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5.12.2018 A8-0369/11 

Tarkistus  11 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 25. lokakuuta 

2018 antamansa päätöslauselman 

uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä 

Euroopassa1, 

Or. en 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0428. 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

5.12.2018 A8-0369/12 

Tarkistus  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A a. toteaa, että Ukrainalla on vakava 

oikeistolaisiin ääriliikkeisiin ja 

väkivaltaan liittyvä ongelma; toteaa, ettei 

uusfasistisia ja uusnatsistisia ryhmiä 

vastaan ole toteutettu todellisia toimia ja 

että valtion elimet tekevät avointa 

yhteistyötä Azovin pataljoonaan liittyvän 

Kansallisen miliisin, Oikean sektorin ja 

Karpatska Sitš -ryhmän kanssa ja ne ovat 

mahdollistaneet oikeistoryhmien 

väkivallan, joka on kohdistunut 

vasemmistolaisiin, edistyksellisiin ja 

demokraattisiin poliittisiin puolueisiin, 

ammattiliittoihin ja sekä ammattiliitoissa 

toimiviin, kriittiseen 

kansalaisyhteiskuntaan, poliittisiin 

aktivisteihin, romaneihin sekä naisten 

oikeuksia ja ympäristöasioita ajaviin 

aktivisteihin, ja hyökkäyksiä on 

kohdistettu myös kaupunginvaltuustojen 

kokouksiin, Amnesty Internationalin 

järjestämään tapahtumaan, 

taidenäyttelyihin sekä hlbtqi-tapahtumiin; 

toteaa, etteivät valtion elimet pysty 

torjumaan väkivaltaisia ryhmiä eivätkä 

lopettamaan niiden rankaisemattomuutta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Tarkistus  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että Ukraina ansaitsee 

