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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 1 

Tarkistus  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B a. ottaa huomioon, että Alankomaat 

järjestää 6. huhtikuuta 2016 EU:n ja 

Ukrainan välistä assosiaatiosopimusta 

koskevan kansanäänestyksen;  

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 2 

Tarkistus  2 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että hyvä hallintotapa, 

demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 

ihmisoikeudet pysyvät Euroopan 

naapuruuspolitiikan keskiössä ja että niissä 

on kyse perustavasta sitoumuksesta, jonka 

erityisesti EU:n kanssa 

assosiaatiosopimuksen allekirjoittaneet 

kolme maata antavat; 

C. toteaa, että hyvä hallintotapa, 

demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 

ihmisoikeudet pysyvät Euroopan 

naapuruuspolitiikan keskiössä ja että niissä 

on kyse perustavasta sitoumuksesta, jonka 

erityisesti EU:n kanssa 

assosiaatiosopimuksen allekirjoittaneet 

kolme maata antavat; toteaa, että ay-

aktivisteihin ja poliittisiin puolueisiin 

kohdistetaan tukahduttamistoimia eikä 

ilmaisun- ja yhdistymisvapauden kaltaisia 

perusluonteisia demokraattisia oikeuksia 

ja kansalaisoikeuksia kunnioiteta, mikä 

on selvästi vastoin allekirjoitettuja 

assosiaatiosopimuksia; ottaa huomioon, 

että Ukrainan kommunistipuolue on 

kielletty; toteaa, että kukaan ei ole 

toistaiseksi joutunut vastuuseen siitä, että 

Moldovan talousarviosta on kadonnut 

miljardi euroa, joka vastaa määränä yli 

viittätoista prosenttia maan BKT:stä; 

toteaa, että yhden oppositiopuolueen 

johtaja, Grigory Petrenko, ja monia muita 

poliittisia vastustajia on pidätetty ja 
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vangittu ilman oikeudenkäyntiä;  

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 3 

Tarkistus  3 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  C a. katsoo, että säästöpolitiikka 

yhdistettynä laajalle levinneeseen 

korruptioon aiheuttaa erityisesti 

Moldovassa ja Ukrainassa tuhoisia 

seurauksia ihmisten toimeentulolle; ottaa 

huomioon, että Ukraina häilyy 

taloudellisen ja sosiaalisen romahduksen 

partaalla; ottaa huomioon, että YK:n 

mukaan 80 prosenttia ukrainalaisista elää 

köyhyysrajan alapuolella; ottaa 

huomioon, että lähes 200 000 

ukrainalaislasta osallistuu lapsityöhön;  

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 4 

Tarkistus  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  E a. toteaa, että assosiaatiosopimukset ja 

pitkälle menevät ja laaja-alaiset 

vapaakauppa-alueet on tehty ottamatta 

huolellisesti huomioon kyseisten maiden 

ja alueen muiden maiden, mukaan 

luettuna Venäjä, välisten 

kauppasuhteiden intensiivisyyttä ja niiden 

talouksien perinteistä keskinäistä 

riippuvuutta; toteaa, että tämä politiikka 

on yhdessä Ukrainan sisäisten ongelmien 

kanssa voimistanut poliittista epävakautta 

ja kiihdyttänyt väkivaltaisuuksia ja 

sodankäyntiä; toteaa jälleen, että EU:n 

naapuruuspolitiikka, jossa ei oteta 

huomioon kaikkien asianomaisten 

toimijoiden, myös Venäjän, etuja, on 

tuomittu epäonnistumaan; katsoo, että on 

kehitettävä naapuruuspolitiikkaa, jossa 

edistetään alueellista yhteistyötä 

sulkematta pois mitään maata; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 5 

Tarkistus  5 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaan 

kaikki Euroopan valtiot voivat hakea EU:n 

jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että ne 

noudattavat demokratian periaatteita, 

kunnioittavat perusvapauksia, 

ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia 

sekä varmistavat oikeusvaltioperiaatteen 

toteutumisen; 

15. korostaa, että assosiaatiosopimusten 

allekirjoittaminen ja ratifiointi ei liity 

mitenkään EU-jäsenyyshakemuksiin siitä 

huolimatta, että Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 49 artiklan mukaan kaikki 

