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5.12.2018 A8-0369/11 

Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

25. října 2018 o nárůstu neofašistického 

násilí v Evropě1, 

Or. en 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Pozměňovací návrh  12 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že Ukrajina čelí 

závažnému problému s krajně pravicovým 

extremismem a násilím; vzhledem k tomu, 

že skutečnost, že nebyla přijata žádná 

podstatná opatření proti neofašistickým a 

neonacistickým skupinám, a otevřená 

spolupráce státních orgánů s krajně 

pravicovými skupinami,. jako jsou 

národní milice spojené s regimentem 

Azov, skupina C14, Pravý sektor 

Karpatská SIČ, umožnily, aby docházelo k 

násilným akcím krajní pravice 

namířeným proti levici, progresivním a 

demokratickým politickým stranám, 

odborům a odborářům, kriticky 

vyhraněné občanské společnosti, 

politickým aktivistům, Romům a 

aktivistům v oblasti ženských práv a 

životního prostředí a útokům na 

protifašistické demonstrace, zasedání 

obecních zastupitelstev, akci organizace 

Amnesty International, umělecké výstavy 

a na akce komunity LGBTQI; vzhledem k 

tomu, že státní orgány selhávají, pokud 

jde o boj proti násilným skupinám a 

ukončení jejich beztrestnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Pozměňovací návrh  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že Ukrajina si 

zasluhuje zvláštní uznání za reformy v 

oblasti energetiky, zdravotnictví, důchodů, 

školství, veřejné správy, decentralizace, 

veřejných zakázek, občany a bezpečnosti a 

bankovnictví a za makroekonomickou 

stabilizaci země; vzhledem k tomu, že tyto 

reformy provázel prudký vzestup cen, 

snižování sociálních dávek a zhoršování 

přístupu k systémům sociálního 

zabezpečení; vzhledem k tomu, že dosud 

zbývá vyřešit mnoho problémů, zejména 

pokud jde o korupci, privatizace a reformu 

justice; vzhledem k tomu, že prohloubená a 

komplexní dohoda o volném obchodu, 

která je součástí dohody o přidružení mezi 

EU a Ukrajinou a oficiálně platí od 1. ledna 

2016, poskytuje pevný základ pro 

hospodářský rozvoj a modernizaci 

Ukrajiny; vzhledem k tomu, že v 

uplynulých čtyřech letech se hospodářství 

Ukrajiny nejen stabilizovalo, ale vykazuje i 

určité známky zlepšení; vzhledem k tomu, 

že Ukrajina od podepsání dohody o 

přidružení v roce 2014 provedla více 

proevropských reforem než za celé 

předchozí období ukrajinské nezávislosti; 

D. vzhledem k tomu, že Ukrajina 

provedla reformy v oblasti energetiky, 

zdravotnictví, důchodů, školství, veřejné 

správy, decentralizace, veřejných zakázek, 

občany a bezpečnosti a bankovnictví a 

zajistila tak makroekonomickou stabilizaci 

země; vzhledem k tomu, že tyto reformy 

provázel prudký vzestup cen, snižování 

sociálních dávek a zhoršování přístupu k 

systémům sociálního zabezpečení; 

vzhledem k tomu, že dosud zbývá vyřešit 

mnoho problémů, zejména pokud jde o 

korupci, privatizace a reformu justice; 

vzhledem k tomu, že prohloubená a 

komplexní dohoda o volném obchodu, 

která je součástí dohody o přidružení mezi 

EU a Ukrajinou a oficiálně platí od 1. ledna 

2016, poskytuje pevný základ pro 

hospodářský rozvoj a modernizaci 

Ukrajiny; vzhledem k tomu, že v 

uplynulých čtyřech letech se hospodářství 

Ukrajiny nejen stabilizovalo, ale vykazuje i 

určité známky zlepšení; vzhledem k tomu, 

že Ukrajina od podepsání dohody o 

přidružení v roce 2014 provedla více 

proevropských reforem než za celé 

předchozí období ukrajinské nezávislosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Pozměňovací návrh  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že Evropská unie 

pevně trvá na své podpoře ukrajinské 

nezávislosti, svrchovanosti a územní 

celistvosti v rámci jejích mezinárodně 

uznaných hranic a podporuje mezinárodně 

koordinované sankce vlád a činitelů 

ohrožujících územní celistvost země; 

F. vzhledem k tomu, že Evropská unie 

pevně trvá na své podpoře ukrajinské 

nezávislosti, svrchovanosti a územní 

celistvosti v rámci jejích mezinárodně 

uznaných hranic; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Pozměňovací návrh  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že odsuzujeme-li 

pokračující ruskou agresi na východní 

části ukrajinského území, protiprávní 

anexi Autonomní republiky Krym a 

města Sevastopolu a ruskou okupaci 

některých regionů v Doněcké a Luhanské 

oblasti v rozporu s mezinárodním právem 

a závazky a povinnostmi vyplývajícími z 

členství Ruska v mezinárodních 

organizacích a z jeho účasti na 

evropských dohodách, které podepsalo 

Rusko i Ukrajina, jako je zejména Charta 

OSN, Helsinský závěrečný akt, 

Budapešťské memorandum a Smlouva 

o přátelství, spolupráci a partnerství mezi 

Ukrajinou a Ruskou federací z roku 1997, 

musíme současně uznat, že Ukrajina se 

potýká s problémy transformačního 

charakteru v prostředí utvářeném 

válečným konfliktem a pokusy o 

destabilizaci; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Pozměňovací návrh  16 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že v souvislosti s 

