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5.12.2018 A8-0369/21 

Alteração  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Condena a ilegalização do Partido 

Comunista da Ucrânia e apela à 

suspensão imediata desta medida; 

condena a criminalização da ideologia e 

dos símbolos comunistas; manifesta 

profunda preocupação perante estes 

ataques à liberdade de expressão e de 

associação na Ucrânia, por parte das 

forças ultranacionalistas e fascistas;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Alteração  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Insta as autoridades ucranianas – 

sublinhando simultaneamente e de forma 

clara a responsabilidade principal da 

Federação da Rússia e dos separatistas 

que esta apoia – a envidarem esforços 

adicionais para aliviar o sofrimento das 

pessoas afetadas pelo conflito, 

nomeadamente através da prestação de 

apoio a pessoas deslocadas internamente e 

a veteranos de guerra e da facilitação do 

acesso a pensões e prestações e serviços 

sociais para as pessoas que vivem nos 

territórios atualmente fora do controlo do 

Governo; 

44. Insta as autoridades ucranianas a 

envidarem esforços adicionais para aliviar 

o sofrimento das pessoas afetadas pelo 

conflito, nomeadamente através da 

prestação de apoio a pessoas deslocadas 

internamente e a veteranos de guerra e da 

facilitação do acesso a pensões e 

prestações e serviços sociais para as 

pessoas que vivem nos territórios 

atualmente fora do controlo do Governo; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2018 A8-0369/23 

Alteração  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Regista a intenção da Ucrânia de 

alterar a lei sobre a educação, em 

conformidade com as recomendações da 

Comissão de Veneza, e apela à sua rápida 

aplicação, mediante ações concretas; apela 

à plena aplicação da lei, com base num 

diálogo aprofundado com os representantes 

das pessoas pertencentes a minorias 

nacionais, incluindo da legislação que 

prorroga o período de transição até 2023 e 

que regulamenta a isenção aplicável às 

escolas privadas;  

47. Insta a Ucrânia a alterar a lei sobre 

a educação, em conformidade com as 

recomendações da Comissão de Veneza, e 

apela à sua rápida aplicação, mediante 

ações concretas; apela à plena aplicação da 

lei, com base num diálogo aprofundado 

com os representantes das pessoas 

pertencentes a minorias nacionais, 

incluindo da legislação que prorroga o 

período de transição até 2023 e que 

regulamenta a isenção aplicável às escolas 

privadas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Alteração  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Congratula-se com o aumento do 

volume das trocas comerciais entre a UE e 

a Ucrânia e com a diversificação das 

exportações ucranianas para a UE; 

incentiva a Comissão a apoiar a Ucrânia na 

identificação dos domínios suscetíveis de 

promover a diversificação económica e a 

priorizá-las no processo de aplicação da 

ZCLAA; assinala que, no mesmo período, 

se verificou um declínio nas exportações 

para a Rússia;  

55. Regista o aumento do volume das 

trocas comerciais entre a UE e a Ucrânia e 

com a diversificação das exportações 

ucranianas para a UE; incentiva a 

Comissão a apoiar a Ucrânia na 

identificação dos domínios suscetíveis de 

promover a diversificação económica e a 

priorizá-las no processo de aplicação da 

ZCLAA, com vista a promover o 

desenvolvimento económico e social, bem 

como o respeito pelas normas ambientais 

e pelos direitos humanos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Alteração  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Reitera o papel crucial da Ucrânia 

na rede europeia de abastecimento de 

energia; condena a construção do 

gasoduto Nord Stream 2 por se tratar de 

um projeto político que representa uma 

ameaça para a segurança europeia e para 

os esforços de diversificação do 

abastecimento energético; apela ao 

cancelamento do projeto;  

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Alteração  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 82 

 

Proposta de resolução Alteração 

82. Congratula-se com as medidas de 

modernização do exército e das forças 

navais da Ucrânia nos mares Negro e de 

Azov, enquanto fortes garantias de 

estabilidade e integridade territorial da 

Ucrânia, embora encoraje a reforma 

urgente da indústria da defesa;  

82. Manifesta profunda preocupação 

face ao impasse naval nos mares Negro e 

de Azov; apela ao restabelecimento da 

liberdade de passagem através do estreito 

de Kerch, e insta a Rússia e a Ucrânia a 

agirem com a máxima contenção, a fim 

de desanuviar imediatamente as tensões 

no mar de Azov e no estreito de Kerch; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Alteração  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 84 

 

Proposta de resolução Alteração 

84. Recorda a importância de reforçar 

a cooperação com a Ucrânia a diferentes 

níveis, incluindo em matéria de segurança 

e defesa; congratula-se, a este respeito, 

com o interesse da Ucrânia em 

intensificar a participação em projetos de 

defesa, incluindo na cooperação 

estruturada permanente (CEP) no 
domínio da segurança e da defesa; 

84. Sublinha a necessidade de 

substituir as atuais estruturas de 

segurança europeias por um sistema de 

segurança pan-europeu baseado na 

renúncia ao uso da força, com 

capacidades militares exclusivamente 

defensivas e não ofensivas, e na criação 

de um clima de confiança; sublinha o 

importante papel que a Ucrânia deve 

desempenhar no processo de 

desenvolvimento de um sistema desse tipo;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Alteração  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordo de Associação UE-Ucrânia 

(2017/2283(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Salienta a importância de 

combater as notícias falsas e a 

propaganda da Rússia, incluindo a sua 

interferência prevista nas eleições na 

Ucrânia, bem como em toda a União 

Europeia; apela ao reforço da cooperação 

Ucrânia-UE nesta matéria;  

Suprimido 

Or. en 

 

 


