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Amendement  3 

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11. doet een beroep op alle partijen in de 

Verkhovna Rada ervoor te zorgen dat er 

een systeem tot stand komt voor effectief 

toezicht op het legitiem functioneren van 

de regering; 

11. doet een beroep op de regerings- en 

oppositiepartijen en hun politieke leiders 

om er in goed vertrouwen voor te zorgen 

dat er een systeem tot stand komt voor 

effectief toezicht op het legitiem 

functioneren van de regering; roept 

daarom alle partijen in het Oekraïense 

parlement op blijk te geven van de echte 

wil om de basis te leggen voor een 

serieuze en constructieve samenwerking, 

een einde te maken aan de huidige 

situatie van ernstige partijpolitieke 

confrontaties, een klimaat te scheppen 

voor democratische cohesie in Oekraïne 

met betrekking tot de hoofddoelstellingen 

op het gebied van ontwikkeling, 

hervorming en buitenlands beleid, de 

continuïteit van de parlementaire 

werkzaamheden te garanderen en zich te 

onthouden van internationalisering van 

binnenlandse conflicten; 

Or. en 
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Amendement  4 

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

8. verzoekt de regering van Oekraïne de 

wetgeving inzake mediavrijheid aan te 

passen aan de OVSE-normen; een 

vastberaden optreden in dit opzicht zou de 

kandidatuur van Oekraïne voor het 

fungerend voorzitterschap van de OVSE 

voor 2013 meer gewicht verlenen; 

8. verzoekt de regering van Oekraïne de 

wetgeving inzake mediavrijheid aan te 

passen aan de OVSE-normen; 

Or. en 
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Amendement  5 

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. verwelkomt de ingrijpende 

hervormingen die in Oekraïne zijn 

doorgevoerd, met name op economisch 

terrein, die zijn gericht op een spoedig 

herstel van de economische groei en het 

concurrentievermogen; benadrukt dat op 

basis van deze hervormingen met het IMF 

een akkoord zou kunnen worden gesloten 

over een standby lening aan Oekraïne, op 

basis van een macro-economisch 

stabiliteitsprogramma; benadrukt de 

noodzaak om de onderhandelingen over 

het hiermee verband houdende 

memorandum van overeenstemming over 

aanvullende EU-steun in de vorm van een 

macro-economisch steunpakket, snel af te 

ronden; dringt er bij de Commissie en de 

Raad op aan Oekraïne te blijven steunen 

in zijn inspanningen om voortgang te 

boeken met de hervormingsplannen; 

Or. en 
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