erityisen tunnustuksen uudistuksista, joita 

on tehty energian, terveyden, eläkkeiden, 

koulutuksen, julkishallinnon, 

hajauttamisen, julkisten hankintojen, 

puolustuksen ja turvallisuuden aloilla sekä 

pankkialalla, ja makrotaloudellisen 

vakauttamisen varmistamisessa; toteaa, että 

näihin uudistuksiin on liittynyt erittäin 

merkittävää hintojen nousua, 

sosiaalietuuksien leikkauksia sekä 

heikennyksiä sosiaaliturvajärjestelmien 

piiriin pääsyssä; toteaa, että jäljellä on 

edelleen huomattavia haasteita etenkin 

korruption torjunnan, yksityistämisen ja 

oikeuslaitoksen uudistamisen aloilla; ottaa 

huomioon, että EU:n ja Ukrainan 

assosiaatiosopimukseen kuuluva pitkälle 

menevä ja laaja-alainen 

vapaakauppasopimus on ollut virallisesti 

toiminnassa 1. tammikuuta 2016 lähtien ja 

se tarjoaa vankan perustan Ukrainan 

talouden kehitykselle ja 

nykyaikaistamiselle; ottaa huomioon, että 

neljän viime vuoden aikana Ukrainan 

talous on sekä vakautunut että osoittanut 

joitakin kohentumisen merkkejä; ottaa 

huomioon, että sen jälkeen, kun 

assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 

vuonna 2014, Ukraina on tehnyt enemmän 

Eurooppaan yhdentymistä edistäviä 

D. toteaa, että Ukraina on toteuttanut 

uudistuksia, joita on tehty energian, 

terveyden, eläkkeiden, koulutuksen, 

julkishallinnon, hajauttamisen, julkisten 

hankintojen, puolustuksen ja turvallisuuden 

aloilla sekä pankkialalla ja 

makrotaloudellisen vakauttamisen 

varmistamisessa; toteaa, että näihin 

uudistuksiin on liittynyt erittäin 

merkittävää hintojen nousua, 

sosiaalietuuksien leikkauksia sekä 

heikennyksiä sosiaaliturvajärjestelmien 

piiriin pääsyssä; toteaa, että jäljellä on 

edelleen huomattavia haasteita etenkin 

korruption torjunnan, yksityistämisen ja 

oikeuslaitoksen uudistamisen aloilla; ottaa 

huomioon, että EU:n ja Ukrainan 

assosiaatiosopimukseen kuuluva pitkälle 

menevä ja laaja-alainen 

vapaakauppasopimus on ollut virallisesti 

toiminnassa 1. tammikuuta 2016 lähtien ja 

se tarjoaa vankan perustan Ukrainan 

talouden kehitykselle ja 

nykyaikaistamiselle; ottaa huomioon, että 

neljän viime vuoden aikana Ukrainan 

talous on sekä vakautunut että osoittanut 

joitakin kohentumisen merkkejä; ottaa 

huomioon, että sen jälkeen, kun 

assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 

vuonna 2014, Ukraina on tehnyt enemmän 

Eurooppaan yhdentymistä edistäviä 
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uudistuksia kuin kaikkina aiempina 

Ukrainan itsenäisyyden vuosina; 

uudistuksia kuin kaikkina aiempina 

Ukrainan itsenäisyyden vuosina; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Tarkistus  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että Euroopan 

unioni jatkaa horjumatonta tukeaan 

Ukrainan itsenäisyydelle, 

itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle 

koskemattomuudelle maan kansainvälisesti 

tunnustettujen rajojen sisällä ja on 

sitoutunut niihin; toteaa, että EU tukee 

edelleen kansainvälisesti koordinoituja 

sanktioita hallituksille ja toimijoille, jotka 

heikentävät maan alueellista 

koskemattomuutta; 

F. ottaa huomioon, että Euroopan 

unioni jatkaa horjumatonta tukeaan 

Ukrainan itsenäisyydelle, 

itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle 

koskemattomuudelle maan kansainvälisesti 

tunnustettujen rajojen sisällä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Tarkistus  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. tuomitsee Venäjän jatkuvan 

aggressiivisuuden Itä-Ukrainassa, Krimin 

autonomisen tasavallan ja Sevastopolin 

kaupungin laittoman liittämisen sekä 

Venäjän miehityksen joillakin Donetskin 

ja Luhanskin alueiden osilla, jotka kaikki 

rikkovat kansainvälistä oikeutta ja 

Venäjän sitoumuksia ja velvoitteita 

kansainvälisten järjestöjen jäsenenä ja 

ovat vastoin sen osallistumista sekä 

Venäjän että Ukrainan allekirjoittamiin 

eurooppalaisiin sopimuksiin, kuten YK:n 

peruskirjaan, Helsingin päätösasiakirjaan 

sekä Budapestin muistioon ja vuonna 

1997 tehtyyn Ukrainan ja Venäjän 

federaation väliseen ystävyys-, yhteistyö- 

ja kumppanuussopimukseen, ja toteaa, 

että Ukraina kohtaa muutoshaasteita 

sodankäynnin ja vakauden 

horjuttamisyritysten ympäristössä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Tarkistus  16 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että Venäjän 

johtaman Ukrainaan kohdistuneen 

hyökkäyksen yhteydessä otettiin käyttöön 

Venäjän federaatioon kohdistuneita EU:n 

rajoittavia toimenpiteitä, joita on 

pidennetty säännöllisesti; ottaa huomioon, 

että EU:n odotetaan osallistuvan entistä 

vahvemmin konfliktin ratkaisuun 

esimerkiksi nimittämällä EU:n 

erityislähettiläs Itä-Ukrainan ja Krimin 

konfliktia varten; toistaa kehotuksensa 

käydä Krimin niemimaan miehityksen 

lopettamisesta kansainvälisiä 

neuvotteluja, joihin EU osallistuu; katsoo, 

että Venäjään kohdistettuja pakotteita on 

jatkettava ja laajennettava ja niitä on 

kohdistettava etenkin laittomasta 

tilanteesta hyötyviin yksilöihin ja 

yrityksiin, kunnes Venäjän federaatio 

antaa Ukrainalle mahdollisuuden saada 

takaisin täysimääräisesti 

itsemääräämisoikeutensa ja alueellisen 

koskemattomuutensa; 

