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5.12.2018 A8-0369/11 

Predlog spremembe  11 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 25. oktobra 2018 o porastu 

neofašističnega nasilja v Evropi1, 

Or. en 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Predlog spremembe  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Aa. ker je Ukrajina s skrajno 

desničarskim ekstremizmom in nasiljem 

pred resno težavo; ker je to, da se proti 

neofašističnim in neonacističnim 

skupinam ni resno ukrepalo, in to, da 

državne institucije javno sodelujejo s 

skrajno desničarskimi skupinami, kot so 

Nacionalna milica, ki je povezana z 

regimentom Azov, C14, Desni sektor in 

Karpatska sič, omogočilo, da se je pojavilo 

desničarsko nasilje nad levičarskimi, 

naprednimi in demokratičnimi političnimi 

strankami, sindikati in sindikalisti, 

kritično civilno družbo, političnimi 

aktivisti, Romi ter aktivisti za pravice 

žensk in okoljskimi aktivisti, pa tudi na 

demonstracijah proti fašizmu, sejah 

mestnega sveta, prireditvi, ki jo je gostila 

organizacija Amnesty International, 

umetniških razstavah in prireditvah 

skupnosti LGBTQI; ker državne 

institucije ne ukrepajo proti nasilnim 

skupinam in ne končajo njihovega 

nekaznovanja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Predlog spremembe  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker si Ukrajina zasluži posebno 

pohvalo za reforme na področju energije, 

zdravja, pokojnin, izobraževanja, javne 

uprave, decentralizacije, javnega 

naročanja, obrambe in varnosti ter reformo 

bančnega sektorja, pa tudi za zagotovitev 

makroekonomske stabilizacije; ker so te 

reforme spremljali drastična zvišanja cen, 

znižanja socialnih prejemkov in 

poslabšanje dostopa do sistemov 

socialnega varstva; ker pomembni izzivi še 

vedno niso rešeni, zlasti na področjih, kot 

so boj proti korupciji, privatizacija in 

reforma pravosodja; ker poglobljeni in 

celoviti sporazum o prosti trgovini, ki je 

del pridružitvenega sporazuma med EU in 

Ukrajino in se uradno uporablja 

od 1. januarja 2016, zagotavlja trdno 

podlago za gospodarski razvoj in 

modernizacijo Ukrajine; ker se 

gospodarstvo Ukrajine v preteklih štirih 

letih ni le stabiliziralo, ampak je kazalo 

tudi nekatere znake izboljšanja; ker je 

Ukrajina, odkar je leta 2014 podpisala 

pridružitveni sporazum, izvedla več 

proevropskih reform kot v vseh prejšnjih 

letih svoje neodvisnosti; 

D. ker je Ukrajina izvedla reforme na 

področju energije, zdravja, pokojnin, 

izobraževanja, javne uprave, 

decentralizacije, javnega naročanja, 

obrambe in varnosti ter reformo bančnega 

sektorja, s čimer je zagotovila 

makroekonomsko stabilizacijo; ker so te 

reforme spremljali drastična zvišanja cen, 

znižanja socialnih prejemkov in 

poslabšanje dostopa do sistemov 

socialnega varstva; ker pomembni izzivi še 

vedno niso rešeni, zlasti na področjih, kot 

so boj proti korupciji, privatizacija in 

reforma pravosodja; ker poglobljeni in 

celoviti sporazum o prosti trgovini, ki je 

del pridružitvenega sporazuma med EU in 

Ukrajino in se uradno uporablja 

od 1. januarja 2016, zagotavlja trdno 

podlago za gospodarski razvoj in 

modernizacijo Ukrajine; ker se 

gospodarstvo Ukrajine v preteklih štirih 

letih ni le stabiliziralo, ampak je kazalo 

tudi nekatere znake izboljšanja; ker je 

Ukrajina, odkar je leta 2014 podpisala 

pridružitveni sporazum, izvedla več 

proevropskih reform kot v vseh prejšnjih 

letih svoje neodvisnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Predlog spremembe  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker Evropska unija še vedno 

neomajno podpira in se zavzema za 

neodvisnost, suverenost in ozemeljsko 

celovitost Ukrajine v okviru njenih 

mednarodno priznanih meja, še vedno pa 

podpira tudi mednarodno usklajene 

sankcije zoper vlade in akterje, ki 

ogrožajo ozemeljsko celovitost te države; 

F. ker Evropska unija še vedno 

neomajno podpira in se zavzema za 

neodvisnost, suverenost in ozemeljsko 

celovitost Ukrajine v okviru njenih 

mednarodno priznanih meja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Predlog spremembe  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je treba ob obsojanju stalne 

ruske agresije v vzhodnem delu Ukrajine, 

nezakonite priključitve Avtonomne 

republike Krim in mesta Sevastopol ter 

ruske zasedbe nekaterih regij provinc 

Doneck in Lugansk, kar vse pomeni 

kršitev mednarodnega prava ter zavez in 

obveznosti Rusije, ki izhajajo iz njenega 

članstva v mednarodnih organizacijah in 

njega sodelovanja pri evropskih 

sporazumih, ki sta jih podpisali tako 

Rusija kot Ukrajina, zlasti Ustanovno 

listino Združenih narodov, Helsinško 

sklepno listino in memorandum iz 

Budimpešte ter sporazum o prijateljstvu, 

sodelovanju in partnerstvu med Ukrajino 

in Rusko federacijo iz leta 1997, priznati, 

da se Ukrajina spopada z izzivi prehoda v 

okolju, ki ga zaznamujejo vojna in 

poskusi destabilizacije; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Predlog spremembe  16 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker so bili v zvezi z rusko agresijo 

