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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0369/21 

Τροπολογία  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28α. καταδικάζει την απαγόρευση του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας 

και ζητεί την άμεση άρση της 

απαγόρευσης· καταδικάζει την 

ποινικοποίηση της κομμουνιστικής 

ιδεολογίας και των κομμουνιστικών 

συμβόλων· εκφράζει τη βαθιά του 

ανησυχία για τις επιθέσεις αυτές στην 

ελευθερία της έκφρασης και του 

συνεταιρίζεσθαι από τις υπερεθνικιστικές 

και φασιστικές δυνάμεις στην Ουκρανία·  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Τροπολογία  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. μολονότι υπογραμμίζοντας 

ξεκάθαρα την πρωταρχική ευθύνη της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας και των 

αυτονομιστών τους οποίους υποστηρίζει, 
καλεί τις ουκρανικές αρχές να καταβάλουν 

επιπλέον προσπάθειες για να 

ανακουφίσουν τον πληθυσμό που 

πλήττεται από τη σύγκρουση, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς 

τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και τους 

βετεράνους πολέμου, μέσω και της 

εύκολης πρόσβασης όσων ζουν στα εδάφη 

τα οποία βρίσκονται σήμερα εκτός 

κυβερνητικού ελέγχου σε συντάξεις και 

κοινωνικά επιδόματα· 

44. καλεί τις ουκρανικές αρχές να 

καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες για να 

ανακουφίσουν τον πληθυσμό που 

πλήττεται από τη σύγκρουση, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς 

τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και τους 

βετεράνους πολέμου, μέσω και της 

εύκολης πρόσβασης όσων ζουν στα εδάφη 

τα οποία βρίσκονται σήμερα εκτός 

κυβερνητικού ελέγχου σε συντάξεις και 

κοινωνικά επιδόματα· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Τροπολογία  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. σημειώνει την πρόθεση της 

Ουκρανίας να τροποποιήσει τον νόμο για 

την εκπαίδευση σύμφωνα με τις συστάσεις 

της Επιτροπής της Βενετίας και ζητεί την 

άμεση υλοποίησή του με συγκεκριμένες 

δράσεις· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του 

νόμου βάσει ουσιαστικού διαλόγου με τους 

εκπροσώπους των ατόμων που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας η 

οποία παρατείνει τη μεταβατική περίοδο 

έως το 2023 και ρυθμίζει την εξαίρεση για 

τα ιδιωτικά σχολεία·  

47. καλεί την Ουκρανία να 

τροποποιήσει τον νόμο για την εκπαίδευση 

σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής 

της Βενετίας και ζητεί την άμεση 

υλοποίησή του με συγκεκριμένες δράσεις· 

ζητεί την πλήρη εφαρμογή του νόμου 

βάσει ουσιαστικού διαλόγου με τους 

εκπροσώπους των ατόμων που ανήκουν σε 

εθνικές μειονότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας η 

οποία παρατείνει τη μεταβατική περίοδο 

έως το 2023 και ρυθμίζει την εξαίρεση για 

τα ιδιωτικά σχολεία· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Τροπολογία  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την αύξηση του όγκου των εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της 

Ουκρανίας και τη διαφοροποίηση των 

εξαγωγών της Ουκρανίας προς την ΕΕ· 

ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει 

την Ουκρανία με στόχο να εντοπιστούν οι 

τομείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν 

περαιτέρω την οικονομική διαφοροποίηση 

και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς 

κατά τη διαδικασία εφαρμογής της 

DCFTA· σημειώνει κατά την ίδια χρονική 

περίοδο, τη μείωση των εξαγωγών προς 

τη Ρωσία·  

55. λαμβάνει υπό σημείωση την 

αύξηση του όγκου των εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της 

Ουκρανίας και τη διαφοροποίηση των 

εξαγωγών της Ουκρανίας προς την ΕΕ· 

ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει 

την Ουκρανία με στόχο να εντοπιστούν οι 

τομείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν 

περαιτέρω την οικονομική διαφοροποίηση 

και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς 

κατά τη διαδικασία εφαρμογής της 

DCFTA, έτσι ώστε να προωθηθεί η 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 

καθώς και ο σεβασμός προς τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Τροπολογία  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο 

που διαδραματίζει η Ουκρανία στο 

ευρωπαϊκό δίκτυο παροχής ενέργειας· 

καταδικάζει την κατασκευή του αγωγού 

Nord Stream 2, δεδομένου ότι πρόκειται 

για πολιτικό σχέδιο που απειλεί την 

ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις προσπάθειες 

διαφοροποίησης του ενεργειακού 

εφοδιασμού· ζητεί να ακυρωθεί το έργο 

αυτό·  

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Τροπολογία  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 82 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

82. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 

έχουν καταβληθεί για τον εκσυγχρονισμό 

του στρατού και των ναυτικών δυνάμεων 

της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και 

στη Θάλασσα Αζόφ ως ισχυρών 

εγγυήσεων της σταθερότητας και της 

εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, 

παράλληλα όμως ενθαρρύνει τη 

μεταρρύθμιση της αμυντικής 

βιομηχανίας ως επείγουσα αναγκαιότητα·  

82. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 

για τη ναυτική αντιπαράθεση στη Μαύρη 

Θάλασσα και στη Θάλασσα Αζόφ· ζητεί 

την αποκατάσταση της ελεύθερης 

διέλευσης μέσω των στενών του Kerch 

και παροτρύνει τη Ρωσία και την 

Ουκρανία να ενεργήσουν με τη μέγιστη 

δυνατή αυτοσυγκράτηση για την άμεση 

αποκλιμάκωση των εντάσεων στη 

Θάλασσα Αζόφ και στα στενά του Kerch· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Τροπολογία  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 84 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

84. υπενθυμίζει τη σημασία της 

ενίσχυσης της συνεργασίας με την 

Ουκρανία σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ 

άλλων στους τομείς της ασφάλειας και 

της άμυνας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για 

περαιτέρω συμμετοχή σε αμυντικά έργα, 

συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) 

στον τομέα της ασφάλειας και της 

άμυνας· 

84. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

αντικατασταθούν οι υφιστάμενες 

ευρωπαϊκές δομές ασφαλείας από ένα 

πανευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας που 

θα βασίζεται στην παραίτηση από τη 

χρήση βίας, τις αποκλειστικά αμυντικές 

και όχι επιθετικές στρατιωτικές 

δυνατότητες και την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει τον 

σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να 

διαδραματίσει η Ουκρανία στη 

διαδικασία ανάπτυξης ενός τέτοιου 

συστήματος·  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Τροπολογία  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 86 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

86. τονίζει τη σημασία της 

καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων 

και της προπαγάνδας της Ρωσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης 

ανάμιξής της στις εκλογές της Ουκρανίας 

καθώς και σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση· ζητεί την ενίσχυση της 

συνεργασίας Ουκρανίας-ΕΕ στον τομέα 

αυτόν·  

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


