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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.6.2018 A8-0183/2 

Módosítás  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Határozatra irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) 2014 tavasza óta Ukrajna 

ambiciózus reformprogramot indított, 

amelynek célja gazdaságának stabilizálása 

és polgárai megélhetésének javítása. 

Ukrajna és az EU közös reformtervet 

dolgozott ki (a legutóbb 2015 márciusában 

frissített társulási menetrend). A 

napirenden lévő legfőbb prioritást a 

korrupció elleni küzdelem, valamint az 

alkotmányos, választási és igazságügyi 

reformok jelentik. 

(2) 2014 tavasza óta Ukrajna 

ambiciózus reformprogramot indított, 

amelynek célja gazdaságának stabilizálása 

és polgárai megélhetésének javítása. 

Ukrajna és az EU közös reformtervet 

dolgozott ki (a legutóbb 2015 márciusában 

frissített társulási menetrend). A 

napirenden lévő legfőbb prioritást a 

korrupció elleni küzdelem, valamint az 

alkotmányos, választási és igazságügyi 

reformok jelentik. Mindazonáltal a 

Transparency International 

korrupcióérzékelési indexről szóló 2017. 

évi jelentése azt mutatta, hogy Ukrajna az 

európai kontinens valamennyi országát 

figyelembe véve a második legrosszabb 

pontszámot érte el a korrupció aránya 

tekintetében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.6.2018 A8-0183/3 

Módosítás  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Határozatra irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást nem szabad katonai vagy 

biztonsági műveletek céljaira 

felhasználni, hogy az ukrán polgárháború 

ne váljon intenzívebbé, vagy hogy az Unió 

ne működjön közre semmiféle olyan 

katonai tevékenységben, amely az ilyen 

finanszírozott tevékenységekből 

származhat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.6.2018 A8-0183/4 

Módosítás  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Határozatra irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az Unió makroszintű pénzügyi 

támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi 

érdekeinek hatékony védelme céljából 

Ukrajnának megfelelő intézkedéseket kell 

hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, 

korrupció és bármely egyéb 

szabálytalanság megelőzése és az ellenük 

való küzdelem érdekében. Ezen túlmenően 

rendelkezni kell a Bizottság által 

végrehajtandó ellenőrzésekről és a 

Számvevőszék által végzendő pénzügyi 

ellenőrzésekről. 

(18) Az Unió makroszintű pénzügyi 

támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi 

érdekeinek hatékony védelme céljából 

Ukrajnának sürgősen megfelelő 

intézkedéseket kell hoznia a támogatással 

kapcsolatos csalás, korrupció és bármely 

egyéb szabálytalanság megelőzése és az 

ellenük való küzdelem érdekében. Továbbá 

Ukrajnának tartózkodnia kell a korrupció 

elleni küzdelmet és az átláthatóságot 

támogató aktivistákra irányuló további 

zaklatástól, amely tekintetében Ukrajna 

aggasztó múlttal rendelkezik. Ezen 

túlmenően rendelkezni kell a Bizottság 

által végrehajtandó ellenőrzésekről és a 

Számvevőszék által végzendő pénzügyi 

ellenőrzésekről, valamint a  makroszintű 

pénzügyi támogatást csökkenteni kell vagy 

vissza kell tartani, ha nem történik 

jelentős előrelépés. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.6.2018 A8-0183/5 

Módosítás  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Határozatra irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Amennyiben Ukrajna részesülni 

kíván az Unió makroszintű pénzügyi 

támogatásában, a korrupcióellenes 

tevékenységek terén teendő egyik fontos 

lépés egy korrupcióellenes legfelsőbb 

bíróság felállítása, amelynek létrehozását 

az ukrán hatóságok eredetileg 

megakadályozták. Ezen bíróság bíráinak 

és személyzetének politikailag 

függetlennek kell lennie az ukrán 

kormánytól, és évente személyes pénzügyi 

érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot kell 

benyújtaniuk, amelyet az ilyen 

jelentéstételi tevékenység terén 

tapasztalattal rendelkező nemzetközi 

szervezetek vizsgálnak meg. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.6.2018 A8-0183/6 

Módosítás  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás 

(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) 

 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást tilos katonai vagy biztonsági 

műveletek céljaira felhasználni. 

Or. en 

 


