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Amendement 1
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Gezamenlijke ontwerpresolutie
6. benadrukt het fundamentele recht van
het Oekraïense volk om 's lands
economische en politieke toekomst
vrijelijk te bepalen, en bevestigt het recht
van Oekraïne op zelfverdediging
overeenkomstig artikel 51 van het VNHandvest; wijst er eens te meer op dat de
internationale gemeenschap de eenheid,
soevereiniteit en territoriale integriteit van
Oekraïne steunt; benadrukt dat een
politieke oplossing voor de crisis moet
worden gevonden;

Amendement
6. benadrukt het fundamentele recht van
het Oekraïense volk om 's lands
economische en politieke toekomst
vrijelijk te bepalen, en bevestigt het recht
van Oekraïne op zelfverdediging
overeenkomstig artikel 51 van het VNHandvest; wijst er eens te meer op dat de
internationale gemeenschap de eenheid,
soevereiniteit en territoriale integriteit van
Oekraïne steunt; vraagt de Oekraïense
veiligheidstroepen het internationaal
humanitair recht en de internationale
mensenrechtenwetgeving volledig in acht
te nemen wanneer zij zogenoemde
terrorismebestrijdingsoperaties uitvoeren
en benadrukt dat de burgerbevolking
beschermd moet worden; benadrukt dat
een politieke oplossing voor de crisis moet
worden gevonden;
Or. en
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Amendement 2
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
12 bis. betreurt ten zeerste dat Frankrijk
doorgaat met de voorbereiding van de
uitvoer van twee
helikoptervliegdekschepen van de Mistralklasse naar Rusland en is begonnen met
het opleiden van 400 Russische mariniers
in de haven van Saint-Nazaire; herinnert
eraan dat deze levering de Russische
marine strategisch zal versterken en zeer
snelle aanvalsacties mogelijk zal maken in
gebieden als de Oostzee en de Zwarte Zee;
herinnert er ook aan dat deze levering de
wapenwedloop in de regio in de hand
werkt; is er stellig van overtuigd dat deze
levering een rechtstreekse en ernstige
bedreiging vormt voor de veiligheid van
Europa en in strijd is met
Gemeenschappelijk Standpunt 944/2008
betreffende wapenuitvoer, in het bijzonder
met de criteria die uitvoer verbieden naar
een land waar er sprake is van
spanningen en niet-nakoming van het
internationaal recht en internationale
verplichtingen zoals het memorandum
van Boedapest van 1994, en ook een
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bedreiging vormt voor de veiligheid van
aangrenzende EU-lidstaten; vraagt alle
EU-lidstaten onmiddellijk een
wapenembargo in te stellen dat ook
bewakingstechnologie omvat;
Or. en
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Amendement 3
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
23 bis. maakt zich zorgen over de
verklaringen van Anders Fogh
Rasmussen, secretaris-generaal van de
NAVO, over de noodzaak om de defensieuitgaven in de NAVO-landen aanzienlijk
te verhogen wegens de rol die Rusland in
de Oekraïense crisis speelt; maakt zich
ook zorgen over de aankondiging van de
president van de VS over het investeren
van ongeveer een miljard dollar in
wapentuig in Oost-Europa; herinnert
eraan dat zowel de uitvoer van Franse
Mistral-schepen als de Amerikaanse
investeringen in Oost-Europa niet alleen
deel uitmaken van een gevaarlijk en
onverantwoordelijk nulsomspel, maar ook
duidelijke tekenen zijn van een
beginnende wapenwedloop; is van mening
dat de door de Franse, Amerikaanse en
NAVO-besluitvormers geplande stappen
in de richting van een verdere
militarisering de solide civiele aanpak van
de EU, op basis van sancties en
onderhandelingen, zullen ondermijnen en
aanzienlijk zullen verzwakken;
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Or. en
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Amendement 4
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
25 bis. vestigt in dit verband de aandacht
op het recente verslag van Amnesty
International en veroordeelt ten stelligste
de gevallen van ontvoering, afranseling,
foltering, moord, buitengerechtelijke
executie en andere zware schendingen
van de mensenrechten en het humanitaire
recht die de afgelopen drie maanden zijn
gepleegd tegen actievoerders, betogers,
journalisten en tal van andere burgers die
niet actief zijn in het conflict in OostOekraïne, voornamelijk door gewapende
separatisten en in sommige gevallen ook
door regeringstroepen; steunt de oproep
aan de Oekraïense regering om één
regelmatig geactualiseerd register van
gemelde ontvoeringen te creëren en alle
aantijgingen van misbruik van geweld,
mishandeling en foltering aan een
grondig en onafhankelijk onderzoek te
onderwerpen;
Or. en

