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5.12.2018 A8-0369/21 

Pozměňovací návrh  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. odsuzuje zrušení Komunistické 

strany Ukrajiny a vyzývá k okamžitému 

zrušení jejího zákazu; odsuzuje 

kriminalizaci komunistické ideologie a 

symbolů; vyjadřuje hluboké znepokojení 

nad těmito útoky na svobodu projevu a 

sdružování ze strany 

ultranacionalistických a fašistických sil 

na Ukrajině;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Pozměňovací návrh  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. zdůrazňuje sice primární 

odpovědnost Ruské federace a separatistů, 

které Ruská federace podporuje, vyzývá 

však ukrajinské orgány, aby vyvinuly větší 

úsilí ke zmírnění utrpení obyvatel 

postižených konfliktem, včetně podpory 

vnitřně vysídlených osob, válečných 

veteránů, i prostřednictvím snadného 

přístupu k penzím a sociálním příspěvkům 

a službám pro ty, kteří žijí na územích, jež 

jsou v současnosti mimo vládní kontrolu; 

44. vyzývá ukrajinské orgány, aby 

vyvinuly větší úsilí ke zmírnění utrpení 

obyvatel postižených konfliktem, včetně 

podpory vnitřně vysídlených osob, 

válečných veteránů, i prostřednictvím 

snadného přístupu k penzím a sociálním 

příspěvkům a službám pro ty, kteří žijí na 

územích, jež jsou v současnosti mimo 

vládní kontrolu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Pozměňovací návrh  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. bere na vědomí záměr Ukrajiny 

novelizovat zákon o vzdělávání v souladu s 

doporučeními Benátské komise a vyzývá k 

rychlému přijetí konkrétních opatření; 

vyzývá k plnému provedení tohoto zákona 

věcného dialogu se zástupci národnostních 

menšin, a to včetně legislativních opatření 

prodlužujících přechodné období do roku 

2023 a upravujících výjimky pro soukromé 

školy;  

47. vyzývá Ukrajinu, aby novelizovala 

zákon o vzdělávání v souladu s 

doporučeními Benátské komise a vyzývá k 

rychlému přijetí konkrétních opatření; 

vyzývá k plnému provedení tohoto zákona 

věcného dialogu se zástupci národnostních 

menšin, a to včetně legislativních opatření 

prodlužujících přechodné období do roku 

2023 a upravujících výjimky pro soukromé 

školy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Pozměňovací návrh  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. vítá nárůst objemu obchodu mezi 

EU a Ukrajinou a diverzifikaci 

ukrajinského vývozu do EU; vybízí 

Komisi, aby podporovala Ukrajinu při 

identifikaci oblasti, které by mohly vést k 

další hospodářské diverzifikaci, a při jejich 

prioritizaci v procesu provádění 

prohloubené a komplexní dohody o volném 

obchodu; konstatuje, že v témže časovém 

období došlo k omezení vývozu do Ruska;  

55. bere na vědomí nárůst objemu 

obchodu mezi EU a Ukrajinou a 

diverzifikaci ukrajinského vývozu do EU; 

vybízí Komisi, aby podporovala Ukrajinu 

při identifikaci oblasti, které by mohly vést 

k další hospodářské diverzifikaci, a při 

jejich prioritizaci v procesu provádění 

prohloubené a komplexní dohody o volném 

obchodu ve snaze prosazovat hospodářský 

a sociální rozvoj a také respektování 

norem na ochranu životního prostředí a 

lidských práv; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Pozměňovací návrh  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. připomíná klíčovou úlohu 

Ukrajiny v evropské energetické síti; 

odsuzuje výstavbu projektu Nord Stream 

2, neboť jde o politický projekt, který 

představuje hrozbu pro evropskou 

bezpečnost a brání snahám o diverzifikaci 

dodávek energie; vyzývá k zastavení 

tohoto projektu;  

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Pozměňovací návrh  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 82 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

82. vítá obrovské úsilí o modernizaci 

ukrajinské armády a námořních sil v 

Černém a Azovském moři jako silných 

záruk stability a územní celistvosti 

Ukrajiny, avšak současně vybízí k reformě 

zbrojního průmyslu, která je nezbytně 

nutná;  

82. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

námořním incidentem v Černém a 

Azovském moři; vyzývá k obnovení 

volného průjezdu Kerčským průlivem a 

naléhavě vyzývá Rusko a Ukrajinu, aby 

jednaly nanejvýš zdrženlivě ve snaze 

okamžitě snížit napětí v Azovském moři a 

v Kerčském průlivu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Pozměňovací návrh  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. připomíná, že je důležité posílit 

spolupráci s Ukrajinou na různých 

úrovních, včetně bezpečnosti a obrany; v 

této souvislosti vítá, že Ukrajina má zájem 

o další účast na projektech v oblasti 

obrany, včetně stále strukturované 

spolupráce (PESCO) v oblasti bezpečnosti 

a obrany; 

84. zdůrazňuje, že je třeba nahradit 

současné evropské bezpečnostní struktury 

celoevropským systémem bezpečnosti 

založeném na zřeknutí se používání síly, 

na výlučně obranných a neútočných 

vojenských schopnostech a na budování 

důvěry; zdůrazňuje důležitou roli, kterou 

by měla v procesu vytváření takovéhoto 

systému hrát Ukrajina;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Pozměňovací návrh  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. zdůrazňuje, že je důležité bojovat 

proti falešným zprávám pocházejícím z 

Ruska a ruské propagandě a proti 

očekávanému vměšování Ruska do voleb 

na Ukrajině a v Evropské unii; vyzývá k 

posílení spolupráce mezi Ukrajinou a EU 

v této otázce;  

vypouští se 

Or. en 

 

 


