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5.12.2018 A8-0369/21 

Predlog spremembe  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. obsoja prepoved delovanja 

komunistične stranke Ukrajine in poziva, 

naj se prepoved takoj odpravi; obsoja tudi 

kriminalizacijo komunistične ideologije in 

komunističnih simbolov; izraža globoko 

zaskrbljenost zaradi teh napadov 

ultranacionalističnih in fašističnih sil v 

Ukrajini na svobodo izražanja in 

združevanja;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Predlog spremembe  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. ob sicer jasnem poudarjanju, da 

glavno odgovornost nosijo Ruska 

federacija in separatisti, ki jih ta podpira, 

poziva ukrajinske oblasti, naj si še bolj 

prizadevajo za ublažitev trpljenja 

prebivalstva, ki ga je konflikt prizadel, 

vključno s podporo notranje razseljenih 

oseb in vojnih veteranov ter enostavnim 

dostopom do pokojnin in socialnih 

prejemkov in storitev za osebe, ki živijo na 

ozemljih, ki trenutno niso pod nadzorom 

vlade; 

44. poziva ukrajinske oblasti, naj si še 

bolj prizadevajo za ublažitev trpljenja 

prebivalstva, ki ga je konflikt prizadel, 

vključno s podporo notranje razseljenih 

oseb in vojnih veteranov ter enostavnim 

dostopom do pokojnin in socialnih 

prejemkov in storitev za osebe, ki živijo na 

ozemljih, ki trenutno niso pod nadzorom 

vlade; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Predlog spremembe  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. je seznanjen s tem, da namerava 

Ukrajina spremeniti zakon o 

izobraževanju v skladu s priporočili 

Beneške komisije, in poziva, naj se to hitro 

udejanji; poziva, naj se zakon v celoti 

izvaja na podlagi vsebinskega dialoga s 

predstavniki pripadnikov narodnih 

manjšin, vključno z zakonodajo, s katero 

bo prehodno obdobje podaljšano do 

leta 2023 in se bo urejala izjema za 

zasebne šole;  

47. poziva Ukrajino, naj spremeni 

zakon o izobraževanju v skladu s 

priporočili Beneške komisije, in poziva, naj 

se to hitro udejanji; poziva, naj se zakon v 

celoti izvaja na podlagi vsebinskega 

dialoga s predstavniki pripadnikov 

narodnih manjšin, vključno z zakonodajo, s 

katero bo prehodno obdobje podaljšano do 

leta 2023 in se bo urejala izjema za 

zasebne šole; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Predlog spremembe  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. pozdravlja povečanje obsega 

trgovine med EU in Ukrajino ter 

diverzifikacijo ukrajinskega izvoza v EU; 

spodbuja Komisijo, naj Ukrajini pomaga 

opredeliti področja, na katerih bi lahko še 

dodatno povečala diverzifikacijo 

gospodarstva, ter pri tem, da jim bo v 

procesu izvajanja poglobljenega in 

celovitega sporazuma o prosti trgovini 

dajala prednost; poudarja, da se je izvoz v 

Rusijo v istem obdobju zmanjšal;  

55. ugotavlja, da se je obseg trgovine 

med EU in Ukrajino povečal, ukrajinski 

izvoz v EU pa diverzificiral; spodbuja 

Komisijo, naj Ukrajini pomaga opredeliti 

področja, na katerih bi lahko še dodatno 

povečala diverzifikacijo gospodarstva, ter 

pri tem, da jim bo v procesu izvajanja 

poglobljenega in celovitega sporazuma o 

prosti trgovini dajala prednost, da bi 

spodbudili gospodarski in socialni razvoj, 

pa tudi spoštovanje okoljskih standardov 

in človekovih pravic; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Predlog spremembe  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. ponovno poudarja ključno vlogo 

Ukrajine v evropskem omrežju oskrbe z 

energijo; obsoja gradnjo plinovoda 

Severni tok 2, saj gre za političen projekt, 

ki ogroža evropsko varnost in 

prizadevanja za diverzifikacijo oskrbe z 

energijo; poziva, naj se projekt prekliče;  

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Predlog spremembe  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

82. pozdravlja sprejete ukrepe za 

modernizacijo ukrajinske vojske in 

pomorskih sil v Črnem in Azovskem 

morju kot trdno jamstvo za stabilnost in 

ozemeljsko celovitost Ukrajine, kljub temu 

pa spodbuja reformo obrambne industrije, 

ki je nujno potrebna;  

82. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

merjenja moči v Črnem in Azovskem 

morju; poziva, naj se ponovno omogoči 

prosto prehajanje prek Kerške ožine, ter 

poziva Rusijo in Ukrajino, naj ravnata kar 

najbolj zadržano, da bi takoj umirili 

napetosti v Azovskem morju in Kerški 

ožini; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Predlog spremembe  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 84 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

84. opozarja, kako pomembno je 

okrepiti sodelovanje z Ukrajino na 

različnih ravneh, vključno z varnostjo in 

obrambo; v zvezi s tem pozdravlja 

zanimanje Ukrajine za nadaljnje 

sodelovanje v obrambnih projektih, 

vključno s stalnim strukturnim 

sodelovanjem (PESCO) na področju 

varnosti in obrambe; 

84. poudarja, da je treba sedanje 

evropske varnostne strukture nadomestiti 

z vseevropskim varnostnim sistemom, ki 

bo temeljil na odreku uporabe sile, 

izključno obrambnih in neofenzivnih 

vojaških zmogljivostih ter krepitvi 

zaupanja; nadalje poudarja, da bi morala 

imeti Ukrajina pri procesu razvoja 

takšnega sistema pomembno vlogo;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Predlog spremembe  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 86 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

86. poudarja, kako pomemben je boj 

proti lažnim novicam in propagandi 

Rusije, vključno z njenim pričakovanim 

vmešavanjem v volitve v Ukrajini, pa tudi 

v celotni Evropski uniji; poziva, naj se 

sodelovanje med Ukrajino in EU v zvezi s 

tem vprašanjem okrepi;  

črtano 

Or. en 

 

 


