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5.12.2018 A8-0369/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. odsudzuje zákaz Komunistickej 

strany Ukrajiny a vyzýva na jeho okamžité 

zrušenie; odsudzuje kriminalizáciu 

komunistickej ideológie a symbolov; 

vyjadruje hlboké znepokojenie nad týmito 

útokmi ultranacionalistických a 

fašistických síl v Ukrajine proti slobode 

prejavu a združovania;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. jasne zdôrazňuje, že hlavnú 

zodpovednosť má Ruská federácia a 

separatisti, ktorých podporuje, zároveň 

však vyzýva ukrajinské orgány, aby 

vyvinuli ďalšie úsilie o zmiernenie utrpenia 

ľudí, ktorí trpia v dôsledku konfliktu, 

vrátane podpory vnútorne vysídlených 

osôb , vojnových veteránov, ako aj tým, že 

sa ľuďom žijúcim na územiach, ktoré v 

súčasnosti nepodliehajú kontrole vlády, 

umožní ľahký prístup k dôchodkom a 

sociálnym dávkam a službám; 

44. vyzýva ukrajinské orgány, aby 

vyvinuli ďalšie úsilie o zmiernenie utrpenia 

ľudí, ktorí trpia v dôsledku konfliktu, 

vrátane podpory vnútorne vysídlených 

osôb, vojnových veteránov, ako aj tým, že 

sa ľuďom žijúcim na územiach, ktoré v 

súčasnosti nepodliehajú kontrole vlády, 

umožní ľahký prístup k dôchodkom a 

sociálnym dávkam a službám; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. berie na vedomie zámer Ukrajiny 

zmeniť zákon o vzdelávaní v súlade s 

odporúčaniami Benátskej komisie a 

vyzýva, aby sa to rýchlo prejavilo v 

konkrétnych krokoch; žiada, aby sa zákon 

v plnej miere vykonával na základe 

vecného dialógu so zástupcami osôb 

patriacich k národnostným menšinám, a to 

vrátane právnych predpisov, ktorými sa 

predlžuje prechodné obdobie do roku 2023 

a upravuje výnimka pre súkromné školy;

  

47. vyzýva Ukrajinu, aby zmenila 

zákon o vzdelávaní v súlade s 

odporúčaniami Benátskej komisie, a 

vyzýva, aby sa to rýchlo prejavilo v 

konkrétnych krokoch; žiada, aby sa zákon 

v plnej miere vykonával na základe 

vecného dialógu so zástupcami osôb 

patriacich k národnostným menšinám, a to 

vrátane právnych predpisov, ktorými sa 

predlžuje prechodné obdobie do roku 2023 

a upravuje výnimka pre súkromné školy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. víta nárast objemu obchodu medzi 

EÚ a Ukrajinou a diverzifikáciu vývozu 

z Ukrajiny do EÚ; nabáda Komisiu, aby 

pomohla Ukrajine určiť oblasti, ktoré by 

mohli ďalej podporovať hospodársku 

diverzifikáciu, a prednostne sa im venovať 

v procese vykonávania dohody DCFTA; 

poukazuje na to, že vývoz do Ruska sa v 

tom istom období znížil;  

55. berie na vedomie nárast objemu 

obchodu medzi EÚ a Ukrajinou 

a diverzifikáciu vývozu z Ukrajiny do EÚ; 

nabáda Komisiu, aby pomohla Ukrajine 

určiť oblasti, ktoré by mohli ďalej 

podporovať hospodársku diverzifikáciu, 

a prednostne sa im venovať v procese 

vykonávania dohody DCFTA s cieľom 

podporiť hospodársky a sociálny rozvoj, 

ako aj dodržiavanie environmentálnych 

noriem a ľudských práv; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. pripomína kľúčový význam 

Ukrajiny v európskej sieti dodávok 

energie; odsudzuje výstavbu plynovodu 

Nord Stream 2, pretože ide o politický 

projekt, ktorý ohrozuje európsku 

bezpečnosť a úsilie o diverzifikáciu 

dodávok energie; žiada, aby bol projekt 

zrušený;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

82. víta prijatie opatrení na 

modernizáciu ukrajinskej armády a 
námorných síl v Čiernom mori a 

Azovskom mori ako spoľahlivých záruk 

stability a územnej celistvosti Ukrajiny, 

pričom však nabáda na reformu 

obranného priemyslu, ktorá je naliehavo 

potrebná;  

82. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

námornou patovou situáciou v Čiernom 

mori a Azovskom mori; žiada o obnovenie 

voľného priechodu cez Kerčský prieliv a 

naliehavo vyzýva Rusko a Ukrajinu, aby 

konali s maximálnou zdržanlivosťou s 

cieľom okamžite zmierniť napätie v 

Azovskom mori a Kerčskom prielive; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 84 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

84. pripomína, že je dôležité posilniť 

spoluprácu s Ukrajinou na rôznych 

úrovniach, a to aj v oblasti bezpečnosti a 

obrany; v tejto súvislosti víta záujem 

Ukrajiny o ďalšie zapojenie sa do 

obranných projektov vrátane stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO) v 

oblasti bezpečnosti a obrany; 

84. zdôrazňuje potrebu nahradiť 

súčasné európske bezpečnostné štruktúry 

celoeurópskym bezpečnostným systémom, 

založeným na zrieknutí sa použitia sily, 

výlučne defenzívnych a neútočných 

vojenských kapacitách a budovaní dôvery; 

zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú by mala 

Ukrajina zohrávať v procese vývoja 

takéhoto systému;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 86 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

86. zdôrazňuje, že je dôležité bojovať 

proti falošným správam a propagande 

Ruska vrátane očakávaného zasahovania 

do volieb na Ukrajine, ako aj v celej 

Európskej únii; vyzýva, aby sa posilnila 

spolupráca medzi Ukrajinou a EÚ v tejto 

otázke;  

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


