
 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

5.12.2018 A8-0369/21 

Poprawka  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  28a. potępia delegalizację 

Komunistycznej Partii Ukrainy i wzywa do 

natychmiastowego zniesienia tego zakazu; 

potępia kryminalizację ideologii 

komunistycznej i jej symboli; wyraża 

głębokie zaniepokojenie z powodu ataków 

na wolność słowa i zrzeszania się ze strony 

siły ultranacjonalistycznych i 

faszystowskich na Ukrainie;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Poprawka  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. wzywa władze Ukrainy – jasno 

podkreślając podstawową 

odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej i 

popieranych przez nią separatystów – do 

skoncentrowania dodatkowych wysiłków 

na załagodzeniu cierpienia ludności 

dotkniętej konfliktem, w tym wsparcia na 

rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i 

weteranów wojennych, a także do 

zapewnienia łatwego dostępu do emerytur 

oraz świadczeń i usług społecznych 

mieszkańcom terytoriów znajdujących się 

obecnie poza kontrolą rządu; 

44. wzywa władze Ukrainy do 

skoncentrowania dodatkowych wysiłków 

na załagodzeniu cierpienia ludności 

dotkniętej konfliktem, w tym wsparcia na 

rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i 

weteranów wojennych, a także do 

zapewnienia łatwego dostępu do emerytur 

oraz świadczeń i usług społecznych 

mieszkańcom terytoriów znajdujących się 

obecnie poza kontrolą rządu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Poprawka  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. odnotowuje zamiar Ukrainy, aby 

znowelizować ustawę o edukacji zgodnie z 

zaleceniami Komisji Weneckiej, oraz 

apeluje, by szybko przełożyć ten zamiar na 

konkretne działania; apeluje o pełne 

wdrożenie tej ustawy w oparciu o 

merytoryczny dialog z przedstawicielami 

mniejszości narodowych, włączając w to 

ustawodawstwo, które przedłuża okres 

przejściowy do 2023 r. i reguluje wyjątek 

ustanowiony dla szkół prywatnych;  

47. wzywa Ukrainę do znowelizowania 

ustawy o edukacji zgodnie z zaleceniami 

Komisji Weneckiej oraz apeluje, by szybko 

przełożyć ten zamiar na konkretne 

działania; apeluje o pełne wdrożenie tej 

ustawy w oparciu o merytoryczny dialog z 

przedstawicielami mniejszości 

narodowych, włączając w to 

ustawodawstwo, które przedłuża okres 

przejściowy do 2023 r. i reguluje wyjątek 

ustanowiony dla szkół prywatnych; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Poprawka  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. z zadowoleniem przyjmuje wzrost 

obrotów handlowych między UE a Ukrainą 

oraz dywersyfikację ukraińskiego eksportu 

do UE; zachęca Komisję do wspierania 

Ukrainy w określeniu obszarów 

sprzyjających dalszej dywersyfikacji 

gospodarczej oraz w nadaniu im 

priorytetów w procesie wdrażania DCFTA; 

zauważa, że w tym samym okresie nastąpił 

spadek eksportu do Rosji;  

55. odnotowuje wzrost obrotów 

handlowych między UE a Ukrainą oraz 

dywersyfikację ukraińskiego eksportu do 

UE; zachęca Komisję do wspierania 

Ukrainy w określeniu obszarów 

sprzyjających dalszej dywersyfikacji 

gospodarczej oraz w nadaniu im 

priorytetów w procesie wdrażania DCFTA 

z myślą o promowaniu rozwoju 

gospodarczego i społecznego, jak również 

przestrzegania norm środowiskowych i 

praw człowieka; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Poprawka  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. przypomina o zasadniczej roli 

Ukrainy dla europejskiej sieci dostaw 

energii; potępia budowę gazociągu Nord 

Stream 2, ponieważ jest to projekt 

polityczny, który zagraża bezpieczeństwu 

Europy i wysiłkom na rzecz dywersyfikacji 

dostaw energii; wzywa do unieważnienia 

tego projektu;  

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Poprawka  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

82. przyjmuje z zadowoleniem 

działania podejmowane w celu 

modernizacji ukraińskiego wojska oraz 

marynarki na Morzu Czarnym i Morzu 

Azowskim jako silne gwarancje 

stabilności i integralności terytorialnej 

Ukrainy, lecz jednocześnie zachęca do 

pilnie koniecznej reformy przemysłu 

obronnego;  

82. wyraża głębokie zaniepokojenie 

impasem na Morzu Czarnym i Morzu 

Azowskim; wzywa do przywrócenia 

swobody tranzytu przez Cieśninę 

Kerczeńską oraz apeluje do Rosji i 

Ukrainy o jak największą powściągliwość, 

aby bezzwłocznie złagodzić napięcia na 

Morzu Azowskim i w Cieśninie 

Kerczeńskiej; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Poprawka  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. przypomina o znaczeniu 

zacieśnienia współpracy z Ukrainą na 

różnych szczeblach, w tym w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony; w związku z tym 

z zadowoleniem przyjmuje 

zainteresowanie Ukrainy dalszym 

zaangażowaniem w projekty w dziedzinie 

obronności, w tym w stałą współpracę 

strukturalną (PESCO) w zakresie 

bezpieczeństwa i obrony; 

84. podkreśla potrzebę zastąpienia 

obecnych europejskich struktur 

bezpieczeństwa paneuropejskim systemem 
bezpieczeństwa opartym na rezygnacji z 

użycia siły, wyłącznie defensywnych i 

nieofensywnych zdolnościach wojskowych 

oraz budowaniu zaufania; podkreśla 

ważną rolę, jaką w procesie tworzenia 

takiego systemu powinna odegrać 

Ukraina;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Poprawka  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. podkreśla znaczenie walki z 

fałszywymi informacjami i propagandą 

rozpowszechnianymi przez Rosję, w tym 

przewidywaną ingerencją Rosji w wybory 

na Ukrainie oraz w całej Unii 

Europejskiej; wzywa do wzmocnienia 

współpracy między UE a Ukrainą w celu 

rozwiązania tego problemu;  

skreśla się 

Or. en 

 

 


