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5.12.2018 A8-0369/11 

Amendement  11 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 

25 oktober 2018 over de opkomst van 

neofascistisch geweld in Europa1, 

Or. en 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Amendement  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat Oekraïne te 

kampen heeft met een ernstig probleem in 

de vorm van rechtsextremisme en geweld; 

overwegende dat het uitblijven van serieus 

optreden tegen neofascistische en 

neonazistische groeperingen en de 

openlijke samenwerking door 

overheidsinstellingen met extreemrechtse 

groeperingen zoals de aan Azov gelieerde 

Nationale Militie, C14, Rechtse Sector en 

Karpatska Sitsj mogelijk heeft gemaakt 

dat rechts geweld plaatsvindt tegen linkse, 

progressieve en democratische politieke 

partijen, vakbonden en vakbondsleden, 

het kritisch maatschappelijk middenveld, 

politieke activisten, Roma en 

vrouwenrechten- en milieuactivisten, 

evenals tegen antifascistische 

demonstraties, 

gemeenteraadsvergaderingen, een door 

Amnesty International georganiseerd 

evenement, kunsttentoonstellingen en 

LGBTQI-evenementen; overwegende dat 

de overheidsinstellingen nalaten om de 

gewelddadige groepen het hoofd te bieden 

en hun straffeloosheid te beëindigen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat Oekraïne met 

name geprezen kan worden voor zijn 

hervormingen op het gebied van energie, 

volksgezondheid, pensioenen, onderwijs, 

openbaar bestuur, decentralisatie, openbare 

aanbestedingen, defensie en veiligheid, en 

de bankensector, en voor de macro-

economische stabilisering; overwegende 

dat deze hervormingen gepaard zijn gegaan 

met drastische prijsstijgingen, verlagingen 

van de uitkeringen en een achteruitgang 

van de toegang tot de 

socialezekerheidsstelsels; overwegende dat 

er nog altijd grote uitdagingen zijn, met 

name bij de bestrijding van corruptie, bij 

privatisering en bij de hervorming van het 

gerechtelijk apparaat; overwegende dat de 

diepe en brede vrijhandelsovereenkomst 

(DCFTA), die onderdeel van de 

associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

vormt, en die officieel per 1 januari 2016 is 

ingegaan, een solide basis biedt voor de 

economische ontwikkeling en 

modernisering van Oekraïne; overwegende 

dat de Oekraïense economie de afgelopen 

vier jaar niet alleen stabieler is geworden, 

maar ook enkele tekenen van verbetering 

vertoont; overwegende dat Oekraïne sinds 

de ondertekening van de 

associatieovereenkomst in 2014 meer pro-

Europese hervormingen heeft doorgevoerd 

D. overwegende dat Oekraïne 

hervormingen heeft doorgevoerd op het 

gebied van energie, volksgezondheid, 

pensioenen, onderwijs, openbaar bestuur, 

decentralisatie, openbare aanbestedingen, 

defensie en veiligheid, en de bankensector, 

en voor macro-economische stabilisering 

heeft gezorgd; overwegende dat deze 

hervormingen gepaard zijn gegaan met 

drastische prijsstijgingen, verlagingen van 

de uitkeringen en een achteruitgang van de 

toegang tot de socialezekerheidsstelsels; 

overwegende dat er nog altijd grote 

uitdagingen zijn, met name bij de 

bestrijding van corruptie, bij privatisering 

en bij de hervorming van het gerechtelijk 

apparaat; overwegende dat de diepe en 

brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA), 

die onderdeel van de 

associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

vormt, en die officieel per 1 januari 2016 is 

ingegaan, een solide basis biedt voor de 

economische ontwikkeling en 

modernisering van Oekraïne; overwegende 

dat de Oekraïense economie de afgelopen 

vier jaar niet alleen stabieler is geworden, 

maar ook enkele tekenen van verbetering 

vertoont; overwegende dat Oekraïne sinds 

de ondertekening van de 

associatieovereenkomst in 2014 meer pro-

Europese hervormingen heeft doorgevoerd 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

dan in alle voorgaande jaren van 

Oekraïense onafhankelijkheid; 

dan in alle voorgaande jaren van 

Oekraïense onafhankelijkheid; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de Europese Unie 

haar niet-aflatende steun en engagement 

voor de Oekraïense onafhankelijkheid, 

soevereiniteit en territoriale integriteit 

binnen de internationaal erkende grenzen 

van het land blijft betuigen, evenals haar 

steun aan de internationaal 

gecoördineerde veroordeling van 

regeringen en actoren die de territoriale 

integriteit van Oekraïne ondermijnen; 

F. overwegende dat de Europese Unie 

haar niet-aflatende steun en engagement 

voor de Oekraïense onafhankelijkheid, 

soevereiniteit en territoriale integriteit 

binnen de internationaal erkende grenzen 

van het land blijft betuigen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat, hoewel we de 

voortdurende Russische agressie in het 

oostelijke deel van Oekraïne, de illegale 

annexatie van de Autonome Republiek de 

Krim en van de stad Sevastopol, alsook de 

bezetting door Rusland van een aantal 

regio's van de districten Donetsk en 

Luhansk veroordelen, die alle neerkomen 

op een inbreuk op het internationale recht 

en de verbintenissen en verplichtingen die 

Rusland is aangegaan als onderdeel van 

het lidmaatschap van internationale 

organisaties, en haaks staan op Rusland's 

participatie in Europese overeenkomsten 

die dat land en Oekraïne hebben 

ondertekend, in concreto het Handvest 

van de VN, de Slotakte van Helsinki en 

het Memorandum van Boedapest, en het 

vriendschaps-, samenwerkings- en 

partnerschapsverdrag tussen Oekraïne en 

de Russische Federatie van 1997, moet 

worden onderkend dat Oekraïne te maken 

heeft met uitdagingen van een 

transformationele aard in een omgeving 

van oorlog en pogingen tot destabilisatie; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Amendement  16 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de EU in de 

