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Amendement  3 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Christine Vergiat 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 8 bis (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de regering van Oekraïne 

en de Verchovna Rada te beantwoorden 

aan de verwachtingen van de bevolking 

van het land omtrent daadwerkelijke en 

diepgaande hervormingen teneinde de 

huidige crisis te beëindigen en het land 

politieke, economische en 

maatschappelijke stabiliteit te brengen 

door middel van, onder meer:  

• consistente corruptiebestrijding; 

• totstandbrenging van de rechtsstaat; 

• decentralisatie en krachtige garanties 

ten aanzien van de democratische 

deelname van de bevolking in de 

regio´s aan alle belangrijke 

besluitvormingsprocessen, met name 

op het gebied van sociale en 

economische ontwikkeling; 

• definitieve ontkoppeling van de 

oligarchen van onder democratisch 

toezicht bedreven politiek;  

• eerbiediging van mensenrechten en 

democratische rechten, met inbegrip 
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van taalrechten;  

• ontbinding van de paramilitaire 

eenheden en herstel van strikte 

overheidscontrole over de politie en 

het leger; 

• directe transparante, democratische 

en wettelijke parlementaire controle 

over alle veiligheidstroepen in het 

land en ontwapening van alle 

paramilitaire en private zogenaamde 

veiligheidstroepen;  

dringt er met klem bij de EU op aan 

verdere financiële steun en economische 

bijstand voor Oekraïne te koppelen aan de 

tenuitvoerlegging van een dergelijke 

hervormingsagenda; 

Or. en 
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Amendement  4 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 13 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. herinnert eraan dat de Raad van de 

Europese Unie op 16 juli 2014 het 

wapenembargo tegen Oekraïne heeft 

opgeheven en dat er nu bijgevolg voor 

lidstaten geen bezwaren of juridische 

beperkingen kleven aan de levering van 

defensieve wapens aan Oekraïne; is van 

mening dat de EU manieren moet 

onderzoeken om de Oekraïense regering 

te ondersteunen bij de versterking van 

haar defensiecapaciteiten en de 

bescherming van de buitengrenzen, op 

basis van de ervaringen die zijn opgedaan 

met de transformatie van de 

strijdkrachten van de EU-lidstaten die 

vroeger deel uitmaakten van het 

Warschaupact, met name binnen het 

kader van reeds voorziene 

trainingsmissies voor strijdkrachten in 

andere delen van de wereld; steunt de 

huidige leveranties van niet-dodelijk 

militair materieel; 

13. benadrukt dat er geen militaire 

oplossing voor de conflicten in Oekraïne 

bestaat; roept alle partijen bij het conflict 

in het oosten van Oekraïne dringend op 

het geweld te beëindigen; dringt er bij de 

VS, Canada, de lidstaten en Rusland op 

aan een wapenembargo in te stellen 

jegens alle bij het conflict betrokken 

partijen en dit strikt te handhaven, en 

roept op tot terugtrekking uit Oekraïne 

van alle buitenlandse militaire adviseurs 

en militair en paramilitair personeel; 

roept zowel de Russische Federatie als 

Oekraïne dringend op om effectieve 

controle over hun grens uit te oefenen 

teneinde een vreedzame oplossing voor 

het conflict te bewerkstelligen en de 

invallen in Oekraïne door gewapend 

personeel en de instroom van militair 

materieel vanuit enig ander land, te 

beëindigen;  

Or. en 
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Amendement  5 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina 
Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 14 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

14. neemt kennis van de aanneming van 

een wet waarmee de in 2010 

geïntroduceerde "niet-gebonden status" 

van het land wordt opgeheven; erkent het 

recht van Oekraïne om vrijelijk eigen 

keuzes te maken, maar onderschrijft het 

standpunt van president Porosjenko dat 

Oekraïne zich nu dringend moet richten 

op politieke, economische en sociale 

hervormingen en dat de toetreding tot de 

NAVO een kwestie is waarover de burgers 

in een later stadium moeten kunnen 

beslissen door middel van een referendum 

in heel Oekraïne; benadrukt dat nauwere 

betrekkingen tussen Oekraïne en de EU 

losstaan van de mogelijke toetreding tot 

de NAVO; 

