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5.12.2018 A8-0369/21 

Grozījums Nr.  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 28.a nosoda Ukrainas komunistiskās 

partijas aizliegumu un aicina nekavējoties 

to atcelt; nosoda komunistu ideoloģijas un 

simbolu kriminalizāciju; pauž dziļas bažas 

par šiem uzbrukumiem vārda un 

biedrošanās brīvībai, ko veic 

ultranacionālistu un fašistiski spēki 

Ukrainā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Grozījums Nr.  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. skaidri uzsverot Krievijas 

Federācijas un tās atbalstīto separātistu 

galveno atbildību, tomēr aicina Ukrainas 

iestādes īstenot papildu centienus, lai 

atvieglotu konflikta skarto cilvēku 

ciešanas, tostarp sniedzot atbalstu valsts 

iekšienē pārvietotajām personām un kara 

veterāniem un nodrošinot to personu vieglu 

piekļuvi pensijām un sociālajiem 

pabalstiem, un pakalpojumiem, kuras dzīvo 

teritorijās, kas pašlaik ir ārpus valdības 

kontroles;  

44. aicina Ukrainas iestādes īstenot 

papildu centienus, lai atvieglotu konflikta 

skarto cilvēku ciešanas, tostarp sniedzot 

atbalstu valsts iekšienē pārvietotajām 

personām un kara veterāniem un 

nodrošinot to personu vieglu piekļuvi 

pensijām un sociālajiem pabalstiem, un 

pakalpojumiem, kuras dzīvo teritorijās, kas 

pašlaik ir ārpus valdības kontroles; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Grozījums Nr.  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. pieņem zināšanai Ukrainas 

nodomu grozīt Izglītības likumu saskaņā ar 

Venēcijas komisijas ieteikumiem un aicina 

to ātri izpaust konkrētā rīcībā; aicina 

likumu pilnībā īstenot, pamatojoties uz 

jēgpilnu dialogu ar nacionālajām 

minoritātēm piederošo personu 

pārstāvjiem, tostarp tiesību aktu, kas 

paredz pagarināt pārejas periodu līdz 

2023. gadam un reglamentē atbrīvojumu 

privātajām skolām;  

47. aicina Ukrainu grozīt Izglītības 

likumu saskaņā ar Venēcijas komisijas 

ieteikumiem un aicina to ātri izpaust 

konkrētā rīcībā; aicina likumu pilnībā 

īstenot, pamatojoties uz jēgpilnu dialogu ar 

nacionālajām minoritātēm piederošo 

personu pārstāvjiem, tostarp tiesību aktu, 

kas paredz pagarināt pārejas periodu līdz 

2023. gadam un reglamentē atbrīvojumu 

privātajām skolām; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Grozījums Nr.  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. atzinīgi vērtē to, ka ir palielinājies 

tirdzniecības apjoms starp ES un Ukrainu, 

un Ukrainas eksporta uz ES diversifikāciju; 

mudina Komisiju palīdzēt Ukrainai noteikt 

jomas, kuras varētu vēl vairāk sekmēt 

ekonomikas diversifikāciju, un DCFTA 

īstenošanas procesā tās noteikt par 

prioritāti; norāda, ka šajā pašā laikposmā 

ir samazinājies eksports uz Krieviju;  

55. pieņem zināšanai to, ka ir 

palielinājies tirdzniecības apjoms starp ES 

un Ukrainu, un Ukrainas eksporta uz ES 

diversifikāciju; mudina Komisiju palīdzēt 

Ukrainai noteikt jomas, kuras varētu vēl 

vairāk sekmēt ekonomikas diversifikāciju, 

un DCFTA īstenošanas procesā tās noteikt 

par prioritāti, lai veicinātu ekonomikas un 

sociālo attīstību, kā arī vides standartu un 

cilvēktiesību ievērošanu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Grozījums Nr.  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

79. atkārtoti atgādina par Ukrainas 

izšķirīgo nozīmi Eiropas energoapgādes 

tīklā; nosoda projekta “Nord Stream 2” 

būvniecību, jo tas ir politisks projekts, kas 

rada draudus Eiropas drošībai un 

centieniem dažādot enerģijas piegādes 

avotus; aicina projektu atcelt;  

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Grozījums Nr.  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

82. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

82. atzinīgi vērtē centienus modernizēt 

Ukrainas armiju un jūras spēkus Melnajā 

jūrā un Azovas jūrā kā stingru Ukrainas 

stabilitātes un teritoriālās integritātes 

garantiju, vienlaikus tomēr mudinot kā 

neatliekamu vajadzību reformēt arī 

aizsardzības nozari;  

82. pauž dziļas bažas par kuģu 

bloķēšanu Melnajā un Azovas jūrā; 

aicina atjaunot brīvību izbraukt cauri 

Kerčas šaurumam, un mudina Krieviju 

un Ukrainu rīkoties iespējami savaldīgi, 

lai nekavējoties mazinātu spriedzi Azovas 

jūrā un Kerčas šaurumā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Grozījums Nr.  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

84. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

84. atgādina, ka ir svarīgi stiprināt 

sadarbību ar Ukrainu dažādos līmeņos, 

tostarp drošības un aizsardzības jomās; 

šajā sakarā atzinīgi vērtē Ukrainas 

ieinteresētību turpmāk iesaistīties 

aizsardzības projektos, tostarp pastāvīgajā 

strukturētajā sadarbībā (PESCO) drošības 

un aizsardzības jomā; 

84. uzsver nepieciešamību aizstāt 

pašreizējās Eiropas drošības struktūras ar 

visas Eiropas drošības sistēmu, kuras 

pamatā būtu atteikšanās no spēka, vienīgi 

aizsardzības un neofensīvas militārās 

spējas un uzticības veicināšana; uzsver, 

ka Ukrainai vajadzētu būt svarīgai lomai 

šādas sistēmas izstrādes procesā;  

Or. en 



 

AM\1171356LV.docx  PE631.561v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0369/28 

Grozījums Nr.  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

86. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. uzsver, ka ir svarīgi vērsties pret 

Krievijas viltus ziņām un propagandu, 

tostarp tās gaidāmo iejaukšanos Ukrainas 

vēlēšanās, kā arī visā Eiropas Savienībā; 

aicina paplašināt Ukrainas un ES 

sadarbību šajā jautājumā;  

svītrots 

Or. en 

 

 


