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Emenda  11 

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

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 5a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 

tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar iż-

żieda fil-vjolenza neo-Faxxista fl-

Ewropa1, 

Or. en 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Emenda  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Aa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Aa. billi l-Ukrajna qiegħda tħabbat 

wiċċha ma' problema serja ta' estremiżmu 

tal-lemin estrem u ta' vjolenza; billi n-

nuqqas ta' reazzjoni serja fil-konfront tal-

gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti u l-

kooperazzjoni miftuħa tal-istituzzjonijiet 

statali mal-gruppi tal-lemin estrem, bħall-

Milizzja Nazzjonali affiljata mal-batalljun 

"Azov", is-C14, is-Settur tal-Lemin u 

Karpatska Sich, ippermettew li ssir 

vjolenza min-naħa tal-movimenti tal-

lemin kontra l-partiti politiċi tax-xellug, 

progressisti u demokratiċi, it-trade unions 

u l-esponenti tat-trade unions, is-soċjetà 

ċivili kritika, l-attivitsti politiċi, ir-Rom u 

d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u tal-

ambjent, kif ukoll fid-dimostrazzjonijiet 

anti-Faxxisti, fil-laqgħat tal-kunsilli 

lokali, f'avveniment imtella' minn 

Amnesty International, f'wirjiet tal-arti u 

f'avvenimenti LGBTQI; billi l-

istituzzjonijiet statali mhuwiex qegħdin 

jaffrontaw il-gruppi vjolenti u jtemmu l-

impunità tagħhom; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Emenda  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi l-Ukrajna jistħoqqilha tifħir 

partikolari għal riformi fl-oqsma tal-

enerġija, is-saħħa, il-pensjonijiet, l-

edukazzjoni, l-amministrazzjoni pubblika, 

id-deċentralizzazzjoni, l-akkwist pubbliku, 

id-difiża u s-sigurtà, u fis-settur bankarju, u 

fl-iżgurar tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika; billi dawn ir-riformi 

kienu akkumpanjati minn żidiet drastiċi fil-

prezzijiet, minn tnaqqis fil-benefiċċji 

soċjali u mit-tħassir tal-aċċess għas-sistemi 

tas-sigurtà soċjali; billi għad fadal sfidi 

sinifikanti, b'mod partikolari f'oqsma bħall-

ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-

privatizzazzjoni u r-riforma ġudizzjarja; 

billi l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Profond 

u Komprensiv (DCFTA), li jifforma parti 

mill-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna, 

u li ilu jopera uffiċjalment sa mill-

1 ta' Jannar 2016, jipprovdi bażi solida 

għall-iżvilupp ekonomiku u għall-

modernizzazzjoni tal-Ukrajna; billi għall-

aħħar erba' snin l-ekonomija tal-Ukrajna 

mhux biss stabbilizzat iżda wriet ukoll xi 

sinjali ta' titjib; billi sa mill-iffirmar tal-

Ftehim ta' Assoċjazzjoni fl-2014, l-Ukrajna 

għamlet aktar riformi favur l-Ewropa milli 

matul is-snin preċedenti kollha mill-

indipendenza tal-Ukrajna; 

D. billi l-Ukrajna implimentat riformi 

fl-oqsma tal-enerġija, is-saħħa, il-

pensjonijiet, l-edukazzjoni, l-

amministrazzjoni pubblika, id-

deċentralizzazzjoni, l-akkwist pubbliku, id-

difiża u s-sigurtà, u fis-settur bankarju, u fl-

iżgurar tal-istabbilizzazzjoni 

makroekonomika; billi dawn ir-riformi 

kienu akkumpanjati minn żidiet drastiċi fil-

prezzijiet, minn tnaqqis fil-benefiċċji 

soċjali u mit-tħassir tal-aċċess għas-sistemi 

tas-sigurtà soċjali; billi għad fadal sfidi 

sinifikanti, b'mod partikolari f'oqsma bħall-

ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-

privatizzazzjoni u r-riforma ġudizzjarja; 

