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Amendement 2
William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen
namens de EFDD-Fractie
Verslag
Jarosław Wałęsa
Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne
(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

A8-0183/2018

Voorstel voor een besluit
Overweging 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
In het voorjaar van 2014 is
Oekraïne begonnen met de uitvoering van
een ambitieus hervormingsprogramma
waarmee wordt beoogd de economie te
stabiliseren en de levensstandaard van de
burgers te verhogen. Oekraïne en de Unie
hebben gezamenlijk een
hervormingsagenda opgesteld (de
associatieagenda, die voor het laatst is
geactualiseerd in maart 2015).
Corruptiebestrijding en grondwettelijke,
electorale en justitiële hervormingen
behoren tot de topprioriteiten op de agenda.

(2)
In het voorjaar van 2014 is
Oekraïne begonnen met de uitvoering van
een ambitieus hervormingsprogramma
waarmee wordt beoogd de economie te
stabiliseren en de levensstandaard van de
burgers te verhogen. Oekraïne en de Unie
hebben gezamenlijk een
hervormingsagenda opgesteld (de
associatieagenda, die voor het laatst is
geactualiseerd in maart 2015).
Corruptiebestrijding en grondwettelijke,
electorale en justitiële hervormingen
behoren tot de topprioriteiten op de agenda.
Uit de corruptieperceptie-index 2017 van
Transparency International blijkt echter
dat Oekraïne de op één na slechtste score
had van alle landen op het Europese
continent.
Or. en
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A8-0183/3

Amendement 3
William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen
namens de EFDD-Fractie
Verslag
Jarosław Wałęsa
Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne
(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

A8-0183/2018

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(16 bis)
De macrofinanciële
bijstand van de Unie mag niet worden
gebruikt voor militaire of
veiligheidsoperaties, om te voorkomen dat
de burgeroorlog verder escaleert of dat de
Unie medeplichtig wordt aan militaire
activiteiten ingevolge de financiering van
dergelijke operaties.
Or. en
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A8-0183/4

Amendement 4
William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen
namens de EFDD-Fractie
Verslag
Jarosław Wałęsa
Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne
(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

A8-0183/2018

Voorstel voor een besluit
Overweging 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Om te verzekeren dat de financiële
belangen van de Unie in het kader van de
macrofinanciële bijstand van de Unie op
efficiënte wijze worden beschermd, moet
Oekraïne passende maatregelen nemen in
verband met de preventie en bestrijding
van fraude, corruptie en andere
onregelmatigheden met betrekking tot deze
bijstand. Daarnaast moet erin worden
voorzien dat de Commissie controles
verricht en de Rekenkamer audits uitvoert.

(18) Om te verzekeren dat de financiële
belangen van de Unie in het kader van de
macrofinanciële bijstand van de Unie op
efficiënte wijze worden beschermd, moet
Oekraïne onverwijld passende maatregelen
nemen in verband met de preventie en
bestrijding van fraude, corruptie en andere
onregelmatigheden met betrekking tot de
bijstand. Voorts moet Oekraïne zich
onthouden van verdere intimidatie van
corruptiebestrijders en bepleiters van
transparantie, een terrein waarop het land
een zorgwekkende reputatie heeft.
Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat
de Commissie controles verricht en de
Rekenkamer audits uitvoert, en moet de
bijstand worden verlaagd of opgeschort
als er geen duidelijke verbetering
optreedt.
Or. en
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Amendement 5
William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen
namens de EFDD-Fractie
Verslag
Jarosław Wałęsa
Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne
(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

A8-0183/2018

Voorstel voor een besluit
Overweging 18 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(18 bis)
Een belangrijke stap in de
strijd tegen corruptie die Oekraïne zou
moeten nemen om macrofinanciële
bijstand van de Unie te ontvangen, is de
oprichting van het hooggerechtshof voor
corruptiebestrijding, die aanvankelijk
door de Oekraïense autoriteiten werd
tegengehouden. Het personeel en de
rechters bij dit gerechtshof zouden
politiek onafhankelijk moeten zijn van de
Oekraïense regering en zouden jaarlijks
persoonlijke verklaringen omtrent hun
financiële belangen moeten indienen,
onder toezicht van internationale
instanties die ervaring hebben met
dergelijke verslagleggingsactiviteiten.
Or. en
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Amendement 6
William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen
namens de EFDD-Fractie
Verslag
Jarosław Wałęsa
Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne
(COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

A8-0183/2018

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 bis. De macrofinanciële bijstand van
de Unie mag niet worden gebruikt voor
militaire of veiligheidsoperaties.
Or. en
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