Euroopan valtiot voivat hakea unionin 

jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että ne 

noudattavat demokratian periaatteita, 

kunnioittavat perusvapauksia, 

ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia 

sekä varmistavat oikeusvaltioperiaatteen 

toteutumisen; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 6 

Tarkistus  6 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa assosiaatiosopimusten ja 

niihin kuuluvien pitkälle menevien ja 

laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden 

merkitystä; muistuttaa, että näiden 

assosiaatiosopimusten ja pitkälle 

menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-

alueiden ja niihin liittyvien assosiaatio-

ohjelmien tinkimättömän ja oikea-

aikaisen täytäntöönpanon on jatkossakin 

oltava EU:n ja sen kolmen kumppanin 

pitkäaikaisena painopisteenä; korostaa, 

että Euroopan unionin neuvosto 

allekirjoitti assosiaatiosopimukset 

yksimielisesti; 

1. on erittäin huolissaan Moldovan, 

Georgian ja Ukrainan pitkälle menevien ja 

laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden 

tuhoisista vaikutuksista paikallisväestön 

hyvinvointiin ja alueen rauhaan ja vaatii 

kyseisten sopimusten väliaikaista 

keskeyttämistä; vaatii, että aletaan 

käsitellä EU:n ja Euraasian talousalueen 

yhteistyön ja suhteiden uusia muotoja; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 7 

Tarkistus  7 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. tukee tähän liittyen EU:n ja muiden 

rahoituslaitosten Ukrainalle ja Georgialle 

myöntämää sitoutunutta ja monialaista 

rahoitustukea ja teknistä tukea, mutta 

korostaa, että EU:n rahoitustuki kaikille 

sen kumppaneille on sidottu 

konkreettisiin uudistuksiin; korostaa, että 

komission olisi oltava keskeisessä 

asemassa assosiaatiosopimusten ja 

pitkälle menevien ja laaja-alaisten 

vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanon 

edistämisessä sekä asiaan liittyvien 

viranomaisten valvomisessa ja 

avustamisessa niin teknisesti kuin 

rahoituksenkin osalta; 

3. pitää erittäin valitettavana, että 

komissio ummistaa edelleen silmänsä 

Ukrainan realiteeteilta ja että Ukrainan 

hallitus ei ole kyennyt toteuttamaan 

assosiaatiosopimuksen ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden 

mukaisesti perusluonteisia uudistuksia, 

jotka koskevat esimerkiksi 

– korruption johdonmukaista kitkemistä, 

– oikeusvaltioperiaatteen 

vakiinnuttamista, 

– vallan hajauttamista ja laajoja takuita 

siitä, että Ukrainan alueiden kansalaiset 

voivat osallistua demokraattisesti kaikkiin 

merkittäviin päätöksentekoprosesseihin 

erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen 

kehityksen alalla, 

– oligarkkien ja demokraattisesti valvotun 

politiikan välisten kytkösten lopullista 

katkaisemista, 

– ihmisoikeuksien ja demokraattisten 

oikeuksien, myös kielellisten oikeuksien, 
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kunnioittamista,  

– puolisotilaallisten yksiköiden 

hajottamista ja poliisin ja armeijan 

palauttamista valtion tiukkaan 

valvontaan, 

– maan kaikkien turvallisuusjoukkojen 

saattamista avoimen, demokraattisen ja 

laillisen parlamentaarisen valvonnan alle 

ja kaikkien puolisotilaallisten ja 

yksityisten niin kutsuttujen 

turvallisuusjoukkojen riisumista aseista; 

– säästöpolitiikan lopettamista; 

torjuu kaiken Ukrainalle myönnettävän 

rahoitustuen, ellei kyseisiä uudistuksia 

toteuteta; kehottaa komissiota ja 

Euroopan ulkosuhdehallintoa kytkemään 

kaiken Ukrainan viranomaisten kanssa 

tehtävän yhteistyön tavoitteeseen taata 

ammattiyhdistysten ja yhteiskunnallisten 

liikkeiden toiminta sekä yhdistymisvapaus 

ja ilmaisunvapaus; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 8 

Tarkistus  8 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. tuomitsee Naton laajentumisen ja 

sen, että kyseisen laajentumisen ja EU:n 

naapuruuspolitiikan myötä Venäjän 

rajoille on kohotettu uusi rautaesirippu; 

varoittaa, että jos Venäjän kanssa ei 

palata tuloshakuiseen vuoropuheluun, 

sillä voi olla vaarallisia seurauksia 

rauhalle ja turvallisuudelle Euroopassa ja 

maailmassa; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 9 

Tarkistus  9 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle 

menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 b. kehottaa EU:ta lopettamaan Venäjää 

koskevan pakotepolitiikkansa, joka on 

yltynyt kauppasodaksi ja osoittautunut 

ennen kaikkea poliittisesti tehottomaksi ja 

epätarkoituksenmukaiseksi; 

Or. en 

 

 


