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5.12.2018 A8-0369/11 

Изменение  11 

Хелмут Шолц, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 5 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид своята 

резолюция от 25 октомври 2018 г. 

относно нарастването на 

неофашисткото насилие в Европа1, 

Or. en 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Изменение  12 

Хелмут Шолц, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман, Жуан Пимента Лопеш, 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aа. като има предвид, че Украйна е 

изправена пред сериозен проблем с 

крайно десния екстремизъм и 

насилие; като има предвид, че 

липсата на сериозни действия срещу 

неонафашистки и неонацистки групи 

и откритото сътрудничество на 

държавните институции с крайно 

десни групи, като например 

свързаните с „Азов“ „Национални 

дружини“, C14, „Десен сектор“, 

„Карпатска Сич“, са дали 

възможност за възникване на случаи 

на насилие от крайната десница 

срещу леви, прогресивни и 

демократични политически партии, 

синдикални организации и 

синдикалисти, критичното 

гражданско общество, политически 

активисти, роми, активисти в 

областта на правата на жените и в 

областта на околната среда, както и 

по време на антифашистки 

демонстрации, заседания на общински 

съвети, по време на проява, 

организирана от „Амнести 

интернешънъл“, изложби и свързани с 

ЛГБТКИ събития; като има предвид, 

че държавните институции не 

успяват да противодействат на 
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групите, използващи насилие, и да 

сложат край на тяхната 

безнаказаност; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Изменение  13 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че Украйна 

заслужава да бъде силно 

приветствана за провеждането на 
реформи в областта на енергетиката, 

здравеопазването, пенсиите, 

образованието, публичната 

администрация, децентрализацията, 

обществените поръчки, отбраната и 

сигурността, както и банковия сектор, а 

също така и за макроикономическата 
стабилизация; като има предвид, че тези 

реформи бяха придружени от драстични 

увеличения на цените, съкращения на 

социалните помощи и влошаване на 

достъпа до системите за социално 

подпомагане; като има предвид, че 

продължават да съществуват 

значителни предизвикателства, по-

специално в области като борбата с 

корупцията, приватизацията и съдебната 

реформа; като има предвид, че 

задълбоченото и всеобхватно 

споразумение за свободна търговия 

(ЗВССТ), което е част от 

Споразумението за асоцииране (СА) 

между ЕС и Украйна и официално 

функционира от 1 януари 2016 г., 

предоставя солидна основа за 

икономическото развитие и 

модернизацията на Украйна; като има 

предвид, че за последните четири 

Г. като има предвид, че Украйна е 

осъществила реформи в областта на 

енергетиката, здравеопазването, 

пенсиите, образованието, публичната 

администрация, децентрализацията, 

обществените поръчки, отбраната и 

сигурността, както и банковия сектор, 

обезпечавайки макроикономическа 
стабилизация; като има предвид, че тези 

реформи бяха придружени от драстични 

увеличения на цените, съкращения на 

социалните помощи и влошаване на 

достъпа до системите за социално 

подпомагане; като има предвид, че 

продължават да съществуват 

значителни предизвикателства, по-

специално в области като борбата с 

корупцията, приватизацията и съдебната 

реформа; като има предвид, че 

задълбоченото и всеобхватно 

споразумение за свободна търговия 

(ЗВССТ), което е част от 

Споразумението за асоцииране (СА) 

между ЕС и Украйна и официално 

функционира от 1 януари 2016 г., 

предоставя солидна основа за 

икономическото развитие и 

модернизацията на Украйна; като има 

предвид, че за последните четири 

години икономиката на Украйна не само 

се стабилизира, но и показа някои 
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години икономиката на Украйна не само 

се стабилизира, но и показа някои 

признаци на подобрение; като има 

предвид, че от подписването на СА през 

2014 г. Украйна е осъществила повече 

проевропейски реформи, отколкото през 

всичките предходни години на 

украинска независимост; 

признаци на подобрение; като има 

предвид, че от подписването на СА през 

2014 г. Украйна е осъществила повече 

проевропейски реформи, отколкото през 

всичките предходни години на 

украинска независимост; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Изменение  14 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че 

Европейският съюз твърдо отстоява 

непоколебимата си подкрепа и 

ангажираност към независимостта, 

суверенитета и териториалната цялост 

на Украйна в рамките на нейните 

международно признати граници, 

както и подкрепата си за 

международно координираното 

санкциониране на правителствата и 

субектите, които нарушават 

териториалната цялост на 

страната; 

Е. като има предвид, че 

Европейският съюз твърдо отстоява 

непоколебимата си подкрепа и 

ангажираност към независимостта, 

суверенитета и териториалната цялост 

на Украйна в рамките на нейните 

международно признати граници; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Изменение  15 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че осъжда 

продължаващата руска агресия в 

източната част на Украйна, 

незаконното анексиране на 

Автономна република Крим и град 

Севастопол, както и окупирането от 

Русия на някои региони на областите 

Донецк и Луганск, като всички тези 

действия са в нарушение на 

международното право и на 

ангажиментите и задълженията на 

Русия като част от членството ѝ в 

международни организации и 

участието ѝ в европейски 

споразумения, подписани от нея и 

Украйна, по-специално Устава на 

ООН, Заключителния акт от 

Хелзинки, Меморандума от Будапеща 

и Договора за приятелство, 

сътрудничество и партньорство 

между Украйна и Руската федерация 

от 1997 г., като същевременно трябва 

да се признае, че Украйна е изправена 

пред предизвикателства за 

трансформация в среда на война и 

опити за дестабилизиране; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Изменение  16 