proti Ukrajini zoper Rusko federacijo 

uvedeni omejevalni ukrepi, ki se redno 

podaljšujejo; ker je zaželeno, da se EU 

širše vključi v reševanje konflikta, na 

primer tako da imenuje posebnega 

odposlanca EU za konflikt v vzhodni 
Ukrajini in na Krimu; ker ponovno poziva, 

naj pogajanja o končanju zasedbe 

Krimskega polotoka potekajo na 

mednarodni ravni in z udeležbo EU; ker 
bi bilo treba sankcije zoper Rusijo 

podaljšati in razširiti, zlasti na 

posameznike in podjetja, ki izkoriščajo 

nezakonite razmere, dokler Ruska 

federacija ne bo omogočila, da Ukrajina 

ponovno vzpostavi popolno suverenost in 

ozemeljsko celovitost; 

I. ker so bili proti Ruski federaciji 

uvedeni omejevalni ukrepi EU, ki se redno 

podaljšujejo, a z njimi niso bili doseženi 

pomembnejši rezultati; ker politika 

sankcij, osamitev Rusije in pomanjkanje 

političnega dialoga prispevajo k 

nadaljnjemu stopnjevanju konfliktov v 
Ukrajini in nadaljnji destabilizaciji razmer 

v državi, kar zelo otežuje prizadevanja, da 

bi ponovno zagnali političen proces, s 

katerim bi poiskali načine za končanje 

konflikta; ker so varnostne razmere v 

Evropi zaradi vse večjih napetosti med 

Rusijo in Zahodom izredno nestabilne; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Predlog spremembe  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker so izredno nestabilne varnostne 

razmere v Azovskem morju, ki bi se lahko 

hitro sprevrgle v odprt konflikt, zelo skrb 

vzbujajoče; ker je treba obsoditi, da je bil 

čez ožino Kerč zgrajen most, ki povezuje 

nezakonito priključeni Krimski polotok s 

celinsko Rusijo, kar se je zgodilo brez 

soglasja Ukrajine in ob jasni kršitvi njene 

suverenosti in ozemeljske celovitosti; ker 

so pretirane dejavnosti Ruske federacije v 

Azovskem morju, ki pomenijo kršitev 

mednarodnega pomorskega prava in 

lastnih mednarodnih zavez Rusije, 

obžalovanja vredna; ker je treba obsoditi 

pretirano ustavljanje in pregledovanje 

trgovskih plovil, tudi ukrajinskih ladij in 

ladij, ki plujejo pod zastavami tretjih 

držav, vključno z ladjami, ki plujejo pod 

zastavami različnih držav članic EU;  

J. ker so izredno nestabilne varnostne 

razmere v Azovskem morju, ki bi se lahko 

hitro sprevrgle v odprt konflikt, zelo skrb 

vzbujajoče; ker mora Ruska federacija 

vsem plovilom zagotavljati pravico do 

prehoda prek Kerške ožine in dostop do 

Azovskega morja ter neoviran dostop do 

ukrajinskih pristanišč, kot je določeno v 

sporazumu o sodelovanju med Ukrajino in 

Rusko federacijo o Azovskem morju; 

poziva Ukrajino, Rusijo in vse zadevne 

mednarodne akterje, naj ravnajo kar 

najbolj zadržano, da bi takoj umirili 

trenutno napete razmere; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Predlog spremembe  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da pridružitveni 

sporazum ni končni cilj odnosov med EU 

in Ukrajino, in pozdravlja evropske težnje 

Ukrajine; podpira razvoj novih oblik 

okrepljenega sodelovanja z EU, kot je 

postopno približevanje Ukrajine carinski 

uniji, energetski uniji in enotnemu 

digitalnemu trgu; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Predlog spremembe  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da ima Ukrajina v 

skladu s členom 49 PEU evropsko 

perspektivo in lahko zaprosi za članstvo v 

Evropski uniji, če izpolnjuje 

københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne 

svoboščine, človekove pravice in pravice 

manjšin ter uveljavlja pravno državo; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Predlog spremembe  20 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  27a. izraža globoko zaskrbljenost, ker je 

bilo le štiri mesece pred predsedniškimi 

volitvami, ki naj bi 

potekale 31. marca 2019, razglašeno 

vojno pravo; poudarja, da razglasitev 30-

dnevnega obdobja vojnega prava v 

predvolilnem obdobju predstavlja velik 

izziv za demokracijo v Ukrajini, za javno 

in politično življenje ter za sposobnost 

delovanja civilne družbe; nadalje 

poudarja, da je treba poskrbeti za to, da 

ukrajinsko ljudstvo ne bo prikrajšano za 

pravico voliti ter da bodo predsedniške in 

parlamentarne volitve, ki naj bi potekale 

leta 2019, svobodne in poštene; 

Or. en 

 

 