context van de door Rusland aangevoerde 

agressie tegen Oekraïne restrictieve 

maatregelen tegen de Russische federatie 

heeft genomen en deze met regelmaat 

heeft verlengd; overwegende dat een 

bredere inzet van de EU voor het oplossen 

van het conflict wenselijk is, zoals in de 

vorm van het aanwijzen van een speciale 

afgezant van de EU voor het conflict in 

Oost-Oekraïne en de Krim; overwegende 

dat we reeds eerder hebben aangedrongen 

op een internationale formule voor 

onderhandelingen over de beëindiging 

van de bezetting van de Krim, met 

participatie van de EU, en dat we deze 

oproep hierbij herhalen; overwegende dat 

de sancties tegen Rusland moeten worden 

verlengd en uitgebreid, in het bijzonder tot 

personen en ondernemingen die profijt 

hebben van illegale situaties, totdat de 

Russische Federatie Oekraïne in staat 

stelt zijn soevereiniteit en territoriale 

integriteit volledig te herstellen; 

I. overwegende dat er door de EU de 

restrictieve maatregelen tegen de Russische 

Federatie zijn ingesteld en dat deze met 

regelmaat zijn verlengd, maar niet tot 

resultaten van betekenis hebben geleid; 

overwegende dat het sanctiebeleid, de 

isolatie van Rusland en het gebrek aan 

politieke dialoog hebben bijgedragen tot 

de verdere escalatie van de conflicten in 

Oekraïne en tot de verdere destabilisatie 

van de situatie in het land, waardoor de 

inspanningen om een politiek proces te 

herstarten om een uitweg uit de 

confrontatie te vinden, ernstig worden 

bemoeilijkt; overwegende dat de stijgende 

spanningen tussen Rusland en het Westen 

de veiligheidssituatie in Europa uitermate 

instabiel maken; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Amendement  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de zeer instabiele 

veiligheidssituatie in de Zee van Azov, die 

gemakkelijk kan ontaarden in een openlijk 

conflict, aanleiding geeft tot grote 

bezorgdheid; overwegende dat de bouw 

van de brug over de Straat van Kertsj, die 

het illegaal geannexeerde schiereiland de 

Krim met het vasteland van Rusland 

verbindt, zonder de toestemming van 

Oekraïne, een inbreuk op de soevereiniteit 
en de territoriale integriteit van Oekraïne 

vormt, en moet worden veroordeeld; 

overwegende dat de excessieve acties van 
de Russische Federatie in de Zee van 

Azov, aangezien deze een schending 

inhouden van het internationaal recht van 

de zee en Rusland's eigen internationale 

verbintenissen, te betreuren zijn; 

veroordeelt het buitensporige aanhouden 

en inspecteren van handelsschepen, 

waaronder zowel Oekraïense schepen, als 

schepen die de vlag van derde landen 

voeren, met inbegrip van schepen die de 

vlag van verschillende EU-lidstaten 

voeren, moet worden veroordeeld;  

J. overwegende dat de zeer instabiele 

veiligheidssituatie in de Zee van Azov, die 

gemakkelijk kan ontaarden in een openlijk 

conflict, aanleiding geeft tot grote 

bezorgdheid; overwegende dat de 

Russische Federatie het recht van 

doorgang door de Straat van Kertsj en de 

toegang tot de zee van Azov moet 

garanderen voor alle schepen en 

ongehinderde toegang tot Oekraïense 

havens moet verlenen, zoals is bepaald in 

de Samenwerkingsovereenkomst tussen 

Oekraïne en de Russische Federatie over 

de Zee van Azov; dringt er bij Oekraïne, 

Rusland en alle betrokken internationale 

actoren op aan om met de grootste 

terughoudendheid te handelen om de 

huidige gespannen situatie onmiddellijk te 

de-escaleren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Amendement  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. onderstreept dat de 

associatieovereenkomst niet het ultieme 

doel van de betrekkingen tussen de EU en 

Oekraïne is en juicht de Europese 

aspiraties van Oekraïne toe; steunt de 

ontwikkeling van nieuwe vormen van 

nauwere samenwerking met de EU, zoals 

de geleidelijke aanpassing van Oekraïne 

aan de douane-unie, de energie-unie en 

de digitale interne markt; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Amendement  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. wijst erop dat Oekraïne 

overeenkomstig artikel 49 VEU een 

Europees perspectief heeft en kan 

verzoeken lid te worden van de Europese 

Unie, op voorwaarde dat het land de 

criteria van Kopenhagen en de 

democratische beginselen in acht neemt, 

de fundamentele vrijheden, de 

mensenrechten en de rechten van 

minderheden eerbiedigt, en het 

functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

Schrappen 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0369/20 

Amendement  20 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  27 bis. uit zijn diepe bezorgdheid over het 

feit dat slechts vier maanden voor de op 

31 maart 2019 geplande 

presidentsverkiezingen de staat van beleg 

is afgekondigd; onderstreept dat de 

afkondiging van een dertig dagen durende 

staat van beleg tijdens de periode voor de 

verkiezingen een grote uitdaging vormt 

voor de democratie in Oekraïne, voor het 

openbaar en politiek leven, en voor het 

vermogen van het maatschappelijk 

middenveld om zijn werk te doen; 

onderstreept dat het noodzakelijk is om 

ervoor te zorgen dat de Oekraïners niet 

hun stemrecht wordt ontnomen en om 

ervoor te zorgen dat de voor 2019 

geplande presidents- en 

parlementsverkiezingen vrij en eerlijk 

verlopen; 

Or. en 

 

 


