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6.6.2018 A8-0183/2 

Pozměňovací návrh  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ukrajina zahájila na jaře 2014 

ambiciózní program reforem, jejichž cílem 

je stabilizovat ekonomiku a zlepšit životní 

podmínky obyvatel. Ukrajina a Unie 

společně definovaly reformní program 

(program přidružení, který byl naposledy 

aktualizován v březnu 2015). Mezi 

hlavními prioritami programu jsou boj 

proti korupci, jakož i ústavní, volební 

a soudní reformy. 

(2) Ukrajina zahájila na jaře 2014 

ambiciózní program reforem, jejichž cílem 

je stabilizovat ekonomiku a zlepšit životní 

podmínky obyvatel. Ukrajina a Unie 

společně definovaly reformní program 

(program přidružení, který byl naposledy 

aktualizován v březnu 2015). Mezi 

hlavními prioritami programu jsou boj 

proti korupci, jakož i ústavní, volební 

a soudní reformy. Z indexu vnímání 

korupce za rok 2017 vypracovaného 

organizací Transparency International 

však vyplývá, že Ukrajina získala druhé 

nejhorší hodnocení míry korupce ze všech 

zemí na evropském kontinentu. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/3 

Pozměňovací návrh  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Makrofinanční pomoc Unie by 

neměla být využívána pro účely 

vojenských nebo bezpečnostních operací, 

aby nedošlo ke zintenzívnění občanské 

války na Ukrajině nebo aby se Unie 

nepodílela na vojenských aktivitách, v něž 

by mohly takto financované činnosti 

vyústit. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Pozměňovací návrh  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) V zájmu zajištění účinné ochrany 

finančních zájmů Unie souvisejících s 

makrofinanční pomocí Unie by Ukrajina 

měla přijmout vhodná opatření v oblasti 

prevence a potírání podvodů, korupce a 

jakýchkoli jiných nesrovnalostí 

souvisejících s pomocí. Kromě toho je 

třeba stanovit, že Komise bude provádět 

kontroly a Účetní dvůr audity. 

(18) V zájmu zajištění účinné ochrany 

finančních zájmů Unie souvisejících 

s makrofinanční pomocí Unie by Ukrajina 

měla naléhavě přijmout vhodná opatření 

v oblasti prevence a potírání podvodů, 

korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí 

souvisejících s pomocí. Ukrajina by navíc 

měla upustit od dalšího pronásledování 

aktivistů bojujících proti korupci a za 

transparentnost, neboť míra tohoto 

pronásledování je na Ukrajině 

znepokojující. Kromě toho je třeba 

stanovit, že Komise bude provádět 

kontroly a Účetní dvůr audity a že 

makrofinanční pomoc by měla být snížena 

nebo zastavena, jestliže nebude v tomto 

ohledu dosaženo výrazného zlepšení. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Pozměňovací návrh  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Důležitým krokem v rámci boje 

proti korupci, který by měla Ukrajina v 

zájmu získání makrofinanční pomoci 

Unie učinit, je zřízení vrchního soudu pro 

potírání korupce, které ukrajinské orgány 

nejprve zablokovaly. Zaměstnanci 

a soudci by měli být politicky nezávislí na 

ukrajinské vládě a měli by každoročně 

předkládat prohlášení o vlastních 

finančních zájmech, která by sledovaly 

mezinárodní agentury se zkušenostmi 

v oblasti podávání takových zpráv. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Pozměňovací návrh  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Makrofinanční pomoc Unie nesmí 

být používána pro účely vojenských nebo 

bezpečnostních operací. 

Or. en 

 


