandeled 17a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av den 

9 oktober 2013 om EU:s och 

medlemsstaternas åtgärder för att hantera 

flyktingflödet i samband med konflikten i 

Syrien
1
, 

 __________________ 

 
1
 Antagna texter, P7_TA(2013)0414. 

_Or. en 



 

AM\1007504SV.doc  PE519.362v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.10.2013 B7-0484/12 

Ändringsförslag  12 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
för Verts/ALE-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 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet rekommenderar att 

unionen bör göra följande: a) Stärka 

tillämpningen av principen ”mer för mer” 

och stimulera positiv konkurrens och 

samarbete bland partnerländerna och ge 

uttryck för nödvändigt stöd till de länder 

inom det östliga partnerskapet som utsätts 

för påtryckningar från tredjeländer vid 

genomförandet av EU:s regelverk. b) 

Tillämpa en tvåspårsstrategi genom att 

ställa krav på regeringarna inom det östliga 

partnerskapet och samtidigt vara öppen, 

generös och engagerad gentemot 

medborgarna i partnerländerna. c) 

Uppmuntra dessa medborgare att handla 

enligt de värden som EU är grundat på, det 

vill säga demokrati, rättsstatsprincipen 

samt respekt för mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter, genom hela 

åtagandet att främja dessa och på så sätt bli 

en huvudkälla till omdaning med hjälp av 

normativ kraft. d) Utforma en långsiktig 

strategi för att främja europeiska 

värderingar, som omfattar inre förändring 

och samhällenas strävan efter frihet och 

välstånd. e) Decentralisera det östliga 

partnerskapet genom att samarbeta med 

och ge inflytande åt offentliga aktörer på 

båda sidor, genom horisontella partnerskap 

och samverkan, som åtföljs av ökad 

15. Europaparlamentet rekommenderar att 

unionen bör göra följande: a) Stärka 

tillämpningen av principen ”mer för mer” 

och stimulera positiv konkurrens och 

samarbete bland partnerländerna och ge 

uttryck för nödvändigt stöd till de länder 

inom det östliga partnerskapet som utsätts 

för påtryckningar från tredjeländer vid 

genomförandet av EU:s regelverk. b) 

Tillämpa en tvåspårsstrategi genom att 

ställa krav på regeringarna inom det östliga 

partnerskapet och samtidigt vara öppen, 

generös och engagerad gentemot 

medborgarna i partnerländerna. c) 

Uppmuntra dessa medborgare att handla 

enligt de värden som EU är grundat på, det 

vill säga demokrati, rättsstatsprincipen 

samt respekt för mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter, genom hela 

åtagandet att främja dessa och på så sätt bli 

en huvudkälla till omdaning med hjälp av 

normativ kraft. d) Utforma en långsiktig 

strategi för att främja europeiska 

värderingar, som omfattar inre förändring 

och samhällenas strävan efter frihet och 

välstånd. e) Decentralisera det östliga 

partnerskapet genom att samarbeta med 

och ge inflytande åt offentliga aktörer på 

båda sidor, genom horisontella partnerskap 

och samverkan, som åtföljs av ökad 
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rörlighet, kontakter människor emellan, 

viseringslättnader och utsikter till ett 

viseringsfritt system, där strategin 

”grannarna först” bör tillämpas. f) Parafera 

eller underteckna associeringsavtalen med 

inriktning på att de ska träda i kraft utan 

dröjsmål, först provisoriskt och sedan 

fullständigt, före utgången av 

Europaparlamentets nuvarande valperiod 

och kommissionens mandatperiod, under 

förutsättning att de nödvändiga villkoren 

och kraven uppfyllts. g) Undvika att 

använda våld eller hot för att lösa tvister i 

regionen och betona att det enda möjliga 

sättet att lösa konflikterna i regionen är 

genom förhandlingar av internationellt 

accepterat format som grundas på den 

internationella rättens principer. 

