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Volitus 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse oma 25. oktoobri 

2018. aasta resolutsiooni neofašistliku 

vägivalla sagenemise kohta Euroopas1, 

Or. en 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0428. 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  A a. arvestades, et paremäärmuslus ja 

vägivald on Ukrainas suur probleem; 

arvestades, et arvestatavate meetmete 

puudumine neofašistlike ja neonatslike 

rühmituste vastu ning riigi 

institutsioonide avalik koostöö selliste 

paremäärmuslike rühmitustega nagu 

Azovi liikumisega tihedalt seotud 

rahvuslik omakaitse (National Militia), 

C4, Paremsektor ja Karpatska Sich on 

soodustanud paremäärmusliku vägivalla 

vallandumist vasakpoolsete, 

progressiivsete ja demokraatlike 

erakondade vastu, ametiühingute ja 

ametiühingutegelaste vastu, kriitiliselt 

meelestatud kodanikuühiskonna vastu, 

poliitaktivistide vastu, romade vastu, 

naisõiguslaste ja keskkonnaaktivistide 

vastu, samuti antifašistlikele 

meeleavaldustel, linnavolikogude 

istungitel, Amnesty Internationali 

korraldatud üritusel, kunstinäitustel ja 

LGBTIQ-inimeste üritustel; arvestades, et 

riigi institutsioonid ei suuda 

vägivaldsetele rühmitustele vastu astuda 

ega nende karistamatusele lõppu teha; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et Ukraina väärib erilist 

tunnustust energia, tervishoiu, pensionide, 

hariduse, avaliku halduse, 

detsentraliseerimise, riigihangete ning 

kaitse ja julgeoleku vallas ning 

pangandussektoris ja riigi 

makromajandusliku stabiliseerimise 

tagamise vallas tehtud reformide eest; 

arvestades, et kõnealuste reformidega 

kaasnesid drastiline hinnatõus, 

sotsiaaltoetuste kärpimine ja 

sotsiaalhoolekande süsteemidele 

juurdepääsu halvenemine; arvestades, et 

endiselt esineb märkimisväärseid 

probleeme, eelkõige korruptsioonivastase 

võitluse, erastamise ja kohtureformi 

valdkonnas; arvestades, et põhjalik ja 

ulatuslik vabakaubandusleping, mis on ELi 

ja Ukraina vahelise assotsieerimislepingu 

osa ja toimib ametlikult alates 1. jaanuarist 

2016, annab kindla aluse Ukraina 

majanduse arengule ja moderniseerimisele; 

arvestades, et viimase nelja aasta jooksul 

on Ukraina majandus mitte ainult 

stabiliseerunud, vaid näidanud ka 

mõningaid paranemise märke; arvestades, 

et pärast assotsieerimislepingu 

allkirjastamist 2014. aastal on Ukraina läbi 

viinud rohkem Euroopa-meelseid reforme 

kui kõigil eelnevatel Ukraina iseseisvuse 

aastatel; 

D. arvestades, et Ukraina on teinud 

reforme energia, tervishoiu, pensionide, 

hariduse, avaliku halduse, 

detsentraliseerimise, riigihangete ning 

kaitse ja julgeoleku vallas ning 

pangandussektoris, kindlustades riigi 

majandusliku stabiliseerimise; arvestades, 

et kõnealuste reformidega kaasnesid 

drastiline hinnatõus, sotsiaaltoetuste 

kärpimine ja sotsiaalhoolekande 

süsteemidele juurdepääsu halvenemine; 

arvestades, et endiselt esineb 

märkimisväärseid probleeme, eelkõige 

korruptsioonivastase võitluse, erastamise ja 

kohtureformi valdkonnas; arvestades, et 

põhjalik ja ulatuslik vabakaubandusleping, 

mis on ELi ja Ukraina vahelise 

assotsieerimislepingu osa ja toimib 

ametlikult alates 1. jaanuarist 2016, annab 

kindla aluse Ukraina majanduse arengule ja 

moderniseerimisele; arvestades, et viimase 

nelja aasta jooksul on Ukraina majandus 

mitte ainult stabiliseerunud, vaid näidanud 

ka mõningaid paranemise märke; 

arvestades, et pärast assotsieerimislepingu 

allkirjastamist 2014. aastal on Ukraina läbi 

viinud rohkem Euroopa-meelseid reforme 

kui kõigil eelnevatel Ukraina iseseisvuse 

aastatel; 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0369/14 

Muudatusettepanek  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping 

(2017/2283(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et Euroopa Liit kinnitab 

oma vankumatut toetust ja pühendumust 

Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja 

territoriaalsele terviklikkusele tema 

rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning 

oma toetust rahvusvaheliselt 

kooskõlastatud sanktsioonidele Ukraina 

territoriaalset terviklikkust kahjustavate 

valitsuste ja agentide suhtes; 

F. arvestades, et Euroopa Liit kinnitab 

oma vankumatut toetust ja pühendumust 

Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja 

territoriaalsele terviklikkusele tema 

rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et mõistes hukka 

Venemaa jätkuva agressiooni Ida-

Ukrainas, Krimmi Autonoomse Vabariigi 

ja Sevastopoli linna ebaseadusliku 

annekteerimise ning Donetski ja 

Luganski oblasti mõnede piirkondade 

okupeerimise Venemaa poolt, mille 

kõigiga rikutakse rahvusvahelist õigust 

ning mis on vastuolus Venemaa lubaduste 

ja kohustustega rahvusvaheliste 

organisatsioonide liikmena ning Venemaa 

osalemisega Euroopa lepingutes, mille nii 

Venemaa kui ka Ukraina on 

allkirjastanud, eelkõige ÜRO põhikirja, 

Helsingi lõppakti ja Budapesti 

memorandumiga ning 1997. aastal 

Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahel 

sõlmitud sõpruse, koostöö ja partnerluse 

lepinguga, tuleb tunnistada, et Ukraina 

seisab sõjategevuse ja 

destabiliseerimiskatsete olukorras silmitsi 

murranguliste probleemidega; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et Venemaa juhitava 

