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5.12.2018 A8-0369/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie z 

25. októbra 2018 o náraste 

neofašistického násilia v Európe1, 

Or. en 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Aa. keďže Ukrajina čelí vážnemu 

problému s krajne pravicovým 

extrémizmom a násilím; keďže nedostatok 

dôrazných opatrení proti neofašistickým a 

neonacistickým skupinám a otvorená 

spolupráca štátnych inštitúcií s krajne 

pravicovými skupinami, ako sú národné 

milície spojené s bataliónom Azov, C14, 

Pravý sektor a Karpatská Sič, umožnili, 

aby dochádzalo k pravicovému násiliu 

proti ľavicovým, progresívnym a 

demokratickým politickým stranám, 

odborovým zväzom a odborárom, kritickej 

občianskej spoločnosti, politickým 

aktivistom, Rómom a aktivistom v oblasti 

práv žien a životného prostredia, ako aj 

pri antifašistických demonštráciách, 

zasadnutiach mestskej rady, podujatí 

usporiadanom organizáciou Amnesty 

International, umeleckých výstavách a 

akciách LGBTQI; keďže štátne inštitúcie 

zlyhávajú, pokiaľ ide o boj proti násilným 

skupinám a ukončenie ich beztrestnosti; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.12.2018 A8-0369/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže Ukrajina si zasluhuje 

osobitné ocenenie za reformy v oblasti 

energetiky, zdravotníctva, dôchodkov, 

vzdelávania, verejnej správy, 

decentralizácie, verejného obstarávania, 

obrany a bezpečnosti, ako aj v bankovom 

sektore a v oblasti zaistenia 

makroekonomickej stabilizácie; keďže 

tieto reformy boli sprevádzané drastickým 

zvýšením cien, znížením sociálnych dávok 

a zhoršením prístupu k systémom 

sociálneho zabezpečenia; keďže 

pretrvávajú značné problémy, najmä v 

oblastiach, ako boj proti korupcii, 

privatizácia a reforma súdnictva; keďže 

prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom 

obchode (DCFTA), ktorá je súčasťou 

dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

a ktorá oficiálne platí od 1. januára 2016, 

poskytuje pevný základ hospodárskeho 

rozvoja a modernizácie Ukrajiny; keďže v 

posledných štyroch rokoch sa hospodárstvo 

Ukrajiny nielen stabilizovalo, ale vykazuje 

aj určité zlepšenie; keďže od podpísania 

dohody o pridružení v roku 2014 Ukrajina 

uskutočnila viac proeurópskych reforiem 

ako za celé doterajšie obdobie ukrajinskej 

nezávislosti; 

D. keďže Ukrajina uskutočnila 

reformy v oblasti energetiky, 

zdravotníctva, dôchodkov, vzdelávania, 

verejnej správy, decentralizácie, verejného 

obstarávania, obrany a bezpečnosti, ako aj 

v bankovom sektore a v oblasti zaistenia 

makroekonomickej stabilizácie; keďže 

tieto reformy boli sprevádzané drastickým 

zvýšením cien, znížením sociálnych dávok 

a zhoršením prístupu k systémom 

sociálneho zabezpečenia; keďže 

pretrvávajú značné problémy, najmä v 

oblastiach, ako boj proti korupcii, 

privatizácia a reforma súdnictva; keďže 

prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom 

obchode (DCFTA), ktorá je súčasťou 

dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

a ktorá oficiálne platí od 1. januára 2016, 

poskytuje pevný základ hospodárskeho 

rozvoja a modernizácie Ukrajiny; keďže v 

posledných štyroch rokoch sa hospodárstvo 

Ukrajiny nielen stabilizovalo, ale vykazuje 

aj určité zlepšenie; keďže od podpísania 

dohody o pridružení v roku 2014 Ukrajina 

uskutočnila viac proeurópskych reforiem 

ako za celé doterajšie obdobie ukrajinskej 

nezávislosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže Európska únia pevne 

presadzuje svoju neochvejnú podporu 

ukrajinskej nezávislosti, zvrchovanosti a 

územnej celistvosti v rámci jej 

medzinárodne uznaných hraníc a podporu 

medzinárodne koordinovaného ukladania 

sankcií vládam a činiteľom, ktorí 

narúšajú územnú celistvosť krajiny; 

F. keďže Európska únia pevne 

presadzuje svoju neochvejnú podporu 

ukrajinskej nezávislosti, zvrchovanosti a 

územnej celistvosti v rámci jej 

medzinárodne uznaných hraníc; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže odsudzuje pokračujúcu 

ruskú agresiu vo východnej časti 

Ukrajiny, nezákonnú anexiu Krymskej 

autonómnej republiky a mesta Sevastopol, 

ruskú okupáciu niektorých regiónov 

Doneckej a Luhanskej oblasti, čím sa 

porušuje medzinárodné právo a záväzky a 

povinnosti Ruska ako súčasti jeho 

členstva v medzinárodných organizáciách 

a účasti na európskych dohodách, ktoré 

podpísali Rusko aj Ukrajina, najmä 

Charta OSN, Helsinský záverečný akt, 

Budapeštianske memorandum a Zmluva o 

priateľstve, spolupráci a partnerstve 

medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou z 

roku 1997, pričom treba uznať, že 

Ukrajina čelí problémom 

transformačného charakteru v prostredí 

vojny a pokusov o destabilizáciu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže v súvislosti s ruskou 