rörlighet, kontakter människor emellan, 

viseringslättnader och utsikter till ett 

viseringsfritt system, där strategin 

”grannarna först” bör tillämpas. f) Parafera 

eller underteckna associeringsavtalen med 

inriktning på att de ska träda i kraft utan 

dröjsmål, först provisoriskt och sedan 

fullständigt, före utgången av 

Europaparlamentets nuvarande valperiod 

och kommissionens mandatperiod, under 

förutsättning att de nödvändiga villkoren 

och kraven uppfyllts. g) Undvika att 

använda våld eller hot för att lösa tvister i 

regionen och betona att det enda möjliga 

sättet att lösa konflikterna i regionen är 

genom förhandlingar av internationellt 

accepterat format som grundas på den 

internationella rättens principer. 

Parlamentet betonar att ovanstående 

rekommendationer, då det är relevant, 

också bör gälla det södra grannskapet. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/13 

Ändringsförslag  13 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
för Verts/ALE-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. Parlamentet påminner de 

armeniska myndigheterna om att en sådan 

politik inte är förenlig med 

associeringsavtalet. Parlamentet beklagar 

i detta avseende att detta val gjordes utan 

någon fullständig parlamentarisk 

granskning eller någon öppen och 

transparent debatt i det armeniska 

samhället. 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. Parlamentet fördömer 
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också attackerna mot medborgaraktivister 

som demonstrerar för europeisk 

integration och anser att förövarna måste 

ställas inför rätta. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/14 

Ändringsförslag  14 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
för Verts/ALE-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 39 
 

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 att inte 

heller det senaste presidentvalet, som 

hölls den 9 oktober 2013, uppfyllde 

OSSE:s krav, enligt slutsatserna från 

ODIHR:s långtidsuppdrag. Parlamentet 

uppmanar därför de azerbajdzjanska 

myndigheterna att ta tag i denna fråga 

och snabbt genomföra alla de 

rekommendationer som finns i 

ODIHR/OSSE:s rapporter, såväl 

befintliga som framtida. 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 Ilgmar 

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 B7-0484/15 

Ändringsförslag  15 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
för Verts/ALE-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 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet stöder 

paraferingen av associeringsavtalet men 

anser att det bör ställas krav på att de 

georgiska myndigheterna gör framsteg på 

rättsstatsområdet, till att börja med genom 

att frige alla politiska fångar, däribland 

Vano Merabishvili, och respektera 

europeiska normer under det kommande 

presidentvalet. 

39. Europaparlamentet uppmuntrar till 

parafering av associeringsavtalet vid 
toppmötet i Vilnius och ett snabbt 

slutförande av viseringsdialogen. 
Parlamentet är medvetet om den 

betydande effekt som genomförandet av 

associeringsavtalet och införandet av 

viseringsfria resor kommer att ha för 

reformprocessen i Georgien. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/16 

Ändringsförslag  16 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
för Verts/ALE-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 103 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

103. Europaparlamentet välkomnar 

Marockos åtagande att fördjupa sina 

förbindelser med EU och till fullo utnyttja 

sin framskjutna partnerskapsstatus. 

Parlamentet anser att tillämpningen av 

konstitutionen, reformen av rättsväsendet 

och förstärkningen av de demokratiska 

institutionernas kapacitet, även på lokal 

nivå, insatsen för mänsklig utveckling för 

det marockanska folket och förhandlingen 

om ett ambitiöst, balanserat och ömsesidigt 

fördelaktigt djupgående och omfattande 

frihandelsavtal bör vara huvudinriktningen 

på unionens stöd till Marocko. 

103. Europaparlamentet välkomnar 

Marockos åtagande att fördjupa sina 

förbindelser med EU och till fullo utnyttja 

sin framskjutna partnerskapsstatus. 

