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6.6.2018 A8-0183/2 

Amendamentul  2 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Începând cu primăvara anului 2014, 

Ucraina a lansat un program de reformă 

ambițios, menit să stabilizeze economia 

țării și să îmbunătățească nivelul de trai al 

cetățenilor săi. Ucraina și Uniunea au 

definit împreună un program al reformelor 

(Programul de asociere, care a fost 

actualizat ultima dată în martie 2015). 

Lupta împotriva corupției, precum și 

reformele constituționale, electorale și 

judiciare se numără printre prioritățile 

principale ale programului. 

(2) Începând cu primăvara anului 2014, 

Ucraina a lansat un program de reformă 

ambițios, menit să stabilizeze economia 

țării și să îmbunătățească nivelul de trai al 

cetățenilor săi. Ucraina și Uniunea au 

definit împreună un program al reformelor 

(Programul de asociere, care a fost 

actualizat ultima dată în martie 2015). 

Lupta împotriva corupției, precum și 

reformele constituționale, electorale și 

judiciare se numără printre prioritățile 

principale ale programului. Cu toate 

acestea, raportul pe 2017 al organizației 

Transparency International privind 

Indicele de percepție a corupției a arătat 

că Ucraina a înregistrat al doilea cel mai 

slab scor la capitolul corupție dintre toate 

țările din Europa. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/3 

Amendamentul  3 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Asistența macrofinanciară oferită 

de Uniune nu ar trebui să fie utilizată 

pentru operațiuni militare sau de 

securitate, pentru a nu intensifica 

războiul civil din Ucraina sau a permite 

ca Uniunea să devină complice la 

eventuale activități militare care pot 

rezulta din finanțarea unor astfel de 

operațiuni. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/4 

Amendamentul  4 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a se asigura că interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu 

asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii sunt protejate în mod eficient, 

Ucraina ar trebui să adopte măsuri 

corespunzătoare privind prevenirea și 

combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 

alte abateri legate de această asistență. În 

plus, ar trebui să se adopte dispoziții care 

să prevadă efectuarea de verificări de către 

Comisie și efectuarea de audituri de către 

Curtea de Conturi. 

(18) Pentru a se asigura că interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu 

asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii sunt protejate în mod eficient, 

Ucraina ar trebui să adopte măsuri urgente 

corespunzătoare privind prevenirea și 

combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 

alte abateri legate de această asistență. De 

asemenea, Ucraina ar trebui să se abțină 

de la noi acte de hărțuire a militanților 

anticorupție și pentru transparență, în 

cazul cărora Ucraina are un istoric 

îngrijorător. În plus, ar trebui să se adopte 

dispoziții care să prevadă efectuarea de 

verificări de către Comisie și efectuarea de 

audituri de către Curtea de Conturi, iar 

asistența macrofinanciară ar trebui 

redusă sau suspendată în lipsa unor 

îmbunătățiri semnificative în această 

privință. 

Or. en 



 

AM\1155384RO.docx  PE621.665v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.6.2018 A8-0183/5 

Amendamentul  5 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Un pas important în activitățile 

anticorupție pe care Ucraina trebuie să îl 

îndeplinească pentru a beneficia de 

asistența macrofinanciară a Uniunii este 

instituirea Parchetului anticorupție, care 

a fost inițial blocat de către autoritățile 

ucrainene. Personalul și judecătorii 

Parchetului ar trebui să fie independenți 

din punct de vedere politic de guvernul 

ucrainean și să prezinte în fiecare an 

declarații de interese financiare 

personale, monitorizate de agențiile 

internaționale cu experiență în acest tip 

de raportare. 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0183/6 

Amendamentul  6 

William (The Earl of) Dartmouth, Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0183/2018 

Jarosław Wałęsa 

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei 

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

 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Asistența macrofinanciară oferită 

de Uniune nu poate fi utilizată în scopul 

desfășurări de operațiuni militare sau de 

securitate. 

Or. en 

 