Хелмут Шолц, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, в контекста 

на руската агресия срещу Украйна, че 

бяха въведени и редовно удължавани 

рестриктивни мерки на ЕС срещу 

Руската федерация; като има предвид, 

че е желателно ЕС да се ангажира в 

по-голяма степен с разрешаването на 

конфликта, например като назначи 

специален пратеник на ЕС за 

конфликта в Източна Украйна и 

Крим; повтаря призива си за 

международен формат на 

преговорите относно прекратяването 

на окупацията на Кримския 

полуостров, в които ЕС да участва; 

като има предвид, че санкциите 

срещу Русия следва да бъдат 

продължени и разширени, по-

специално по отношение на лица и 

предприятия, които се възползват от 

незаконни ситуации, докато Руската 

федерация не предостави възможност 

на Украйна да възстанови напълно 

суверенитета и териториалната си 

цялост; 

И. като има предвид, че бяха 

въведени и редовно удължавани 

рестриктивни мерки на ЕС срещу 

Руската федерация, но те не успяха да 

постигнат значими резултати; като 

има предвид, че политиката на 

санкции, изолацията на Русия и 

липсата на политически диалог 

допринесоха за допълнителното 

ескалиране на конфликтите в 

Украйна и за по-нататъшното 

дестабилизиране на положението в 

страната, което затруднява в много 

по-голяма степен усилията за 

възобновяване на политическия 

процес, за да се намерят начини за 

излизане от конфронтацията; като 

има предвид, че вследствие на 

нарастващото напрежение между 

Русия и Запада ситуацията по 

отношение на сигурността в Европа е 

изключително нестабилна; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Изменение  17 

Хелмут Шолц, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. изразява много сериозна 

загриженост относно силно 

нестабилната ситуация по отношение на 

сигурността в Азовско море, която 

лесно би могла да ескалира в открит 

конфликт; като има предвид, че следва 

да бъде осъдено изграждането на 

моста над Керченския проток, който 

свързва незаконно анексирания 

Кримски полуостров с 

континентална Русия, като това е 

извършено без съгласието на Украйна 
и в явно нарушение на нейния 

суверенитет и териториална цялост; 

като има предвид, че са осъдителни 

прекомерните действия на Руската 

федерация в Азовско море, тъй като 

те нарушават международното 

морско право и собствените 

международни ангажименти на 

Русия; като има предвид, че следва да 

бъдат осъдени прекомерните 

спирания и проверки на търговски 

плавателни съдове, включващи както 

украински кораби, така и кораби с 

флаг на трети държави, 

включително кораби под флагове на 

различни държави – членки на ЕС;  

Й. изразява много сериозна 

загриженост относно силно 

нестабилната ситуация по отношение на 

сигурността в Азовско море, която 

лесно би могла да ескалира в открит 

конфликт; като има предвид, че 

Руската федерация трябва да 

гарантира правото на преминаване 

през Керченския проток и достъпа до 

Азовско море за всички плавателни 

съдове и да осигури безпрепятствен 

достъп до украинските пристанища, 

както е предвидено в Споразумението 

за сътрудничество между Украйна и 
Руската федерация относно Азовско 

море; настоятелно призовава 

Украйна, Русия и всички засегнати 

международни участници да 

действат с максимална сдържаност 

за незабавно намаляване на 

напрежението в настоящата 

напрегната обстановка; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Изменение  18 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава факта, че СА не 

представлява крайната цел на 

отношенията между ЕС и Украйна, и 

приветства европейските стремежи 

на Украйна; подкрепя развиването на 

нови форми на засилено 

сътрудничество с ЕС, например 

постепенното сближаване на 

Украйна с митническия съюз, 

енергийния съюз и цифровия единен 

пазар; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Изменение  19 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. посочва, че съгласно член 49 от 

ДЕС Украйна има европейска 

перспектива и може да кандидатства 

да стане член на Европейския съюз, 

при условие че спазва критериите от 

Копенхаген и принципите на 

демокрацията, зачита основните 

свободи, правата на човека и правата 

на малцинствата и спазва 

принципите на правовата държава; 

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Изменение  20 

Хелмут Шолц, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27а. изразява дълбока загриженост 

във връзка с налагането на военно 

положение само четири месеца преди 

насрочените за 31 март 2019 г. 

президентски избори; подчертава, че 

налагането на 30-дневен период на 

военно положение в предизборния 

период представлява основно 

предизвикателство пред 

демокрацията в Украйна, пред 

обществения и политическия живот 

и пред способността на 

гражданското общество да 

предприема действия; подчертава 

необходимостта да се гарантира, че 

украинският народ няма да бъде 

лишен от правото си на глас и че 

насрочените за 2019 г. президентски и 

парламентарни избори ще бъдат 

свободни и честни; 

Or. en 

 

 