Ukraina-vastase agressiooni kontekstis 

kehtestas EL Venemaa Föderatsiooni 

suhtes piiravad meetmed ja pikendas neid 

korrapäraselt; arvestades, et ELi 

ulatuslikum osalemine konflikti 

lahendamisel on soovitav, näiteks Ida-

Ukraina ja Krimmi konflikti jaoks ELi 

eriesindaja nimetamise kaudu; nõuab veel 

kord, et Krimmi poolsaare okupeerimise 

lõpetamisega seotud läbirääkimiste puhul 

kasutataks rahvusvahelist formaati ELi 

osalusel; arvestades, et Venemaa suhtes 

kehtestatud sanktsioone tuleks pikendada 

ja laiendada, eelkõige ebaseaduslikest 

olukordadest kasu saavatele isikutele ja 

ettevõtetele, kuni Venemaa Föderatsioon 

võimaldab Ukrainal täielikult taastada 

suveräänsuse ja territoriaalse 

terviklikkuse; 

I. arvestades, et EL on Venemaa 

Föderatsiooni suhtes kehtestanud piiravad 

meetmed ja neid on regulaarselt 

pikendatud, kuid siiani ei ole need 

arvestatavaid tulemusi andnud; 

arvestades, et sanktsioonipoliitika, 

Venemaa isoleerimine ja poliitilise 

dialoogi puudumine on Ukrainas 

soodustanud konfliktide edasist ägenemist 

ja olukorra veelgi ebastabiilsemaks 

muutumist, mis tunduvalt raskendab 

poliitilise protsessi taasalustamist 

vastasseisu ületamise võimaluste 

otsimiseks; arvestades, et Venemaa ja 

lääne vahelised pinged muudavad 

julgeolekuolukorra Euroopas äärmiselt 

ebakindlaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et ülimalt murettekitav 

on Aasovi merel valitsev väga ebastabiilne 

olukord, mis võib kergesti areneda avatud 

konfliktiks; arvestades, et hukka tuleb 

mõista ebaseaduslikult annekteeritud 

Krimmi poolsaart Venemaa 

territooriumiga ühendava silla ehitamine 

üle Kertši väina, mis on toimunud ilma 
Ukraina nõusolekuta ning millega selgelt 

rikutakse Ukraina suveräänsust ja 

territoriaalset terviklikkust; arvestades, et 

hukka tuleb mõista Venemaa liialdatud 

meetmed Aasovi merel, kuna nendega 

rikutakse rahvusvahelist mereõigust ja ka 

Venemaa enda võetud rahvusvahelisi 

kohustusi; arvestades, et hukka tuleb 

mõista nii Ukraina kui ka kolmandate 

riikide, sealhulgas erinevate ELi 

liikmesriikide lipu all sõitvate 

kaubalaevade ülemäärane peatamine ja 

kontrollimine;  

J. arvestades, et ülimalt murettekitav 

on Aasovi merel valitsev väga ebastabiilne 

olukord, mis võib kergesti areneda avatud 

konfliktiks; arvestades, et Venemaa 

Föderatsioon peab kõigile laevadele 

tagama õiguse Kertši väinast läbi sõita ja 

pääsu Aasovi merele ning takistamatu 

pääsu Ukraina sadamatesse, nagu on 

kindlaks määratud Ukraina ja Venemaa 

Föderatsiooni kokkuleppes koostöö kohta 
Aasovi merel; kutsub Ukrainat, 

Venemaad ja kõiki rahvusvahelisi 

toimijaid üles käituma äärmiselt 

vaoshoitult, et praegust pingelist olukorda 

viivitamata rahustama hakata; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. rõhutab, et assotsieerimisleping ei 

kujuta endast ELi ja Ukraina suhete 

lõppeesmärki, ning tunneb heameelt 

Ukraina Euroopa-püüdluste üle; toetab 

ELiga tehtava tõhustatud koostöö uute 

vormide väljatöötamist, nagu Ukraina 

järkjärguline ühtlustamine tolliliidu, 

energialiidu ja digitaalse ühtse turuga; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. osutab sellele, et vastavalt ELi 

lepingu artiklile 49 on Ukrainal Euroopa 

perspektiiv ja ta võib taotleda Euroopa 

Liidu liikmeks saamist tingimusel, et ta 

peab kinni Kopenhaageni kriteeriumidest 

ja demokraatia põhimõtetest, austab 

põhivabadusi ning inim- ja vähemuste 

õigusi ning järgib õigusriigi põhimõtet; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 27 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  27 a. peab äärmiselt murettekitavaks, et 

kõigest neli kuud enne 31. märtsiks 2019 

kavandatud presidendivalimisi kehtestati 

Ukrainas sõjaseisukord; toonitab, et 

valimiseelsel ajal 30 päevaks 

sõjaseisukorra kehtestamine tekitab suuri 

probleeme Ukraina demokraatiale, 

avalikule elule ja poliitilisele tegevusele 

ning kodanikuühiskonna teovõimele; 

rõhutab, et vaja on tagada, et Ukraina 

rahvalt ei võetaks õigust valima minna, ja 

vaja on tagada, et 2019. aastaks 

kavandatud valimised oleksid vabad ja 

õiglased; 

Or. en 

 

 


