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5.12.2018 A8-0369/11 

Ändringsförslag  11 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin resolution av den 

25 oktober 2018 om ökningen av 

nyfascistiskt våld i Europa1, 

Or. en 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Ändringsförslag  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Aa. Ukraina har ett allvarligt problem 

med högerextremism och våld. Bristen på 

seriösa åtgärder mot nyfascistiska och 

nynazistiska grupper och statliga 

institutioners öppna samarbete med 

högerextrema grupper såsom den Azov-

anknutna nationella milisen, C14, Högra 

Sektorn och Karpatska Sich har 

möjliggjort förekomsten av högervåld mot 

vänsteranknutna, progressiva och 

demokratiska politiska partier, 

fackföreningar och 

fackföreningsmedlemmar, det kritiska 

civilsamhället, politiska aktivister, romer, 

kvinnorätts- och miljöaktivister samt vid 

antifascistiska 

demonstrationer, kommunfullmäktigesam

manträden, ett evenemang organiserat av 

Amnesty International, konstutställningar 

och hbtqi-evenemang. De statliga 

institutionerna konfronterar inte 

våldsamma grupper och sätter inte stopp 

för deras strafflöshet. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0369/13 

Ändringsförslag  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Ukraina förtjänar särskilda lovord 

för reformer på områdena för energi, hälsa, 

pensioner, utbildning, offentlig förvaltning, 

decentralisering, offentlig upphandling, 

försvar och säkerhet samt banksektorn och 

för att säkra makroekonomisk stabilisering. 

Dessa reformer åtföljdes av drastiska 

prisökningar, nedskärningar i sociala 

förmåner och en försämring av tillgången 

till sociala trygghetssystem. Det kvarstår 

betydande utmaningar, särskilt på områden 

som korruptionsbekämpning, privatisering 

och reform av rättsväsendet. Det 

djupgående och omfattande frihandelsavtal 

som är en del av associeringsavtalet mellan 

EU och Ukraina, och som har varit 

officiellt gällande från och med den 1 

januari 2016, utgör en stabil grund för 

Ukrainas ekonomiska utveckling och 

modernisering. De senaste fyra åren har 

Ukrainas ekonomi inte bara stabiliserats 

utan även visat vissa tecken på förbättring. 

Sedan associeringsavtalet undertecknades 

2014 har Ukraina gjort fler proeuropeiska 

reformer än under alla de föregående åren 

av ukrainsk självständighet. 

D. Ukraina har genomfört reformer på 

områdena för energi, hälsa, pensioner, 

utbildning, offentlig förvaltning, 

decentralisering, offentlig upphandling, 

försvar och säkerhet samt banksektorn, för 

att säkra makroekonomisk stabilisering. 

Dessa reformer åtföljdes av drastiska 

prisökningar, nedskärningar i sociala 

förmåner och en försämring av tillgången 

till sociala trygghetssystem. Det kvarstår 

betydande utmaningar, särskilt på områden 

som korruptionsbekämpning, privatisering 

och reform av rättsväsendet. Det 

djupgående och omfattande frihandelsavtal 

som är en del av associeringsavtalet mellan 

EU och Ukraina, och som har varit 

officiellt gällande från och med den 1 

januari 2016, utgör en stabil grund för 

Ukrainas ekonomiska utveckling och 

modernisering. De senaste fyra åren har 

Ukrainas ekonomi inte bara stabiliserats 

utan även visat vissa tecken på förbättring. 

Sedan associeringsavtalet undertecknades 

2014 har Ukraina gjort fler proeuropeiska 

reformer än under alla de föregående åren 

av ukrainsk självständighet. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Ändringsförslag  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Europeiska unionen håller stadigt 

fast vid sitt orubbliga stöd till och åtagande 

för Ukrainas oberoende, suveränitet och 

territoriella integritet inom sina 

internationellt erkända gränser, och vid sitt 

stöd till de internationellt samordnade 

sanktionerna mot regeringar och aktörer 

som undergräver Ukrainas territoriella 

integritet. 

F. Europeiska unionen håller stadigt 

fast vid sitt orubbliga stöd till och åtagande 

för Ukrainas oberoende, suveränitet och 

territoriella integritet inom sina 

internationellt erkända gränser. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Ändringsförslag  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Samtidigt som man bör fördöma 

de fortsatta ryska angreppen i östra 

Ukraina, den olagliga ockupationen av 

den autonoma republiken Krim och 

staden Sevastopol, Rysslands ockupation 

av vissa områden i oblasten Donetsk och 

Luhansk, som alla bryter mot 

internationell rätt och Rysslands 

åtaganden och skyldigheter genom dess 

medlemskap i internationella 

organisationer, och dess deltagande i 

europeiska avtal som både Ryssland och 

Ukraina har undertecknat, framför allt 

FN-stadgan, Helsingforsslutakten och 

samförståndsavtalet från Budapest samt 

1997 års fördrag om vänskap, samarbete 

och partnerskap mellan Ukraina och 

Ryska federationen, bör man vara 

medveten om att Ukraina står inför 

omvandlande utmaningar i en miljö som 

präglas av krigföring och 

destabiliseringsförsök. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Ändringsförslag  16 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. I samband med den ryskledda 