billi l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Profond 

u Komprensiv (DCFTA), li jifforma parti 

mill-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna, 

u li ilu jopera uffiċjalment sa mill-

1 ta' Jannar 2016, jipprovdi bażi solida 

għall-iżvilupp ekonomiku u għall-

modernizzazzjoni tal-Ukrajna; billi għall-

aħħar erba' snin l-ekonomija tal-Ukrajna 

mhux biss stabbilizzat ruħha iżda wriet 

ukoll xi sinjali ta' titjib; billi sa mill-

iffirmar tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni fl-

2014, l-Ukrajna għamlet aktar riformi 

favur l-Ewropa milli matul is-snin 

preċedenti kollha mill-indipendenza tal-

Ukrajna; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Emenda  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi l-Unjoni Ewropea ssostni bis-

sħiħ l-appoġġ u l-impenn sod tagħha għall-

indipendenza, is-sovranità u l-integrità 

territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri 

tagħha li huma rikonoxxuti 

internazzjonalment, u l-appoġġ tagħha 

għas-sanzjonar ikkoordinat fil-livell 

internazzjonali tal-gvernijiet u tal-aġenti 

li jimmina l-integrità territorjali tal-pajjiż; 

F. billi l-Unjoni Ewropea ssostni bis-

sħiħ l-appoġġ u l-impenn sod tagħha għall-

indipendenza, is-sovranità u l-integrità 

territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri 

tagħha li huma rikonoxxuti 

internazzjonalment; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Emenda  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi, filwaqt li jikkundanna l-

aggressjoni kontinwa mir-Russja fil-Lvant 

tal-Ukrajna, l-annessjoni illegali tar-

Repubblika Awtonoma tal-Krimea u tal-

belt ta' Sevastopol, u l-okkupazzjoni tar-

Russja f'xi reġjuni tal-oblasti ta' Donetsk 

u Luhansk, li kollha kemm huma jiksru 

d-dritt internazzjonali u l-impenji u l-

obbligi tar-Russja bħala parti mis-sħubija 

tagħha f'organizzazzjonijiet 

internazzjonali, u l-parteċipazzjoni tagħha 

fil-ftehimiet Ewropej li kemm hi, kif ukoll 

l-Ukrajna, huma firmatarji tagħhom, 

b'mod partikolari l-Karta tan-NU, l-Att 

Finali ta' Ħelsinki u l-Memorandum ta' 

Budapest u t-Trattat ta' Ħbiberija, 

Kooperazzjoni u Sħubija bejn l-Ukrajna u 

l-Federazzjoni Russa tal-1997, għandu 

jiġi rikonoxxut li l-Ukrajna qed tiffaċċja 

sfidi ta' natura trasformattiva f'ambjent 

ta' gwerra u fost tentattivi ta' 

destabbilizzazzjoni; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Emenda  16 

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

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi fil-kuntest tal-aggressjoni 

mmexxija mir-Russja kontra l-Ukrajna, 

ġew introdotti miżuri restrittivi tal-UE 

kontra l-Federazzjoni Russa li ġew estiżi 

regolarment; billi hemm xewqa ta' 

involviment usa' mill-UE fir-riżoluzzjoni 

tal-kunflitt, pereżempju billi jinħatar 

rappreżentant speċjali tal-UE għall-

kunflitt fil-Lvant tal-Ukrajna u l-Krimea; 

itenni t-talba tiegħu għal format 

internazzjonali ta' negozjati dwar id-

deokkupazzjoni tal-peniżola tal-Krimea, 

bil-parteċipazzjoni tal-UE; billi s-

sanzjonijiet kontra r-Russja għandhom 

jiġu riportati u mwessgħa, b'mod 

partikolari għal individwi u intrapriżi li 

japprofittaw minn sitwazzjonijiet illegali, 

sakemm il-Federazzjoni Russa tagħmilha 

possibbli li l-Ukrajna terġa' tistabbilixxi 

bis-sħiħ is-sovranità u l-integrità 

territorjali tagħha; 

I. billi l-miżuri restrittivi tal-UE 

kontra l-Federazzjoni Russa ġew introdotti 

u estiżi regolarment, iżda ma rnexxilhomx 

jiksbu riżultati sinifikanti; billi l-politika 

tas-sanzjonijiet, l-iżolament tar-Russja u 

n-nuqqas ta' djalogu politiku 

kkontribwew biex il-kunflitti fl-Ukrajna 

jiħraxu u biex is-sitwazzjoni fil-pajjiż 

tkompli tiddestabbilixxi ruħha, b'hekk 

saru saħansitra aktar diffiċli l-isforzi biex 

jerġa' jinbeda proċess politiku li jsib modi 

ta' kif jintemm il-kunflitt; billi ż-żieda tat-

tensjonijiet bejn ir-Russja u l-Punent 

jagħmlu estremament fraġli s-sitwazzjoni 

tas-sigurtà fl-Ewropa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Emenda  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi s-sitwazzjoni ta' sigurtà ferm 

