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5.12.2018 A8-0369/21 

Ändringsförslag  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28a. Europaparlamentet fördömer att 

Ukrainas kommunistparti förbjudits och 

kräver att detta förbud omedelbart 

upphävs. Parlamentet fördömer 

kriminaliseringen av den kommunistiska 

ideologin och dess symboler. Parlamentet 

uttrycker djup oro över dessa angrepp på 

yttrande- och föreningsfriheten från de 

ultranationalistiska och fascistiska 

krafterna i Ukraina.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Ändringsförslag  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet uppmanar de 

ukrainska myndigheterna – även om 

parlamentet tydligt understryker att Ryska 

federationen och de separatister landet 

stöder har det primära ansvaret – att 

utföra ytterligare insatser för att lindra 

lidandet för de människor som drabbas av 

konflikten, däribland stöd till 

internflyktingar och krigsveteraner och 

genom enkel tillgång till pensioner och 

sociala förmåner och tjänster för dem som 

bor i de områden som just nu ligger utanför 

regeringens kontroll. 

44. Europaparlamentet uppmanar de 

ukrainska myndigheterna att utföra 

ytterligare insatser för att lindra lidandet 

för de människor som drabbas av 

konflikten, däribland stöd till 

internflyktingar och krigsveteraner och 

genom enkel tillgång till pensioner och 

sociala förmåner och tjänster för dem som 

bor i de områden som just nu ligger utanför 

regeringens kontroll. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Ändringsförslag  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet noterar 

Ukrainas avsikt att ändra lagen om 

utbildning i överensstämmelse med 

Venedigkommissionens 

rekommendationer, och efterfrågar en 

snabb omsättning av detta i konkreta 

åtgärder. Parlamentet efterfrågar att lagen 

genomförs helt och hållet på grundval av 

en verklig dialog med representanter för 

personer från nationella minoriteter, 

inbegripet lagstiftning som förlänger 

övergångsperioden till 2023 och som 

reglerar undantag för privata skolor.  

47. Europaparlamentet uppmanar 

Ukraina att ändra lagen om utbildning i 

överensstämmelse med 

Venedigkommissionens 

rekommendationer, och efterfrågar en 

snabb omsättning av detta i konkreta 

åtgärder. Parlamentet efterfrågar att lagen 

genomförs helt och hållet på grundval av 

en verklig dialog med representanter för 

personer från nationella minoriteter, 

inbegripet lagstiftning som förlänger 

övergångsperioden till 2023 och som 

reglerar undantag för privata skolor. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Ändringsförslag  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet ser positivt på 

att handelsvolymerna ökar mellan EU och 

Ukraina och att den ukrainska exporten till 

EU diversifieras. Parlamentet uppmuntrar 

kommissionen att stödja Ukraina när det 

gäller att identifiera de områden som 

ytterligare skulle kunna främja ekonomisk 

diversifiering och när det gäller att 

prioritera dem i processen för att 

genomföra avtalet. Parlamentet påpekar 

att exporten till Ryssland under samma 

period minskat.  

55. Europaparlamentet konstaterar att 

handelsvolymerna ökar mellan EU och 

Ukraina och att den ukrainska exporten till 

EU diversifieras. Parlamentet uppmuntrar 

kommissionen att stödja Ukraina när det 

gäller att identifiera de områden som 

ytterligare skulle kunna främja ekonomisk 

diversifiering och när det gäller att 

prioritera dem i processen för att 

genomföra avtalet, i syfte att främja 

ekonomisk och social utveckling samt 

respekt för miljönormer och mänskliga 

rättigheter. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Ändringsförslag  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 79 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet upprepar 

Ukrainas avgörande roll i det europeiska 

energiförsörjningsnätet. Parlamentet 

fördömer konstruktionen av gasledningen 

Nord Stream 2, eftersom det är ett 

politiskt projekt som utgör ett hot mot 

säkerheten i Europa och insatserna för att 

diversifiera energiförsörjningen. 

Parlamentet begär att projektet ställs in.  

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Ändringsförslag  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 82 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

82. Europaparlamentet välkomnar de 

åtgärder som har vidtagits för att 

modernisera Ukrainas armé och marina 

styrkor i Svarta havet och Azovska sjön 

som starka garantier för Ukrainas 

stabilitet och territoriella integritet, men 

vill dock samtidigt uppmuntra till akut 

nödvändiga reformer av 

försvarsindustrin.  

82. Europaparlamentet uttrycker djup 

oro över det sjömilitära ställningskriget i 

Svarta havet och Azovska sjön. 

Parlamentet begär att friheten att passera 

genom Kertjsundet återupprättas, och 

uppmanar med kraft Ryssland och 

Ukraina att agera med största 

återhållsamhet för att omedelbart trappa 

ned spänningarna i Azovska sjön och 

Kertjsundet. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Ändringsförslag  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 84 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

84. Europaparlamentet påminner om 

betydelsen av att stärka samarbetet med 

Ukraina på olika nivåer, däribland inom 

säkerhet och försvar. I detta avseende 

välkomnar parlamentet Ukrainas intresse 

av att ytterligare engagera sig i 

försvarsprojekt, inbegripet det 

permanenta strukturerade samarbetet 

(Pesco) om säkerhet och försvar. 

84. Europaparlamentet understryker 

behovet av att ersätta de nuvarande 

europeiska säkerhetsstrukturerna med ett 

alleuropeiskt säkerhetssystem som bygger 

på avhållande från våld, enbart defensiva 

och icke-offensiva militära resurser och 

förtroendeskapande åtgärder. 

Parlamentet understryker att Ukraina bör 

spela en viktig roll i utvecklingen av ett 

sådant system.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Ändringsförslag  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 86 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

86. Europaparlamentet betonar vikten 

av att bekämpa Rysslands falska nyheter 

och propaganda, inklusive dess 

förväntade inblandning i valen i Ukraina 

och även i hela Europeiska unionen. 

Parlamentet begär att samarbetet mellan 

Ukraina och EU i denna fråga utökas.  

utgår 

Or. en 

 

 


