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5.12.2018 A8-0369/11 

Grozījums Nr.  11 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a norāde (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā 2018. gada 25. oktobra 

rezolūciju par neofašistu vardarbības 

palielināšanos Eiropā1, 

Or. en 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Grozījums Nr.  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā Ukrainā ir nopietna 

problēma ar galēji labējo ekstrēmismu un 

vardarbību; tā kā nopietna nevēršanās 

pret neofašistu un neonacistu grupām, kā 

arī valsts iestāžu atklātā sadarbība ar 

galēji labējām grupām, piemēram, ar 

“Azov” saistīto nacionālo zemessardzi, 

C14, “Labējo sektoru” un “Karpatska 

Sič”, ir ļāvusi notikt labējo spēku 

vardarbībai pret kreisajiem spēkiem, 

progresīvajām un demokrātiskajām 

politiskajām partijām, arodbiedrībām un 

arodbiedrību pārstāvjiem, kritiski 

svarīgiem pilsoniskās sabiedrības un 

politiskajiem aktīvistiem, romiem, sieviešu 

tiesību un vides aktīvistiem, turklāt tas 

noticis antifašistiskās demonstrācijās, 

pilsētas domes sanāksmēs, organizācijas 

“Amnesty International” rīkotā 

pasākumā, mākslas izstādēs un LGBTQI 

pasākumos; tā kā valsts iestādes nespēj 

vērsties pret vardarbīgām grupām un 

izbeigt to nesodāmību; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Grozījums Nr.  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā Ukraina ir pelnījusi īpašu 

uzslavu par reformām enerģētikas, 

veselības, pensiju, izglītības, valsts 

pārvaldes, decentralizācijas, publiskā 

iepirkuma, aizsardzības un drošības jomā, 

kā arī banku nozarē un makroekonomiskās 

stabilizācijas nodrošināšanā; tā kā šīs 

reformas bija saistītas ar krasu cenu 

pieaugumu, sociālo pabalstu samazināšanu 

un sociālās labklājības sistēmu pieejamības 

pasliktināšanos; tā kā joprojām pastāv 

būtiskas problēmas, jo īpaši tādās jomās kā 

cīņa pret korupciju, privatizācija un tiesu 

sistēmas reforma; tā kā padziļināts un 

visaptverošs brīvās tirdzniecības nolīgums 

(DCFTA), kas ir daļa no ES un Ukrainas 

asociācijas nolīguma un oficiāli stājās 

spēkā no 2016. gada 1. janvāra, nodrošina 

stingru pamatu Ukrainas ekonomiskajai 

attīstībai un modernizācijai; tā kā pēdējos 

četros gados Ukrainas ekonomika ir ne 

tikai stabilizējusies, bet arī uzrādījusi dažas 

uzlabošanās pazīmes; tā kā kopš 

asociācijas nolīguma parakstīšanas 

2014. gadā Ukraina ir veikusi vairāk uz 

Eiropu vērstu reformu nekā visos 

iepriekšējos Ukrainas neatkarības gados; 