agresí proti Ukrajině pod taktovkou 

Ruska přijala Evropská unie proti Ruské 

federaci omezující opatření, která 

pravidelně prodlužuje; vzhledem k tomu, 

že je žádoucí, aby se Evropská unie při 

řešení tohoto konfliktu více angažovala, 

například jmenováním zvláštního 

vyslance EU pro konflikt na východě 

Ukrajiny a na Krymu; vzhledem k tomu, 

že EP opakovaně žádal o to, aby byla 

zahájena jednání v mezinárodním 

formátu o ukončení okupace Krymu, jichž 

by se účastnila i EU; vzhledem k tomu, že 

sankce proti Rusku, zejména opatření 

proti jednotlivcům a podnikům těžícím z 

protiprávního stavu, je třeba prodlužovat 

a rozšiřovat, dokud Ruská federace 

neumožní Ukrajině plně obnovit svou 

svrchovanost a územní celistvost; 

I. vzhledem k tomu, že Evropská 

unie přijala proti Ruské federaci omezující 

opatření, která pravidelně prodlužuje, 

avšak tato opatření nedosáhla 

smysluplných výsledků; vzhledem k tomu, 

že politika sankcí, izolace Ruska 

a nedostatečný politický dialog přispěly 
k dalšímu vyhrocení konfliktů na 

Ukrajině a k další destabilizaci situace 

v zemi, což ztěžuje opětovné zahájení 

politického procesu s cílem nalézt 

způsoby, jak tento konflikt vyřešit; 

vzhledem k tomu, že kvůli rostoucímu 

napětí mezi Ruskem a západem je 

bezpečnostní situace v Evropě velmi 

nestabilní; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Pozměňovací návrh  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že velmi vážným 

důvodem k obavám je vysoce nestabilní 

bezpečnostní situace v Azovském moři, 

která by mohla snadno eskalovat v 

otevřený konflikt; vzhledem k tomu, že je 

nutno odsoudit výstavbu mostu před 
Kerčský průliv, který spojuje protiprávně 

anektovaný Krymský poloostrov s 

pevninským Ruskem, protože stavba 

proběhla bez souhlasu Ukrajiny a byl 

jednoznačným porušením jeho 

svrchovanosti a územní celistvosti; 

vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit 

rozsáhlé akce Ruské federace v Azovském 

moři, a to v míře, do níž porušují 

mezinárodní námořní právo 
a mezinárodní závazky, které Rusko 

přijalo; vzhledem k tomu, že je třeba 

odsoudit nepřiměřeně časté případy, kdy 

jsou plavidla zastavována a podrobována 

inspekcím, což se týká jak ukrajinských 

lodí, tak i lodí plujících pod vlajkami 

třetích zemí, tedy i různých členských 

států EU;  

J. vzhledem k tomu, že velmi vážným 

důvodem k obavám je vysoce nestabilní 

bezpečnostní situace v Azovském moři, 

která by mohla snadno eskalovat v 

otevřený konflikt; vzhledem k tomu, že 

Ruská federace musí zaručit právo 

průjezdu přes Kerčský průliv a přístup do 

Azovského moře pro všechna plavidla 
a umožnit neomezený přístup 

do ukrajinských přístavů, jak je stanoveno 

v dohodě mezi Ukrajinou a Ruskou 

federací o spolupráci při využívání 

Azovského moře; naléhavě vyzývá 

Ukrajinu, Rusko a všechny dotčené 

mezinárodní aktéry, aby jednali s co 

největší zdrženlivostí a okamžitě 

deeskalovali současnou napjatou situaci; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Pozměňovací návrh  18 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že dohoda o přidružení 

není konečným cílem vztahů mezi EU a 

Ukrajinou a vítá evropské ambice 

Ukrajiny; podporuje rozvoj nových forem 

užší spolupráce s EU, jako je postupné 

sbližování Ukrajiny s celní unií, 

energetickou unií a jednotným digitálním 

trhem; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Pozměňovací návrh  19 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. poukazuje na to, že podle článku 

49 SEU může Ukrajina jako evropský stát 

požádat o členství v Evropské unii, pokud 

splní kodaňská kritéria a bude dodržovat 

zásady demokracie, základní svobody, 

lidská práva a práva menšin a právní stát; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1171355CS.docx  PE631.561v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0369/20 

Pozměňovací návrh  20 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

zavedením stanného práva jen čtyři 

měsíce před prezidentskými volbami, které 

se mají konat dne 31. března 2019; 

zdůrazňuje, že vyhlášení 

třicetidenního stanného práva v období 

před volbami představuje velkou výzvu pro 

demokracii na Ukrajině, pro veřejný 

a politický život a pro schopnost občanské 

společnosti jednat; zdůrazňuje, že je třeba 

zajistit, aby ukrajinští občané nebyli 

zbaveni práva volit a aby prezidentské 

a parlamentní volby plánované na rok 

2019 byly svobodné a spravedlivé; 

Or. en 

 

 


