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6.6.2018 A8-0183/2 

Grozījums Nr.  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai 

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

Lēmuma priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Kopš 2014. gada Ukraina ir sākusi 

vērienīgu reformu programmu, kuras 

mērķis ir stabilizēt valsts ekonomiku un 

uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus. 

Ukraina un ES ir kopīgi noteikušas 

reformu programmu (asociācijas 

programmu, kas pēdējo reizi tika 

atjaunināta 2015. gada martā). Korupcijas 

apkarošana, kā arī konstitucionālā, 

vēlēšanu un tiesu reforma ir starp darba 

kārtības prioritātēm. 

(2) Kopš 2014. gada Ukraina ir sākusi 

vērienīgu reformu programmu, kuras 

mērķis ir stabilizēt valsts ekonomiku un 

uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus. 

Ukraina un ES ir kopīgi noteikušas 

reformu programmu (asociācijas 

programmu, kas pēdējo reizi tika 

atjaunināta 2015. gada martā). Korupcijas 

apkarošana, kā arī konstitucionālā, 

vēlēšanu un tiesu reforma ir starp darba 

kārtības prioritātēm. Taču Transparency 

International 2017. gada korupcijas 

uztveres indekss liecināja, ka Ukrainai ir 

otrs sliktākais korupcijas rādītājs visā 

Eiropas kontinentā. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/3 

Grozījums Nr.  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai 

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

Lēmuma priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Savienības makrofinansiālo 

palīdzību nevajadzētu izmantot militāru 

vai drošības operāciju vajadzībām, lai vēl 

vairāk nesekmētu pilsoņu karu Ukrainā 

un neiesaistītu Savienību nekādās 

militārās darbībās, kas var izrietēt no šādu 

darbību finansēšanas. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Grozījums Nr.  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai 

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

Lēmuma priekšlikums 

18. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienības 

finansiālās intereses, kas saistītas ar 

Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek 

efektīvi aizsargātas, Ukrainai būtu jāveic 

atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un 

apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus 

citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. 

Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka 

Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas 

palāta veic revīzijas. 

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienības 

finansiālās intereses, kas saistītas ar 

Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek 

efektīvi aizsargātas, Ukrainai būtu 

steidzami jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 

novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju 

un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar 

palīdzību. Turklāt Ukrainai būtu jāatturas 

no turpmākas korupcijas apkarošanas un 

pārredzamības veicināšanas kampaņu 

dalībnieku vajāšanas, kas diemžēl 

Ukrainā līdz šim ir notikusi lielā skaitā. 

Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka 

Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas 

palāta veic revīzijas, un palīdzības 

sniegšana būtu jāsamazina vai jāpārtrauc, 

ja nav vērojami būtiski uzlabojumi šajā 

jomā. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/5 

Grozījums Nr.  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai 

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

Lēmuma priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Svarīgs pretkorupcijas pasākums, 

kas Ukrainai ir jāveic, lai tā varētu 

saņemt Savienības makrofinansiālo 

palīdzību, ir Augstās pretkorupcijas tiesas 

izveide, ko Ukrainas iestādes sākotnēji 

bloķēja. Minētās tiesas personālam un 

tiesnešiem vajadzētu būt politiski 

neatkarīgiem no Ukrainas valdības un 

būtu jāiesniedz ikgadējas personisko 

finansiālo interešu deklarācijas, kuru 

atbilstība būtu jāuzrauga starptautiskām 

aģentūrām ar pieredzi šādas informācijas 

sniegšanas jomā. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Grozījums Nr.  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Savienības makrofinansiālo 

palīdzību nedrīkst izmantot militāru vai 

drošības operāciju īstenošanai. 

Or. en 

 

 