AM\1031692NL.doc

NL

PE534.969v01-00 }
PE534.970v01-00 }
PE534.973v01-00 }
PE536.955v01-00 }
PE536.958v01-00 } RC1
In verscheidenheid verenigd

NL

16.7.2014

B8-0025/2014 }
B8-0026/2014 }
B8-0029/2014 }
B8-0054/2014 }
B8-0057/2014 } RC1/Am. 5

Amendement 5
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
27 bis. is verheugd over het besluit van de
Bulgaarse regering om de
werkzaamheden in het kader van het
South Stream-project stil te leggen; is
echter uiterst bezorgd over het recente
besluit van de Oostenrijkse regering om
verder in het South Stream-project te
investeren en het besluit van de
Hongaarse regering om een overeenkomst
over kernenergie met Rusland te
ondertekenen; is ervan overtuigd dat het
recente bezoek van president Poetin aan
Wenen en de ondertekening van een met
South Stream verband houdende
overeenkomst tussen OMV en Gazprom
een ernstige achteruitgang betekenen
voor de doelstelling om een
samenhangende Europese aanpak van de
crisis in Oekraïne en met name een
Europees energievoorzieningsbeleid tot
stand te brengen;
Or. en
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Amendement 6
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement

1. is ingenomen met de ondertekening van
de nog resterende bepalingen van de
associatieovereenkomst met de daarin
vastgestelde diepe en brede
vrijhandelsruimte, en is ervan overtuigd dat
deze overeenkomst een drijvende kracht
zal vormen voor politieke en economische
hervormingen, voor modernisering,
versterking van de rechtsstaat en
economische groei; betuigt zijn steun aan
Oekraïne in de aanloop naar de voorlopige
toepassing van de overeenkomst; verklaart
dat het Europees Parlement zijn procedure
voor de ratificatie van de overeenkomst zo
spoedig mogelijk zal afronden; roept de
lidstaten en Oekraïne ertoe op de
overeenkomst spoedig te ratificeren, zodat
zij zo snel mogelijk volledig ten uitvoer
kan worden gelegd;

1. is ingenomen met de ondertekening van
de nog resterende bepalingen van de
associatieovereenkomst met de daarin
vastgestelde diepe en brede
vrijhandelsruimte, en is ervan overtuigd dat
deze overeenkomst een drijvende kracht
zal vormen voor politieke en economische
hervormingen, voor modernisering,
versterking van de rechtsstaat en
economische groei; betuigt zijn steun aan
Oekraïne in de aanloop naar de voorlopige
toepassing van de overeenkomst; verklaart
dat het Europees Parlement zijn procedure
voor de ratificatie van de overeenkomst zo
spoedig mogelijk zal afronden; roept de
lidstaten en Oekraïne ertoe op de
overeenkomst spoedig te ratificeren, zodat
zij zo snel mogelijk volledig ten uitvoer
kan worden gelegd; benadrukt dat de
AO/DCFTA op geen enkele wijze verband
houdt met integratie in de NAVO;
Or. en
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Amendement 7
Rebecca Harms
namens de Verts/ALE-Fractie
Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situatie in Oekraïne
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)
Gezamenlijke ontwerpresolutie

Amendement
31 bis. herhaalt zijn mening dat de
associatieovereenkomsten met Oekraïne
en de andere landen van het Oostelijk
Partnerschap niet het einddoel van de
betrekkingen tussen de EU en deze landen
vormen; wijst er in dit verband op dat
overeenkomstig artikel 49 VEU, Georgië,
Moldavië en Oekraïne, net als alle andere
Europese staten, een Europees perspectief
hebben en het EU-lidmaatschap kunnen
aanvragen, mits zij de democratische
beginselen in acht nemen, de
fundamentele vrijheden, de
mensenrechten en de rechten van
minderheden eerbiedigen en het
functioneren van de rechtsstaat
garanderen;
Or. en
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