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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0369/21 

Módosítás  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28a. elítéli az ukrán kommunista párt 

betiltását, és felszólít annak azonnali 

feloldására; elítéli a kommunista 

ideológia és szimbólumok 

kriminalizálását; mély aggodalmát fejezi 

ki az ukrajnai fasiszta erők által a 

véleménynyilvánítás és egyesülés 

szabadsága ellen intézett ezen támadások 

miatt;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Módosítás  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. miközben egyértelműen 

hangsúlyozza az Oroszországi Föderáció 

és az általa támogatott szeparatisták 

elsődleges felelősségét, felhívja az ukrán 

hatóságokat, hogy tegyenek további 

erőfeszítéseket a konfliktus által sújtott 

lakosság szenvedéseinek enyhítése 

érdekében, beleértve a belső menekültek és 

a háborús veteránok támogatását is, és 

könnyítsék meg a nyugdíjakhoz és a 

szociális ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést azok számára, akik a 

kormány ellenőrzésén kívül eső területeken 

élnek; 

44. felhívja az ukrán hatóságokat, hogy 

tegyenek további erőfeszítéseket a 

konfliktus által sújtott lakosság 

szenvedéseinek enyhítése érdekében, 

beleértve a belső menekültek és a háborús 

veteránok támogatását is, és könnyítsék 

meg a nyugdíjakhoz és a szociális 

ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést azok számára, akik a kormány 

ellenőrzésén kívül eső területeken élnek; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Módosítás  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. tudomásul veszi Ukrajna 

szándékát az oktatási törvénynek a 

Velencei Bizottság ajánlásaival 

összhangban történő módosítására, és 

szorgalmazza, hogy ezt gyorsan ültessék át 

konkrét intézkedésekbe; szorgalmazza a 

törvénynek a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyekkel folytatott érdemi 

párbeszéd alapján történő teljes körű 

végrehajtását olyan szabályozás 

beépítésével, amely 2023-ig 

meghosszabbítja az átmeneti időszakot, és 

szabályozza a magániskolák mentességét;

  

47. felszólítja Ukrajnát az oktatási 

törvénynek a Velencei Bizottság 

ajánlásaival összhangban történő 

módosítására, és szorgalmazza, hogy ezt 

gyorsan ültessék át konkrét 

intézkedésekbe; szorgalmazza a 

törvénynek a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyekkel folytatott érdemi 

párbeszéd alapján történő teljes körű 

végrehajtását olyan szabályozás 

beépítésével, amely 2023-ig 

meghosszabbítja az átmeneti időszakot, és 

szabályozza a magániskolák mentességét; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Módosítás  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. üdvözli az EU és Ukrajna közötti 

kereskedelem volumenének növekedését és 

az EU-ba irányuló ukrán export 

diverzifikálódását; bátorítja a Bizottságot, 

hogy támogassa Ukrajnát a gazdasági 

diverzifikáció további erősítésére képes 

területek azonosításában, valamint ezek 

prioritásként történő kezelésében a DCFTA 

végrehajtása során; megállapítja, hogy 

ugyanebben az időszakban csökkent az 

Oroszországba irányuló kivitel;  

55. tudomásul veszi az EU és Ukrajna 

közötti kereskedelem volumenének 

növekedését és az EU-ba irányuló ukrán 

export diverzifikálódását; bátorítja a 

Bizottságot, hogy támogassa Ukrajnát a 

gazdasági diverzifikáció további 

erősítésére képes területek azonosításában, 

valamint ezek prioritásként történő 

kezelésében a DCFTA végrehajtása során, 

tekintettel a gazdasági és társadalmi 

fejlődés előmozdítására, valamint a 

környezetvédelmi normák és az emberi 

jogok tiszteletben tartására; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Módosítás  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. megismétli, hogy Ukrajnának 

döntő szerepe van az európai 

energiaellátási hálózatokban; elítéli az 

Északi Áramlat 2 csővezeték megépítését, 

mivel az politikai projekt, amely 

fenyegetést jelent Európa biztonságára 

nézve, és veszélyezteti az energiaellátás 

diverzifikálására irányuló erőfeszítéseket; 

szorgalmazza a projekt leállítását;  

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0369/26 

Módosítás  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

82. üdvözli az ukrajnai hadsereg és a 

fekete-tengeri és azovi-tengeri hadiflotta 

modernizálása érdekében tett lépéseket, 

amelyek Ukrajna stabilitásának és területi 

integritásának erőteljes garanciái, 

mindazonáltal ösztönzi a védelmi ipar 

sürgős reformját;  

82. mély aggodalmának ad hangot a 

fekete-tengeri és azovi-tengeri tengeri 

szembenállás miatt; felszólít a Kercsi-

szoroson való áthaladás szabadságának 

visszaállítására, és sürgeti Oroszországot 

és Ukrajnát, hogy a lehető legnagyobb 

mértékű visszafogottsággal lépjenek fel az 

Azovi-tengeren és a Kercsi-szorosban 

kialakuló feszültségek azonnali enyhítése 

érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Módosítás  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. emlékeztet annak fontosságára, 

hogy különböző szinteken, többek között a 

biztonság és a védelem területén 

megerősítsék az Ukrajnával folytatott 

együttműködést; e tekintetben üdvözli, 

hogy Ukrajna érdeklődik a védelmi 

projektekben, köztük az állandó 

strukturált védelmi és biztonsági 

együttműködésben való további 

szerepvállalás iránt; 

84. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 

európai biztonsági struktúrákat egy 

páneurópai biztonsági rendszerrel kell 

felváltani, amely az erőszak 

alkalmazásáról való lemondáson, 

kizárólag defenzív és nem támadó katonai 

képességeken és bizalomépítésen alapul; 

hangsúlyozza, hogy Ukrajnának fontos 

szerepet kell játszania egy ilyen rendszer 

kialakításának folyamatában;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Módosítás  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy küzdjenek az orosz álhírekkel és 

propagandával szemben, beleértve az 

Ukrajnában és az Európai Unióban tartott 

választásokba történő előre látható 

beavatkozását is; szorgalmazza az 

Ukrajna–EU együttműködés javítását 

ezen a területen;  

törölve 

Or. en 

 

 