agresiou voči Ukrajine boli proti Ruskej 

federácii zavedené a pravidelne 

predlžované reštriktívne opatrenia EÚ; 

keďže je žiaduce širšie zapojenie EÚ do 

riešenia konfliktu, napríklad 

vymenovaním osobitného vyslanca EÚ 

pre konflikt na východnej Ukrajine a na 

Kryme; opakovane požaduje, aby 

rokovania o zrušení okupácie Krymského 

polostrova za účasti EÚ prebiehali na 

medzinárodnej úrovni; keďže sankcie 

proti Rusku by sa mali predĺžiť a rozšíriť, 

najmä na jednotlivcov a podniky, ktoré 

túto nezákonnú situáciu využívajú, až kým 

Ruská federácia neumožní Ukrajine 

obnoviť zvrchovanosť a územnú 

celistvosť; 

I. keďže EÚ proti Ruskej federácii 

zaviedla a pravidelne predlžuje reštriktívne 

opatrenia, ktoré však nedosiahli 

zmysluplné výsledky; keďže politika 

sankcií, izolácia Ruska a nedostatok 

politického dialógu prispeli k ďalšej 

eskalácii konfliktov na Ukrajine a k 

ďalšej destabilizácii situácie v krajine, čo 

výrazne sťažilo úsilie o opätovné začatie 

politického procesu s cieľom nájsť 

spôsoby, ako túto konfrontáciu vyriešiť; 

keďže v dôsledku rastúceho napätia medzi 

Ruskom a Západom je bezpečnostná 

situácia v Európe mimoriadne nestabilná; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže vysoko nestabilná 

bezpečnostná situácia v Azovskom mori, 

ktorá by ľahko mohla vyústiť do 

otvoreného konfliktu, je veľmi 

znepokojujúca; keďže treba odsúdiť 

výstavbu mosta cez Kerčský prieliv, ktorý 

spája protiprávne anektovaný Krymský 

polostrov s kontinentálnym Ruskom, bez 

súhlasu Ukrajiny a v jasnom rozpore s 

jeho zvrchovanosťou a územnou 

celistvosťou; keďže aktivity Ruskej 

federácie v Azovskom mori, ktoré sú 

porušením medzinárodného námorného 

práva a medzinárodných záväzkov Ruska, 

sú poľutovaniahodné; keďže treba 

odsúdiť nadmerné zastavovanie a 

kontroly obchodných plavidiel tak 

ukrajinských, ako aj pod vlajkou tretích 

štátov, vrátane lodí pod vlajkou 

jednotlivých členských štátov EÚ;  

J. keďže vysoko nestabilná 

bezpečnostná situácia v Azovskom mori, 

ktorá by ľahko mohla vyústiť do 

otvoreného konfliktu, je veľmi 

znepokojujúca; keďže Ruská federácia 

musí pre všetky plavidlá zaručiť právo 

plavby cez Kerčský prieliv a prístup do 

Azovského mora a zabezpečiť 

neobmedzený prístup do ukrajinských 

prístavov, ako sa stanovuje v dohode o 

spolupráci medzi Ukrajinou a Ruskou 

federáciou o Azovskom mori; naliehavo 

žiada Ukrajinu, Rusko a všetkých 

zainteresovaných medzinárodných 

aktérov, aby konali s maximálnou 

zdržanlivosťou s cieľom okamžite 

zmierniť súčasnú napätú situáciu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že dohoda o pridružení 

nie je konečným cieľom vzťahov medzi 

EÚ a Ukrajinou, a víta európske ambície 

Ukrajiny; podporuje rozvoj nových foriem 

posilnenej spolupráce s EÚ, ako je 

postupná aproximácia Ukrajiny s colnou 

úniou, energetickou úniou a digitálnym 

jednotným trhom; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. pripomína, že Ukrajina má podľa 

článku 49 Zmluvy o EÚ európske 

vyhliadky a môže požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že spĺňa 

kodanské kritériá a zásady demokracie, 

dodržiava základné slobody, ľudské práva 

a práva menšín a pridŕža sa zásad 

právneho štátu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  27a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

zavedením stanného práva, a to len štyri 

mesiace pred prezidentskými voľbami 

naplánovanými na 31. marca 2019; 

zdôrazňuje, že zavedenie 30-dňového 

stanného práva v predvolebnom období 

predstavuje veľkú výzvu pre demokraciu 

na Ukrajine, verejný a politický život a 

schopnosť občianskej spoločnosti konať; 

zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby 

ukrajinskí občania neboli zbavení práva 

voliť a aby prezidentské a parlamentné 

voľby naplánované na rok 2019 boli 

slobodné a spravodlivé; 

Or. en 

 

 


