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5.12.2018 A8-0369/21 

Amendement  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  28 bis. veroordeelt het verbod op de 

Oekraïense communistische partij en 

dringt aan op de onmiddellijke opheffing 

van het verbod; veroordeelt de 

criminalisering van de communistische 

ideologie en symbolen; spreekt zijn diepe 

bezorgdheid uit over deze aanvallen op de 

vrijheid van meningsuiting en vrijheid 

van vereniging door de 

ultranationalistische en fascistische 

krachten in Oekraïne;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Amendement  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. onderstreept enerzijds dat de 

Russische Federatie en de door haar 

gesteunde separatisten primair voor de 

situatie verantwoordelijk zijn, maar 
verzoekt anderzijds de Oekraïense 

autoriteiten zich meer in te spannen om het 

lijden van de door het conflict getroffen 

bevolking te verzachten, onder meer door 

steun te bieden aan intern ontheemden en 

oorlogsveteranen, en door gemakkelijke 

toegang tot pensioenen en sociale 

voorzieningen en diensten te verlenen aan 

personen die momenteel in de gebieden 

leven waarover de regering geen controle 

heeft; 

44. verzoekt de Oekraïense autoriteiten 

zich meer in te spannen om het lijden van 

de door het conflict getroffen bevolking te 

verzachten, onder meer door steun te 

bieden aan intern ontheemden en 

oorlogsveteranen, en door gemakkelijke 

toegang tot pensioenen en sociale 

voorzieningen en diensten te verlenen aan 

personen die momenteel in de gebieden 

leven waarover de regering geen controle 

heeft; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Amendement  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. neemt kennis van het voornemen 

van Oekraïne om de onderwijswet aan te 

passen overeenkomstig de aanbevelingen 

van de Commissie van Venetië en pleit 

voor de spoedige omzetting van dit 

voornemen in concrete maatregelen; dringt 

erop aan de wet, met inbegrip van 

wetgeving die de overgangsperiode tot 

2023 verlengt en de vrijstelling van 

particuliere scholen regelt, volledig ten 

uitvoer te leggen op basis van een 

inhoudelijke dialoog met 

vertegenwoordigers van de 

minderheidsgroeperingen;  

47. verzoekt Oekraïne om de 

onderwijswet aan te passen 

overeenkomstig de aanbevelingen van de 

Commissie van Venetië en pleit voor de 

spoedige omzetting hiervan in concrete 

maatregelen; dringt erop aan de wet, met 

inbegrip van wetgeving die de 

overgangsperiode tot 2023 verlengt en de 

vrijstelling van particuliere scholen regelt, 

volledig ten uitvoer te leggen op basis van 

een inhoudelijke dialoog met 

vertegenwoordigers van de 

minderheidsgroeperingen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Amendement  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. is ingenomen met de toename van 

het handelsvolume tussen de EU en 

Oekraïne, en met de diversificatie van de 

Oekraïense uitvoer naar de EU; verzoekt 

de Commissie Oekraïne te helpen bij het 

vaststellen van de gebieden die voor 

verdere economische diversificatie kunnen 

zorgen, en daaraan prioriteit toe te kennen 

bij de uitvoering van de DCFTA; stelt vast 

dat in dezelfde periode de uitvoer naar 

Rusland is teruggelopen;  

55. neemt kennis van de toename van 

het handelsvolume tussen de EU en 

Oekraïne, en van de diversificatie van de 

Oekraïense uitvoer naar de EU; verzoekt 

de Commissie Oekraïne te helpen bij het 

vaststellen van de gebieden die voor 

verdere economische diversificatie kunnen 

zorgen, en daaraan prioriteit toe te kennen 

bij de uitvoering van de DCFTA met het 

oog op het bevorderen van de 

economische en sociale ontwikkeling, en 

eerbiediging van de milieunormen en 

mensenrechten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Amendement  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 79 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

79. wijst nogmaals op de cruciale rol 

van Oekraïne met betrekking tot het 

Europese energiebevoorradingsnetwerk; 

veroordeelt de aanleg van de "Nord 

Stream 2"-pijplijn, aangezien het een 

politiek project is dat een bedreiging 

vormt voor de Europese veiligheid en de 

inspanningen om de energiebevoorrading 

te diversifiëren; dringt aan op stopzetting 

van het project;  

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Amendement  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

82. is verheugd over de inspanningen 

voor de modernisering van het Oekraïense 

leger en de Oekraïense zeemacht in de 

Zwarte Zee en de Zee van Azov, als 

garanten van de stabiliteit en territoriale 

integriteit van Oekraïne, en dringt er 

tegelijkertijd op aan de defensie-industrie 

zo snel mogelijke te hervormen;  

82. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit 

over de maritieme impasse in de Zwarte 

Zee en de Zee van Azov; verzoekt om het 

herstellen van de vrije doorvaart door de 

Straat van Kertsj, en dringt er bij Rusland 

en Oekraïne op aan om met de grootste 

terughoudendheid te handelen om de 

spanningen in de Zee van Azov en de 

Straat van Kertsj onmiddellijk te de-

escaleren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Amendement  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 84 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

84. herinnert eraan dat het belangrijk 

is de samenwerking met Oekraïne op 

verschillende gebieden te versterken, 

onder meer op het gebied van veiligheid 

en defensie; juicht het in dit verband toe 

dat Oekraïne heeft aangegeven 

geïnteresseerd te zijn in nadere deelname 

aan defensieprojecten, waaronder de 

permanente gestructureerde 

samenwerking (PESCO) aangaande 

veiligheid en defensie; 

84. onderstreept dat het noodzakelijk 

is de huidige Europese 

veiligheidsstructuren te vervangen door 

een pan-Europees veiligheidsstelsel dat 

gebaseerd is op het verwerpen van het 

gebruik van geweld, uitsluitend defensieve 

en niet-offensieve militaire capaciteiten, 

en de opbouw van vertrouwen; 

onderstreept de belangrijke rol die 

Oekraïne bij de ontwikkeling van een 

dergelijk systeem moet spelen;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Amendement  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

86. benadrukt het belang van de 

bestrijding van nepnieuws en propaganda 

uit Rusland, met inbegrip van de 

geanticipeerde Russische inmenging in de 

Oekraïense verkiezingen en in de gehele 

Europese Unie; pleit voor intensievere 

samenwerking tussen Oekraïne en de EU 

op dit gebied;  

Schrappen 

Or. en 

 

 


