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Amendement  6 

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er sinds de in januari 

2010 gehouden presidentsverkiezingen 

steeds zorgwekkender aanwijzingen zijn 

voor een uitholling van de democratie en 

het pluralisme, zoals met name blijkt uit de 

behandeling van sommige ngo's en uit 

individuele klachten van journalisten over 

pressie vanwege hun uitgevers of door 

eigenaars van mediakanalen om over 

bepaalde feiten al dan niet verslag uit te 

brengen, alsook uit de toegenomen en 

politiek geïnspireerde activiteiten van de 

Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) en het 

misbruik van administratieve en 

gerechtelijke middelen voor politieke 

doeleinden, 

F. overwegende dat er sinds de in januari 

2010 gehouden presidentsverkiezingen 

steeds zorgwekkender aanwijzingen zijn 

voor afkalvende eerbiediging van de 

democratie en het pluralisme, zoals met 

name blijkt uit de behandeling van 

sommige ngo's en uit individuele klachten 

van journalisten over pressie vanwege hun 

uitgevers of door eigenaars van 

mediakanalen om over bepaalde feiten al 

dan niet verslag uit te brengen, alsook uit 

de toegenomen en politiek geïnspireerde 

activiteiten van de Oekraïense 

veiligheidsdienst (SBU) en het misbruik 

van administratieve en gerechtelijke 

middelen voor politieke doeleinden, 

Or. en 
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Amendement  7 

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński 

namens de ECR-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 alle politieke 

partijen in de Verkhovna Rada ervoor te 

zorgen dat er een systeem tot stand komt 

voor effectieve checks and balances, 

zonder dat dit ten koste gaat van het 

legitiem functioneren van de regering; 

Or. en 
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Amendement  8 

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński 

namens de ECR-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 conclusies van het 

IMF-monitoring team dat een bezoek 

heeft gebracht aan Kiev, waarin het 

groene licht wordt gegeven voor het 

deblokkeren van de tweede tranche van de 

standby lening van het IMF aan 

Oekraïne, een gebaar dat recht doet aan 

de economische vorderingen die de 

Oekraïense regering heeft geboekt; 

Or. en 



 

AM\840833NL.doc  PE450.486v01-00 }  

 PE450.487v01-00 }  

 PE450.488v01-00 }  

 PE450.489v01-00 }  

 PE450.490v01-00 }  

 PE450.497v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

24.11.2010  B7-0650/2010 }  

 B7-0671/2010 }  

 B7-0672/2010 }  

 B7-0673/2010 }  

 B7-0674/2010 }  

 B7-0681/2010 } RC1/Am. 9 

Amendement  9 

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. is ingenomen met het actieplan voor 

versoepeling van de visumverlening voor 

Oekraïne, zoals overeengekomen op de 

14de Top EU-Oekraïne van 22 november 

2010; ziet het actieplan als een praktisch 

instrument om vooruitgang te bereiken bij 

essentiële hervormingen op de 

desbetreffende gebieden; wijst er in het 

bijzonder op dat de consolidatie van de 

rechtsstaat en de eerbiediging van de 

fundamentele vrijheden van cruciaal 

belang zijn om de ijkpunten voor de 

visumliberalisering te halen; dringt er bij 

de Europese Commissie op aan de 

Oekraïense autoriteiten bij te staan in hun 

streven naar vooruitgang naar 

visumliberalisering; 

17. is ingenomen met het actieplan voor 

versoepeling van de visumverlening voor 

Oekraïne, zoals overeengekomen op de 

14de Top EU-Oekraïne van 22 november 

2010; ziet het actieplan als een praktisch 

instrument om vooruitgang te bereiken bij 

essentiële hervormingen op de 

desbetreffende gebieden; wijst in het 

bijzonder op de consolidatie van de 

rechtsstaat en de eerbiediging van de 

fundamentele vrijheden; dringt er bij de 

Europese Commissie op aan de Oekraïense 

autoriteiten bij te staan in hun streven naar 

vooruitgang naar visumliberalisering; 

Or. en 

 

 


