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Amendement  1 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de top EU-Rusland 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. verzoekt de EU, de VS en Rusland 

het soevereine recht van volkeren om te 

beslissen over hun toekomstige 

ontwikkeling, inclusief hun 

samenwerking met en aansluiting bij 

landen en organisaties, volledig te 

eerbiedigen en geen financiële, 

economische of politieke druk uit te 

oefenen; verzoekt de EU, Rusland en alle 

andere actoren in de regio, alsook de VS, 

zich niet te mengen in interne 

aangelegenheden van andere landen in de 

buurregio van de EU; 

Or. en 



 

AM\1018271NL.doc  PE527.350v01-00 }  

 PE527.351v01-00 }  

 PE527.352v01-00 }  

 PE527.356v01-00 }  

 PE527.359v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.2.2014  B7-0150/2014 }  

 B7-0151/2014 }  

 B7-0152/2014 }  

 B7-0156/2014 }  

 B7-0159/2014 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de top EU-Rusland 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. benadrukt dat het aan de bevolking 

van de buurlanden –en uitsluitend aan 

hen – is te beslissen over de geopolitieke 

koers van hun land en over internationale 

overeenkomsten en gemeenschappen 

waarbij zij zich willen aansluiten; wijst er 

met klem op dat de vraag of zij wel of niet 

associatieovereenkomsten met de 

Europese Unie ondertekenen of zich wel 

of niet aansluiten bij de Euraziatische 

Unie alleen door die bevolkingen zelf 

moet worden beantwoord; is van oordeel 

dat zulke belangrijke beslissingen moeten 

worden genomen op basis van een brede 

politieke consensus binnen de 

maatschappij en op brede raadpleging van 

de bevolking; stelt voor dat wordt 

overwogen om over dergelijke kwesties 

referenda te houden;  

Or. en 

 

 