volatili fil-Baħar ta' Azov, hija ta' tħassib 

serju ħafna, u billi din tista' faċilment 

teskala għal kunflitt miftuħ; billi l-bini tal-

pont fuq l-Istrett ta' Kerch li jgħaqqad il-

peniżola tal-Krimea, annessa illegalment, 

mar-Russja kontinentali, li sar mingħajr 

il-kunsens tal-Ukrajna u bi ksur ċar tas-

sovranità u tal-integrità territorjali 

tagħha, għandu jiġi kkundannat; billi 

jiddeplora l-attivitajiet eċċessivi tal-

Federazzjoni Russa fil-Baħar ta' Azov, 

safejn dawn jiksru d-dritt marittimu 

internazzjonali u l-impenji internazzjonali 

proprji tar-Russja; billi jikkundanna l-

waqfien u l-ispezzjonijiet eċċessivi ta' 

bastimenti kummerċjali, inklużi kemm 

vapuri Ukreni kif ukoll dawk bi bnadar ta' 

stati terzi, inklużi vapuri taħt bnadar ta' 

diversi Stati Membri tal-UE;  

J. billi s-sitwazzjoni ta' sigurtà ferm 

volatili fil-Baħar ta' Azov, hija ta' tħassib 

serju ħafna, u billi din tista' faċilment 

teskala għal kunflitt miftuħ; billi l-

Federazzjoni Russa jeħtiġilha 

tiggarantixxi d-dritt ta' passaġġ mill-

Istrett ta' Kerch u l-aċċess għall-Baħar ta' 

Azov għall-bastimenti kollha u tagħti 

aċċess mingħajr restrizzjonijiet għall-

portijiet tal-Ukrajna kif stabbilit fil-

Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn l-Ukrajna 

u l-Federazzjoni Russa dwar il-Baħar ta' 

Azov; iħeġġeġ lill-Ukrajna, lir-Russja u 

lill-atturi internazzjonali kkonċernati 

kollha jaġixxu bl-akbar moderazzjoni biex 

tittaffa minnufih is-sitwazzjoni ta' tensjoni 

ta' bħalissa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Emenda  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jissottolinja l-fatt li l-Ftehim ta' 

Assoċjazzjoni mhuwiex l-għan aħħari tar-

relazzjonijiet UE-Ukrajna u jilqa' bi 

pjaċir l-aspirazzjonijiet Ewropej tal-

Ukrajna; jappoġġja l-iżvilupp ta' forom 

ġodda ta' kooperazzjoni msaħħa mal-UE, 

bħall-approssimazzjoni gradwali tal-

Ukrajna mal-Unjoni Doganali, l-Unjoni 

tal-Enerġija u s-Suq Uniku Diġitali; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Emenda  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jirrimarka li, skont l-Artikolu 49 

TUE, l-Ukrajna għandha perspettiva 

Ewropea, u tista' tapplika biex isir 

membru tal-Unjoni Ewropea, dment li 

taderixxi mal-kriterji ta' Kopenħagen u 

mal-prinċipji tad-demokrazija, u li 

tirrispetta l-libertajiet fundamentali u d-

drittijiet tal-bniedem u dawk tal-

minoranzi u li tiżgura l-istat tad-dritt; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Emenda  20 

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

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  27a. Jesprimi tħassib kbir dwar l-

impożizzjoni tal-liġi marzjali erba' xhur 

biss qabel l-elezzjonijiet presidenzjali 

previsti fil-31 ta' Marzu 2019; jissottolinja 

li l-impożizzjoni tal-perjodu ta' 30 jum tal-

liġi marzjali f'perjodu preelettorali 

tirrappreżenta sfida importanti għad-

demokrazija fl-Ukrajna, għall-ħajja 

pubblika u politika u għall-kapaċità ta' 

azzjoni tas-soċjetà ċivili; jissottolinja l-

bżonn li jiġi żgurat li l-poplu tal-Ukrajna 

ma jiġix imċaħħad mid-dritt tiegħu li 

jivvota u li jiġi żgurat li l-elezzjonijiet 

presidenzjali u parlamentari previsti fl-

2019 ikunu liberi u ġusti; 

Or. en 

 

 