14. keurt de uitbreiding van de NAVO tot 

aan de grenzen van de Russische 

Federatie af; verwerpt met klem de 

plannen van de nieuwe Oekraïense 

regering om het NAVO-lidmaatschap aan 

te vragen en beschouwt deze plannen als 

een aanvullend element van een 

confrontatiebeleid ten aanzien van de 

Russische Federatie dat de regio en het 

internationale veiligheidssysteem als 

geheel verder zou destabiliseren; 

Or. en 
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Amendement  6 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. spreekt nogmaals zijn veroordeling 

uit over de aanvallen op en het proces 

tegen de Communistische Partij, die 

tijdens de verkiezingscampagne 

begonnen; 

Or. en 
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Amendement  7 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. spreekt zijn krachtige veroordeling 

uit over de staatsgreep in Oekraïne in 

februari 2014 en verwerpt de bevordering 

en ondersteuning hiervan door de EU, de 

VS en de NAVO; hekelt de 

omstandigheden waaronder vervolgens 

verkiezingen plaatsvonden, met openlijke 

schendingen van politieke en 

burgerrechten en wijdverspreide 

vervolging en repressie van de bevolking; 

Or. en 
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Amendement  8 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. hekelt het ultranationalistische en 

fascistische karakter van de krachten die 

de staatsgreep in Oekraïne pleegden; 

spreekt zijn krachtige veroordeling uit 

over de militaire repressie na de 

staatsgreep jegens de protestbeweging en 

het maatschappelijk verzet tegen het 

nieuwe regime in de regio Donbas; 

Or. en 
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Amendement  9 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 quater (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. hekelt de schending van 

vrijheden en rechten en de misdaden die 

worden gepleegd door 

ultranationalistische en fascistische 

krachten in Oekraïne, met name jegens 

communisten en de Communistische 

Partij van Oekraïne; spreekt zijn 

krachtige veroordeling uit over de 

criminalisering van de Communistische 

Partij van Oekraïne en de 

communistische ideologie en symbolen; 

Or. en 
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Amendement  10 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 quinquies. dringt aan op de 

terugtrekking uit de regio Donbas van de 

Oekraïense agressieve strijdkrachten, die 

verantwoordelijk zijn voor talrijke 

oorlogsmisdaden jegens de bevolking en 

de vernietiging van cruciale civiele 

infrastructuur; dringt erop aan de 

strijdende partijen in de regio de status 

van oorlogspartij toe te kennen, een 

maatregel die kan leiden tot een werkelijk 

en inclusief vredesproces; erkent het recht 

op verzet tegen de door 

ultranationalistische, fascistische en 

neonazistische krachten in Oekraïne 

bevorderde onderdrukking; 

Or. en 
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Amendement  11 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 sexies (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 sexies. spreekt zijn krachtige 

veroordeling uit over de toegenomen 

militaire agressie van de NAVO, de 

verplaatsing van haar militaire troepen 

naar de Oost-Europese landen van de EU 

en de NAVO en haar strategie om 

Rusland te omsingelen; 

Or. en 
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Amendement  12 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy, Lidia Senra 
Rodríguez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Ángela Vallina, Fabio De Masi 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 
Paragraaf 1 septies (nieuw) 
 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 septies. dringt aan op intrekking van de 

associatieovereenkomst tussen de EU en 

Oekraïne; hekelt het feit dat de EU deze 

overeenkomst heeft onderhandeld en 

gesloten met krachten die de staatsgreep 

hebben gepleegd; hekelt het feit dat de EU 

en het IMF door middel van de 

zogenoemde financiële steun aan 

Oekraïne bezuinigingsmaatregelen 

opleggen die leiden tot de ondermijning 

van sociale en arbeidsrechten, 

bezuinigingen op sociale voorzieningen, 

verdere privatiseringen en liberalisering 

in het belang van de Oekraïense 

oligarchen en economische concerns van 

de EU en de VS; 

Or. en 

 

 