D. tā kā Ukraina ir īstenojusi reformas 

enerģētikas, veselības, pensiju, izglītības, 

valsts pārvaldes, decentralizācijas, publiskā 

iepirkuma, aizsardzības un drošības jomā, 

kā arī banku nozarē, nodrošinot 

makroekonomisko stabilizāciju; tā kā šīs 

reformas bija saistītas ar krasu cenu 

pieaugumu, sociālo pabalstu samazināšanu 

un sociālās labklājības sistēmu pieejamības 

pasliktināšanos; tā kā joprojām pastāv 

būtiskas problēmas, jo īpaši tādās jomās kā 

cīņa pret korupciju, privatizācija un tiesu 

sistēmas reforma; tā kā padziļināts un 

visaptverošs brīvās tirdzniecības nolīgums 

(DCFTA), kas ir daļa no ES un Ukrainas 

asociācijas nolīguma un oficiāli stājās 

spēkā no 2016. gada 1. janvāra, nodrošina 

stingru pamatu Ukrainas ekonomiskajai 

attīstībai un modernizācijai; tā kā pēdējos 

četros gados Ukrainas ekonomika ir ne 

tikai stabilizējusies, bet arī uzrādījusi dažas 

uzlabošanās pazīmes; tā kā kopš 

asociācijas nolīguma parakstīšanas 

2014. gadā Ukraina ir veikusi vairāk uz 

Eiropu vērstu reformu nekā visos 

iepriekšējos Ukrainas neatkarības gados; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Grozījums Nr.  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā Eiropas Savienība stingri 

saglabā savu nemainīgo atbalstu un 

uzticību Ukrainas neatkarībai, suverenitātei 

un teritoriālajai integritātei tās starptautiski 

atzītajās robežās, kā arī savu atbalstu 

starptautiski saskaņotu sankciju 

piemērošanai valdībām un aģentiem, kas 

apdraud valsts teritoriālo integritāti; 

F. tā kā Eiropas Savienība stingri 

saglabā savu nemainīgo atbalstu un 

uzticību Ukrainas neatkarībai, suverenitātei 

un teritoriālajai integritātei tās starptautiski 

atzītajās robežās; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Grozījums Nr.  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

H apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

H. tā kā, paužot nosodījumu par 

ilgstošo Krievijas agresiju Ukrainas 

austrumu daļā, Krimas Autonomās 

Republikas un Sevastopoles pilsētas 

nelikumīgo aneksiju un Krievijas īstenoto 

atsevišķu Doņeckas un Luhanskas 

apgabala reģionu okupāciju, jo visas šīs 

darbības pārkāpj starptautiskās tiesības 

un Krievijas saistības un pienākumus, kas 

ir daļa no tās dalības starptautiskajās 

organizācijās, un tās dalības Eiropas 

nolīgumos, ko gan tā, gan Ukraina ir 

parakstījušas, jo īpaši ANO statūtus, 

Helsinku Nobeiguma aktu un Budapeštas 

memorandu, kā arī 1997. gada 

Sadraudzības, sadarbības un partnerības 

līgumu starp Ukrainu un Krievijas 

Federāciju, jāatzīst, ka Ukraina saskaras 

ar pārveidojoša rakstura problēmām vidē, 

kur notiek karadarbība un destabilizācijas 

centieni; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Grozījums Nr.  16 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā saistībā ar Krievijas vadīto 

agresiju pret Ukrainu tika ieviesti ES 

ierobežojoši pasākumi pret Krievijas 

Federāciju un to darbība regulāri 

pagarināta; tā kā ir vēlama plašāka ES 

iesaistīšanās konflikta risināšanā, 

piemēram, ieceļot ES īpašo sūtni 

konfliktam Austrumukrainā un Krimā; 

atkārtoti aicina sarunas par Krimas 

pussalas deokupāciju risināt starptautiskā 

formātā, piedaloties ES; tā kā sankcijas 

pret Krieviju būtu jāizvērš un jāpaplašina, 

jo īpaši attiecībā uz personām un 

uzņēmumiem, kas gūst peļņu no 

pretlikumīgām situācijām, kamēr 

Krievijas Federācija ļaus Ukrainai pilnībā 

atjaunot suverenitāti un teritoriālo 

integritāti; 

I. tā kā ES ierobežojošie pasākumi 

pret Krievijas Federāciju ir ieviesti un 

regulāri pagarināti, bet tie nav devuši 

jēgpilnus rezultātus; tā kā sankciju 

politika, Krievijas izolēšana un politiskā 

dialoga trūkums ir veicinājis turpmāku 

konfliktu saasināšanos Ukrainā un 

turpmāku situācijas destabilizāciju valstī, 

apgrūtinot centienus atsākt politisku 

procesu, lai rastu veidus, kā izkļūt no 

konfrontācijas; tā kā pieaugošā spiedze 

starp Krieviju un Rietumiem padara 

drošības situāciju Eiropā ārkārtīgi 

nestabilu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Grozījums Nr.  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā ir nopietnas bažas par 

