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Amendamentul 3 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 8 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 8a. solicită guvernului și parlamentului 
Ucrainei să îndeplinească așteptările 
populației țării pentru reforme profunde 
în vederea soluționării actualei crize și a 
îndreptării țării către stabilitate politică, 
economică și socială prin intermediul:  

• eradicării coerente a corupției; 

• instituirii statului de drept; 

• descentralizării și instituirii unor 
garanții aprofundate pentru 
participarea democratică a populației 
din toate regiunile la toate procesele 
decizionale importante, mai ales în 
domeniul dezvoltării sociale și 
economice; 

• îndepărtării definitive a oligarhilor de 
pe scena politică, sub control 
democratic;  

• respectării drepturilor democratice și 
ale omului, inclusiv a drepturilor 
lingvistice;  

• dizolvării unităților paramilitare și 
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reintroducerii controlului strict de 
către stat asupra poliției și a armatei; 

• instituirii imediate a unui control 
parlamentar transparent, democratic 
și juridic asupra tuturor forțelor de 
securitate din țară, și dezarmării 
imediate a tuturor așa-numitelor forțe 
de securitate paramilitare sau 
finanțate din surse private;  

solicită ca UE să condiționeze de urgență 
asistența financiară și economică 
acordată Ucrainei de introducerea acestor 
reforme; 

Or. en 
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Amendamentul 4 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. reamintește că, la 16 iulie 2014, 
Consiliul Uniunii Europene a ridicat 
embargoul asupra armelor către Ucraina 
și că, prin urmare, nu există în prezent 
obiecții sau restricții legale care să 
împiedice statele membre să furnizeze 
Ucrainei arme defensive; consideră că UE 
ar trebui să analizeze modalități de a 
sprijini guvernul Ucrainei pentru a-și 
consolida capacitățile de apărare și 
protecție a frontierelor sale externe, pe 
baza experienței privind transformarea 
forțelor armate din statele membre ale UE 
din fostul Pact de la Varșovia, în special 
în cadrul misiunilor de formare deja 
prevăzute pentru forțele armate din alte 
părți ale lumii; este de acord cu 
furnizarea actuală de echipament neletal; 

13. subliniază faptul că nu există o soluție 
militară pentru conflictele din Ucraina. 
solicită tuturor părților la conflictul din 
estul Ucrainei să înceteze de urgență 
violențele; solicită SUA, Canada, statelor 
membre și Rusiei să impună și să vegheze 
la stricta respectare a embargoului militar 
de către toate părțile la conflict și solicită 
retragerea din Ucraina a tuturor 
consilierilor militari străini și a 
personalului militar și paramilitar; 
solicită cu fermitate Federației Ruse și 
Ucrainei să exercite controlul efectiv 
asupra frontierelor proprii în vederea 
unei rezolvări pașnice a conflictului și a 
încetării incursiunilor în Ucraina a 
personalului înarmat și a echipamentului 
militar din orice altă țară;  

Or. en 
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Amendamentul 5 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina 
Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 14 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

14. ia act de adoptarea unei legi care 
elimină „statutul nealiniat” al statului, 
introdus în 2010; recunoaște dreptul 
Ucrainei de a-și adopta liber propriile 
decizii, dar sprijină totodată poziția 
președintelui Poroșenko, care afirmă că 
Ucraina trebuie să se concentreze urgent 
asupra reformelor politice, economice și 
sociale și că aderarea la NATO este o 
chestiune ce ar trebui supusă voinței 
populare în cadrul unui referendum 
organizat mai târziu; subliniază faptul că 
o relație mai strânsă a Ucrainei cu UE 
este o problemă diferită de cea a aderării 
la NATO; 

14. denunță extinderea NATO până la 
granițele Federației Ruse; respinge cu 
fermitate planurile noului guvern 
ucrainean de a candida la NATO, ca 
element suplimentar al unei politici 
conflictuale cu Federația Rusă ce ar 
destabiliza și mai mult regiunea și 
sistemul internațional de securitate în 
ansamblul său; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3a. își reafirmă opoziția față de atacurile 
și procesul intentat Partidului Comunist 
în timpul campaniei electorale; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1a. condamnă ferm lovitura de stat din 
Ucraina din februarie 2014 și denunță 
promovarea și susținerea oferite de UE, 
SUA și NATO; denunță condițiile în care 
au avut loc alegerile ulterioare, cu 
încălcarea flagrantă a drepturilor politice 
și civice și cu persecuția generalizată și 
reprimarea populației; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1b. denunță caracterul ultranaționalist și 
fascist al forțelor care au dat lovitura de 
stat din Ucraina; condamnă cu fermitate 
represiunea militară ce a urmat loviturii 
de stat, îndreptată asupra mișcării de 
protest și a opoziției populare față de 
regimul instaurat prin lovitura de stat în 
regiunea Donbass; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 c (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1c. denunță încălcarea libertăților și 
drepturilor, precum și crimele comise de 
forțele ultranaționaliste și fasciste din 
Ucraina, în special împotriva comuniștilor 
și a Partidului Comunist din Ucraina; 
condamnă cu fermitate incriminarea 
Partidului Comunist din Ucraina și a 
ideologiei și simbolurilor comuniste; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 d (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1d. solicită retragerea forțelor de 
agresiune ucrainene din regiunea 
Donbas, forțe responsabile de numeroase 
crime de război împotriva populației și de 
distrugerea infrastructurilor civile 
majore; solicită recunoașterea statutului 
de beligerant pentru forțele de opoziție din 
regiune, aceasta fiind o măsură care 
poate duce la un proces real şi incluziv de 
pace; recunoaște dreptul de rezistență în 
fața opresiunii promovate de forțele 
ultranaționaliste, fasciste și neo-naziste 
din Ucraina; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 e (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1e. condamnă cu fermitate creșterea 
agresivității militare a NATO și relocarea 
forțelor sale militare în țările est-europene 
membre ale UE și NATO, precum și 
strategia sa de încercuire a Rusiei; 

Or. en 
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Amendamentul 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 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 f (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1f. solicită abrogarea Acordului de 
asociere UE-Ucraina; denunță faptul că 
acest acord a fost negociat și încheiat de 
UE cu forțele care au impus lovitura de 
stat; denunță impunerea de către UE și 
FMI a politicilor de austeritate ale prin 
intermediul așa-numitului sprijin 
financiar pentru Ucraina, politici care 
conduc la distrugerea drepturilor sociale 
și ale drepturilor lucrătorilor, reduceri în 
cheltuielile sociale, precum și la 
privatizări și liberalizări și mai ample în 
interesul oligarhilor ucraineni și al 
grupurilor economice din UE și SUA; 

Or. en 

 
 


