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5.12.2018 A8-0369/21 

Amendamentul  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  28a. condamnă interzicerea Partidului 

Comunist din Ucraina și solicită ridicarea 

imediată a interdicției; condamnă 

incriminarea ideologiei și a simbolurilor 

comuniste; își exprimă profunda 

îngrijorare cu privire la aceste atacuri 

asupra libertății de exprimare și de 

asociere din partea forțelor 

ultranaționaliste și fasciste în Ucraina;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Amendamentul  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. deși subliniază în mod clar că 

responsabilitatea principală revine 

Federației Ruse și separatiștilor pe care 

aceasta îi sprijină, face apel la autoritățile 

ucrainene să facă eforturi suplimentare 

pentru a ușura suferința populației afectate 

de conflict, inclusiv prin sprijinirea 

persoanelor strămutate în interiorul țării și 

a veteranilor de război și prin asigurarea 

accesului ușor la pensii și la prestații de 

asigurări sociale și servicii sociale pentru 

persoanele care locuiesc în teritoriile aflate 

în prezent în afara controlului guvernului; 

44. face apel la autoritățile ucrainene să 

facă eforturi suplimentare pentru a ușura 

suferința populației afectate de conflict, 

inclusiv prin sprijinirea persoanelor 

strămutate în interiorul țării și a veteranilor 

de război și prin asigurarea accesului ușor 

la pensii și la prestații de asigurări sociale 

și servicii sociale pentru persoanele care 

locuiesc în teritoriile aflate în prezent în 

afara controlului guvernului; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Amendamentul  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. ia act de intenția Ucrainei de a 

modifica legea privind educația în 

conformitate cu recomandările Comisiei de 

la Veneția și solicită o transpunere rapidă 

în acțiuni concrete; solicită ca legea să fie 

pe deplin pusă în aplicare în urma unui 

dialog substanțial cu reprezentanții 

minorităților naționale și adoptarea unei 

legislații care prelungește perioada de 

tranziție până în 2023 și care 

reglementează exceptarea acordată școlilor 

private;  

47. face apel la Ucraina să modifice 

legea privind educația în conformitate cu 

recomandările Comisiei de la Veneția și 

solicită o transpunere rapidă în acțiuni 

concrete; solicită ca legea să fie pe deplin 

pusă în aplicare în urma unui dialog 

substanțial cu reprezentanții minorităților 

naționale și adoptarea unei legislații care 

prelungește perioada de tranziție până în 

2023 și care reglementează exceptarea 

acordată școlilor private; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Amendamentul  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. salută creșterea volumului 

schimburilor comerciale dintre UE și 

Ucraina și diversificarea exporturilor 

ucrainene către UE; încurajează Comisia să 

sprijine Ucraina să identifice acele domenii 

care ar putea stimula și mai mult 

diversificarea economică și să le acorde 

prioritate în procesul de punere în aplicare 

a ALSAC; constată că exporturile către 

Rusia au scăzut în aceeași perioadă;  

55. ia act de creșterea volumului 

schimburilor comerciale dintre UE și 

Ucraina și diversificarea exporturilor 

ucrainene către UE; încurajează Comisia să 

sprijine Ucraina să identifice acele domenii 

care ar putea stimula și mai mult 

diversificarea economică și să le acorde 

prioritate în procesul de punere în aplicare 

a ALSAC în scopul promovării dezvoltării 

economice și sociale, precum și al 

respectării standardelor de mediu și a 

drepturilor omului; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Amendamentul  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 79 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. reiterează rolul esențial al 

Ucrainei pentru rețeaua europeană de 

aprovizionare cu energie; condamnă 

construirea proiectului Nord Stream 2, 

deoarece acesta este un proiect politic ce 

reprezintă o amenințare la adresa 

securității europene și la adresa 

eforturilor de diversificare a 

aprovizionării cu energie; solicită 

anularea proiectului;  

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Amendamentul  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

82. salută măsurile luate pentru 

modernizarea armatei Ucrainei și a 

forțelor navale din Marea Neagră și Marea 

de Azov ca garanții solide de stabilitate și 

integritate teritorială a Ucrainei, 

încurajând însă și o reformă a industriei 

de apărare ca necesitate urgentă;  

82. își exprimă profunda îngrijorare 

față de conflictul naval din Marea Neagră 

și Marea Azov; solicită restabilirea 

libertății de trecere prin Strâmtoarea 

Kerci și îndeamnă Rusia și Ucraina să 

acționeze cu cea mai mare reținere pentru 
a dezamorsa imediat tensiunile din Marea 

Azov și din Strâmtoarea Kerci; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Amendamentul  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 84 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

84. reamintește să este important să se 

consolideze cooperarea cu Ucraina la 

diferite niveluri, inclusiv în domeniul 

securității și al apărării; salută, în acest 

sens, interesul Ucrainei de a se implica în 

continuare în proiecte de apărare, 

inclusiv în cooperarea structurată 

permanentă (PESCO) în materie de 

securitate și apărare; 

84. subliniază necesitatea de a înlocui 

actualele structuri de securitate europene 
cu un sistem de securitate paneuropean 

bazat pe renunțarea la utilizarea forței, pe 

capacități militare exclusiv defensive și 

non-ofensive și pe instaurarea unui climat 

de încredere; subliniază rolul important 

pe care ar trebui să îl joace Ucraina în 

procesul de dezvoltare a unui astfel de 

sistem;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Amendamentul  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. subliniază că este important să se 

combată știrile false și propaganda 

Rusiei, inclusiv anticipatul amestec al 

acesteia în alegerile din Ucraina, precum 

și din întreaga Uniune Europeană; 

solicită intensificarea cooperării dintre 

Ucraina și UE cu privire la această 

chestiune;  

eliminat 

Or. en 

 

 