ārkārtīgi nestabilo drošības situāciju 

Azovas jūrā, kas varētu viegli pāraugt 

atklātā konfliktā; tā kā ir jānosoda tilta 

būvniecība pār Kerčas šaurumu, kas 

savieno nelikumīgi anektēto Krimas 

pussalu ar kontinentālo Krieviju, jo tā ir 

uzsākta bez Ukrainas piekrišanas un 

nepārprotami pārkāpj tās suverenitāti un 

teritoriālo integritāti; tā kā ir jāizsaka 

nožēla par Krievijas Federācijas 

pārmērīgajām darbībām Azovas jūrā, 

ciktāl tās ir starptautisko jūras tiesību un 

Krievijas starptautisko saistību 

pārkāpums; tā kā ir nosodāmi, ka 

komerckuģi, tostarp gan Ukrainas kuģi, 

gan kuģi ar trešo valstu karogiem, arī 

dažādās ES dalībvalstīs reģistrēti kuģi, 

tiek pārāk bieži apturēti un pakļauti 

pārmērīgi stingrām pārbaudēm;  

J. tā kā ir nopietnas bažas par 

ārkārtīgi nestabilo drošības situāciju 

Azovas jūrā, kas varētu viegli pāraugt 

atklātā konfliktā; tā kā Krievijas 

Federācijai jāgarantē tiesības braukt 

cauri Kerčas šaurumam un piekļuve 

Azovas jūrai attiecībā uz visiem kuģiem 

un jānodrošina netraucēta piekļuve 

Ukrainas ostām, kā paredzēts Ukrainas 

un Krievijas Federācijas Sadarbības 

nolīgumā par Azovas jūru; mudina 

Ukrainu, Krieviju un visus attiecīgos 

starptautiskos aktorus rīkoties iespējami 

savaldīgi, lai nekavējoties mazinātu 

pašreizējo saspīlēto situāciju; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Grozījums Nr.  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver, ka asociācijas nolīgums 

nav ES un Ukrainas attiecību galīgais 

mērķis, un atzinīgi vērtē Ukrainas vēlmi 

integrēties Eiropā; atbalsta jaunu 

uzlabotu Ukrainas un ES sadarbības 

veidu izstrādi, piemēram, Ukrainas 

pakāpenisku tuvināšanu muitas 

savienībai, enerģētikas savienībai un 

digitālajam vienotajam tirgum; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Grozījums Nr.  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. norāda, ka Ukrainai saskaņā ar 

LES 49. pantu ir Eiropas perspektīva un 

tā var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par 

Eiropas Savienības dalībvalsti, ja tā atbilst 

Kopenhāgenas kritērijiem, ievēro 

demokrātijas principus, pamatbrīvības, 

cilvēktiesības un minoritāšu tiesības un 

uztur tiesiskumu; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Grozījums Nr.  20 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  27.a pauž dziļas bažas par karastāvokļa 

ieviešanu tikai četrus mēnešus pirms 

prezidenta vēlēšanām, kas plānotas 

2019. gada 31. martā; uzsver, ka 30 dienu 

ilga karastāvokļa ieviešana pirmsvēlēšanu 

periodā ir liels pārbaudījums Ukrainas 

demokrātijai, sabiedriskajai un 

politiskajai dzīvei, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības spējai rīkoties; uzsver 

nepieciešamību nodrošināt, ka Ukrainas 

tautai netiks atņemtas tiesības balsot, un 

nodrošināt, ka 2019. gadā paredzētās 

prezidenta un parlamenta vēlēšanas ir 

brīvas un taisnīgas; 

Or. en 