aggressionen mot Ukraina har restriktiva 

åtgärder från EU mot Ryska federationen 

införts och regelbundet utökats. Det är 

önskvärt med ett bredare engagemang 

från EU för att lösa konflikten, till 

exempel genom att utse ett särskilt EU-

sändebud för konflikten i östra Ukraina 

och Krim. Europaparlamentet har 

upprepade gånger uppmanat till ett 

internationellt format för förhandlingar 

om en avslutning av ockupationen av 

Krimhalvön, med deltagande av EU. 

Sanktionerna mot Ryssland bör förlängas 

och utökas, särskilt de mot individer och 

företag som gynnas av olagliga 

situationer, tills Ryska federationen 

tillåter Ukraina att helt återställa sin 

suveränitet och territoriella integritet. 

I. Restriktiva åtgärder från EU mot 

Ryska federationen har införts och 

regelbundet utökats, men har inte gett 

några meningsfulla resultat. 

Sanktionspolitiken, Rysslands isolering 

och bristen på politisk dialog har bidragit 

till en ytterligare upptrappning av 

konflikterna i Ukraina och till en ökad 

destabilisering av situationen i landet, 

vilket har gjort ansträngningar för att 

återuppta en politisk process för att finna 

vägar ut ur konfrontationen mycket 

svårare. De ökande spänningarna mellan 

Ryssland och västvärlden gör 

säkerhetssituationen i Europa extremt 

instabil. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Ändringsförslag  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Det mycket instabila säkerhetsläget 

i Azovska sjön, som lätt skulle kunna 

trappas upp till en öppen konflikt, ger skäl 

till mycket allvarlig oro. Uppförandet av 

bron över Kertjsundet, som förbinder den 

olagligt annekterade Krimhalvön med det 

ryska fastlandet och som har utförts utan 

Ukrainas samtycke och uppenbart i strid 

med landets suveränitet och territoriella 

integritet, bör fördömas. De överdrivna 

åtgärderna från Ryska federationens sida 

i Azovska sjön är djupt förkastliga, i den 

utsträckning som de strider mot 

internationell sjörätt och Rysslands egna 
internationella åtaganden. Det överdrivna 

stoppandet och inspekterandet av 

kommersiella fartyg, både ukrainska 

fartyg och fartyg som seglar under 

tredjestatsflagg, däribland fartyg som 

seglar under olika EU-medlemsstaters 

flagg, bör fördömas.  

J. Det mycket instabila säkerhetsläget 

i Azovska sjön, som lätt skulle kunna 

trappas upp till en öppen konflikt, ger skäl 

till mycket allvarlig oro. Ryska 

federationen måste garantera rätten till 

passage genom Kertjsundet och tillträde 

till Azovska sjön för alla fartyg samt ge 

obehindrat tillträde till ukrainska hamnar 

i enlighet med samarbetsavtalet mellan 

Ukraina och Ryska federationen om 
Azovska sjön. Parlamentet uppmanar 

Ukraina, Ryssland och alla berörda 

internationella aktörer att agera med 

största återhållsamhet för att omedelbart 

trappa ned den rådande spända 

situationen. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Ändringsförslag  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet understryker 

att associeringsavtalet inte är slutmålet 

för förbindelserna mellan EU och 

Ukraina och välkomnar Ukrainas 

europeiska strävanden. Parlamentet 

stöder utvecklingen av nya former av 

förbättrat samarbete med EU, såsom 

Ukrainas gradvisa tillnärmning till 

tullunionen, energiunionen och den 

digitala inre marknaden. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Ändringsförslag  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet påpekar att 

Ukraina har ett europeiskt perspektiv 

enligt artikel 49 i EU-fördraget, och kan 

ansöka om medlemskap i Europeiska 

unionen, förutsatt att landet ansluter sig 

till Köpenhamnskriterierna och 

demokratins principer, respekterar 

grundläggande friheter, mänskliga 

rättigheter och minoriteternas rättigheter 

samt garanterar rättsstaten. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Ändringsförslag  20 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet uttrycker djup 

oro över införandet av undantagstillstånd 

endast fyra månader före presidentvalet 

den 31 mars 2019. Parlamentet 

understryker att införandet av en 30-

dagarsperiod med undantagstillstånd 

under tiden före ett val utgör en stor 

utmaning för demokratin i Ukraina, för 

det offentliga och politiska livet och för 

det civila samhällets förmåga att agera. 

Parlamentet understryker behovet av att 

se till att det ukrainska folket inte berövas 

sin rösträtt och att de president- och 

parlamentsval som planeras äga rum 

2019 är fria och rättvisa. 

Or. en 

 

 