I. toteaa, että unioni on ottanut 

käyttöön Venäjään kohdistettuja 

pakotteita ja niitä on jatkettu 

säännöllisesti, mutta ne eivät ole vielä 

tuottaneet hyviä tuloksia; toteaa, että 

pakotepolitiikka, Venäjän eristäminen ja 

poliittisen dialogin puute ovat edistäneet 

konfliktien kärjistymistä Ukrainassa ja 

lisänneet maan tilanteen epävakautta, 

mikä on vaikeuttanut merkittävästi 

yrityksiä poliittisen prosessin 

käynnistämiseksi uudestaan 

vastakkainasettelun ratkaisemiseksi; 

toteaa, että Venäjän ja lännen välisten 

jännitteiden kiristyminen tekee Euroopan 

turvallisuustilanteesta hyvin epävakaan; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Tarkistus  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. on hyvin huolissaan Asovanmeren 

erittäin herkästä turvallisuustilanteesta, 

joka voi helposti kärjistyä avoimeksi 

konfliktiksi; tuomitsee Kertšinsalmen yli 

kulkevan, laittomasti liitetyn Krimin 

niemimaan Manner-Venäjään yhdistävän 

sillan rakentamisen ilman Ukrainan 

suostumusta, mikä rikkoo selvästi 

Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja 

alueellista koskemattomuutta; tuomitsee 

Venäjän federaation ylimitoitetut toimet 

Asovanmerellä siltä osin kuin ne rikkovat 

kansainvälistä merioikeutta ja Venäjän 

omia kansainvälisiä sitoumuksia; 

tuomitsee kauppa-alusten ylimitoitetut 

pysäyttämiset ja tarkastukset, joita 

tehdään sekä ukrainalaisille että muiden 

maiden lippujen alla purjehtiville 

aluksille ja myös EU:n eri jäsenvaltioiden 

lippujen alla purjehtiville aluksille;  

J. on hyvin huolissaan Asovanmeren 

erittäin herkästä turvallisuustilanteesta, 

joka voi helposti kärjistyä avoimeksi 

konfliktiksi; toteaa, että Venäjän 

federaation on taattava kaikille aluksille 

oikeus kulkea Kertšinsalmen läpi ja pääsy 

Asovanmerelle ja sen on taattava esteetön 

pääsy Ukrainan satamiin, kuten Ukrainan 
ja Venäjän federaation tekemä 

Asovanmerta koskeva yhteistyösopimus 

edellyttää: kehottaa Ukrainaa, Venäjää ja 

kaikkia asianomaisia kansainvälisiä 

toimijoita noudattamaan toimissaan 

äärimmäistä pidättyväisyyttä, jotta 

tämänhetkinen jännittynyt tilanne 

voidaan purkaa välittömästi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Tarkistus  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että assosiaatiosopimus 

ei ole EU:n ja Ukrainan välisten 

suhteiden lopullinen päämäärä, ja 

suhtautuu myönteisesti Ukrainan 

tavoitteeseen liittyä EU:hun; tukee EU:n 

kanssa tehtävän tehostetun yhteistyön 

uusien muotojen kehittämistä, kuten 

Ukrainan asteittaista lähentymistä 

tulliliittoon, energiaunioniin ja 

digitaalisiin sisämarkkinoihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Tarkistus  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. huomauttaa, että SEU-sopimuksen 

49 artiklan nojalla Ukrainalla on 

mahdollisuus EU:hun yhdentymiseen ja 

se voi hakea unionin jäsenyyttä sillä 

edellytyksellä, että se noudattaa 

Kööpenhaminan kriteereitä ja 

demokratian periaatteita, kunnioittaa 

perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja 

vähemmistöjen oikeuksia sekä noudattaa 

oikeusvaltioperiaatetta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Tarkistus  20 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  27 a. on erittäin huolissaan sotatilalain 

käyttöönotosta vain neljä kuukautta 

ennen presidentinvaaleja, jotka on määrä 

järjestää 31. maaliskuuta 2019; korostaa, 

että sotatilalain käyttöönotto 30 päivän 

ajaksi vaaleja edeltävänä kautena on 

suuri haaste Ukrainan demokratialle, 

julkiselle ja poliittiselle elämälle sekä 

kansalaisyhteiskunnan 

toimintamahdollisuuksille; pitää tärkeänä 

sen varmistamista, että Ukrainan kansalta 

ei viedä sen oikeutta äänestää ja että 

vuoden 2019 presidentinvaalit ja 

parlamenttivaalit ovat vapaat ja 

oikeudenmukaiset; 

Or. en 

 

 


