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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.6.2018 A8-0183/2 

Pakeitimas 2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) nuo 2014 m. pavasario Ukraina 

ėmėsi įgyvendinti plataus užmojo reformų 

programą, kuria siekiama stabilizuoti 

ekonomiką ir gerinti piliečių pragyvenimo 

lygį. Ukraina ir Sąjunga kartu priėmė 

reformų darbotvarkę (asociacijos 

darbotvarkę, kuri paskutinį kartą atnaujinta 

2015 m. kovo mėn.). Kova su korupcija, 

taip pat konstitucijos, rinkimų ir teismų 

reformos yra vieni svarbiausių 

darbotvarkės prioritetų; 

(2) nuo 2014 m. pavasario Ukraina 

ėmėsi įgyvendinti plataus užmojo reformų 

programą, kuria siekiama stabilizuoti 

ekonomiką ir gerinti piliečių pragyvenimo 

lygį. Ukraina ir Sąjunga kartu priėmė 

reformų darbotvarkę (asociacijos 

darbotvarkę, kuri paskutinį kartą atnaujinta 

2015 m. kovo mėn.). Kova su korupcija, 

taip pat konstitucijos, rinkimų ir teismų 

reformos yra vieni svarbiausių 

darbotvarkės prioritetų. Vis dėlto, 

remiantis organizacijos „Transparency 

International“ 2017 m. korupcijos 

suvokimo indeksu, matyti, kad tik vienos 

Europos žemyno šalies korupcijos rodiklis 

buvo blogesnis nei Ukrainos; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.6.2018 A8-0183/3 

Pakeitimas 3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) Sąjungos makrofinansinė parama 

neturėtų būti naudojama karinių ar 

saugumo operacijų tikslais, kad nebūtų 

kurstomas pilietinis karas Ukrainoje ir 

Sąjunga nebūtų prisidėjusi prie jokių 

karinių veiksmų, kuriuos galėtų lemti 

tokių operacijų finansavimas; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.6.2018 A8-0183/4 

Pakeitimas 4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) siekdama užtikrinti, kad su 

Sąjungos makrofinansine parama susiję 

finansiniai jos interesai būtų apsaugoti 

veiksmingai, Ukraina turėtų imtis tinkamų 

priemonių, susijusių su sukčiavimo, 

korupcijos ir kitų su šia parama siejamų 

pažeidimų prevencija ir kova su jais. Be to, 

turėtų būti parengtos nuostatos, pagal 

kurias Komisija atliktų patikrinimus, o 

Audito Rūmai – auditus; 

(18) siekdama užtikrinti, kad su 

Sąjungos makrofinansine parama susiję 

finansiniai jos interesai būtų apsaugoti 

veiksmingai, Ukraina turėtų skubiai imtis 

tinkamų priemonių, susijusių su 

sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia 

parama siejamų pažeidimų prevencija ir 

kova su jais. Be to, Ukraina turėtų liautis 

toliau persekioti kovos su korupcija ir 

skaidrumo kampanijos dalyvius, nes tokio 

persekiojimo Ukrainoje atvejų skaičius 

kelia susirūpinimą. Be to, turėtų būti 

parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija 

atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – 

auditus, ir makrofinansinė parama turėtų 

būti sumažinta arba sustabdyta, jei šiuo 

požiūriu nepadaroma reikšminga 

pažanga; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.6.2018 A8-0183/5 

Pakeitimas 5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

18 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (18a) svarbus žingsnis, kurį turi žengti 

Ukraina kovodama su korupcija, kad 

gautų Sąjungos makrofinansinę paramą, 

yra Aukščiausiojo kovos su korupcija 

teismo įsteigimas, kurį iš pradžių blokavo 

Ukrainos valdžios institucijos. Šio teismo 

darbuotojai ir teisėjai turėtų būti politiniu 

požiūriu nepriklausomi nuo Ukrainos 

vyriausybės ir jie turėtų teikti metines 

asmenines finansinių interesų 

deklaracijas, kurių stebėseną turėtų 

vykdyti tarptautinės agentūros, turinčios 

patirties tokių ataskaitų teikimo srityje; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.6.2018 A8-0183/6 

Pakeitimas 6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Tolesnė makrofinansinė parama Ukrainai 

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

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Sąjungos makrofinansinė parama 

neturi būti naudojama karinių ar 

saugumo operacijų tikslais. 

Or. en 

 