Parlamentet anser att tillämpningen av 

konstitutionen, reformen av rättsväsendet 

och förstärkningen av de demokratiska 

institutionernas kapacitet samt stöd till det 

civila samhället, även på lokal nivå, 

insatsen för mänsklig utveckling för det 

marockanska folket och förhandlingen om 

ett ambitiöst, balanserat och ömsesidigt 

fördelaktigt djupgående och omfattande 

frihandelsavtal bör vara huvudinriktningen 

på unionens stöd till Marocko. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/17 

Ändringsförslag  17 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
för Verts/ALE-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 120 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

120. Europaparlamentet uppmanar 

Tunisiens konstituerande församling att 

slutgiltigt anta konstitutionen och snarast 

möjligt utlysa val som övervakas av den 

högre oberoende valmyndigheten. 

Parlamentet anser att genomförandet av 

den framtida konstitutionen, reformen av 

rättsväsendet, medierna och 

presslagstiftningen samt förstärkningen av 

de demokratiska institutionernas kapacitet 

bör vara prioriterade insatsområden för 

unionens stöd. 

120. Europaparlamentet uppmanar 

Tunisiens konstituerande församling att 

slutgiltigt anta konstitutionen och snarast 

möjligt utlysa val som övervakas av den 

högre oberoende valmyndigheten. 

Parlamentet anser att genomförandet av 

den framtida konstitutionen, reformen av 

rättsväsendet, medierna och 

presslagstiftningen samt förstärkningen av 

de demokratiska institutionernas och det 

civila samhällets kapacitet bör vara 

prioriterade insatsområden för unionens 

stöd. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/18 

Ändringsförslag  18 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-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 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet erkänner de 

framsteg som gjorts för att modernisera 

landet och uppfylla kraven i 

associeringsavtalet de senaste åren och 

myndigheternas insatser för att bekämpa 

korruption.  Parlamentet välkomnar det 

föredömligt fredliga maktöverlämnandet 

efter det demokratiska parlamentsvalet. 

Parlamentet noterar dock bekymrat att det 

fortfarande råder brister i tillämpningen av 

demokratiska standarder. I detta avseende 

pekar parlamentet på att ytterligare 

förbättringar och reformer krävs för att 

skapa ett oberoende och opartiskt 

rättsväsende och ett effektivt straffrättsligt 

system, ett icke-diskriminerande valsystem 

och respekt för minoriteternas rättigheter.  

Parlamentet noterar de pågående rättsliga 

utredningarna av ledande politiska 

motståndare och uppmanar till full respekt 

för europeiska normer och standarder.  

Parlamentet stöder den georgiska 

regeringens insatser för att minska 

spänningarna gentemot Ryssland och 

samtidigt bevara landets EU-vänliga 

inställning.  Parlamentet upprepar EU:s 

fulla stöd för Georgiens territoriella 

integritet. 

38. Europaparlamentet erkänner de 

framsteg som gjorts för att modernisera 

landet och uppfylla kraven i 

associeringsavtalet de senaste åren och 

myndigheternas insatser för att bekämpa 

korruption.  Parlamentet välkomnar det 

föredömligt fredliga maktöverlämnandet 

efter det demokratiska parlamentsvalet. 

Parlamentet noterar dock bekymrat att det 

fortfarande råder brister i tillämpningen av 

demokratiska standarder. I detta avseende 

pekar parlamentet på att ytterligare 

förbättringar och reformer krävs för att 

skapa ett oberoende och opartiskt 

rättsväsende och ett effektivt straffrättsligt 

system, ett icke-diskriminerande valsystem 

och respekt för minoriteternas rättigheter.  

Parlamentet noterar de pågående rättsliga 

utredningarna av ledande politiska 

motståndare, bland andra Vano 

Merabishvili, och uppmanar till full 

respekt för europeiska normer och 

standarder.  Parlamentet stöder den 

georgiska regeringens insatser för att 

minska spänningarna gentemot Ryssland 

och samtidigt bevara landets EU-vänliga 

inställning.  Parlamentet upprepar EU:s 

fulla stöd för Georgiens territoriella 

integritet. 
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