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Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 5 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til sin beslutning af 25. 

oktober 2018 om stigningen i 

neofascistiske voldshandlinger i Europa1, 

Or. en 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0428. 
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Betragtning A a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at Ukraine oplever 

et alvorligt problem med yderligtgående 

højrefløjsekstremisme og vold; der 

henviser til, at fraværet af seriøs 

indgriben over for neofascistiske og 

neonazistiske grupper og det åbne 

samarbejde mellem statslige institutioner 

og højreekstremistiske grupper, såsom 

den Asov-relaterede Nationale Milits, 

C14, Right Sector og Karpatska Sich, har 

muliggjort fremkomsten af højreorienteret 

vold mod venstreorienterede, progressive 

og demokratiske politiske partier, 

fagforeninger og fagforeningsfolk, det 

kritiske civilsamfund, politiske aktivister, 

romaer og kvinderettigheds- og 

miljøaktivister samt ved antifascistiske 

demonstrationer, byrådsmøder, et 

arrangement organiseret af Amnesty 

International, kunstudstillinger og 

LGBTQI-arrangementer; der henviser til, 

at de statslige institutioner undlader at 

tage et opgør med de voldelige grupper og 

sætte en stopper for deres straffrihed; 

Or. en 
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Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at Ukraine 

fortjener særlig ros for reformer inden for 

områderne energi, sundhed, pensioner, 

uddannelse, offentlig forvaltning, 

decentralisering, offentlige udbud, forsvar 

og sikkerhed, inden for banksektoren og 

med hensyn til at sikre makroøkonomisk 

stabilisering; der henviser til, at disse 

reformer er blevet ledsaget af drastiske 

prisstigninger, nedskæringer i sociale 

ydelser og en forringelse af adgangen til de 

sociale velfærdssystemer; der henviser til, 

at der stadig er betydelige udfordringer, 

navnlig inden for områder som 

korruptionsbekæmpelse, privatisering og 

reform af retsvæsenet; der henviser til, at 

den vidtgående og brede frihandelsaftale 

(DCFTA), som er en del af 

associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(AA), og som officielt har fungeret siden 

den 1. januar 2016, skaber et solidt 

grundlag for Ukraines økonomiske 

udvikling og modernisering; der henviser 

til, at Ukraines økonomi i løbet af de 

seneste fire år ikke blot har stabiliseret sig, 

men også har vist nogle tegn på forbedring; 

der henviser til, at Ukraine siden 

undertegnelsen af AA i 2014 har 

gennemført flere pro-europæiske reformer 

end i alle de forudgående år med ukrainsk 

selvstændighed; 

D. der henviser til, at Ukraine har 

gennemført reformer inden for områderne 

energi, sundhed, pensioner, uddannelse, 

offentlig forvaltning, decentralisering, 

offentlige udbud, forsvar og sikkerhed 

samt inden for banksektoren og dermed 

sikret makroøkonomisk stabilisering; der 

henviser til, at disse reformer er blevet 

ledsaget af drastiske prisstigninger, 

nedskæringer i sociale ydelser og en 

forringelse af adgangen til de sociale 

velfærdssystemer; der henviser til, at der 

stadig er betydelige udfordringer, navnlig 

inden for områder som 

korruptionsbekæmpelse, privatisering og 

reform af retsvæsenet; der henviser til, at 

den vidtgående og brede frihandelsaftale 

(DCFTA), som er en del af 

associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(AA), og som officielt har fungeret siden 

den 1. januar 2016, skaber et solidt 

grundlag for Ukraines økonomiske 

udvikling og modernisering; der henviser 

til, at Ukraines økonomi i løbet af de 

seneste fire år ikke blot har stabiliseret sig, 

men også har vist nogle tegn på forbedring; 

der henviser til, at Ukraine siden 

undertegnelsen af AA i 2014 har 

gennemført flere pro-europæiske reformer 

end i alle de forudgående år med ukrainsk 

selvstændighed; 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at Den Europæiske 

Union resolut fastholder sin urokkelige 

opbakning til og sit engagement i Ukraines 

uafhængighed, suverænitet og territoriale 

integritet inden for landets internationalt 

anerkendte grænser samt sin støtte til de 

internationalt koordinerede sanktioner 

mod de stater og agenter, der undergraver 

Ukraines territoriale integritet; 

F. der henviser til, at EU kraftigt 

fastholder sin urokkelige støtte til og 

engagement i Ukraines uafhængighed, 

suverænitet og territoriale integritet inden 

for dets internationalt anerkendte grænser; 

Or. en 
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Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at det – skønt 

Parlamentet fordømmer den fortsatte 

russiske aggression i det østlige Ukraine, 

den ulovlige annektering af Den 

Autonome Republik Krim og byen 

Sevastopol og Ruslands besættelse af visse 

områder i Donetsk Oblast og Luhansk 

Oblast, som alle er i strid med folkeretten 

og Ruslands tilsagn og forpligtelser i kraft 

af dets medlemskab af internationale 

organisationer og dets deltagelse i 

europæiske aftaler, som både Rusland og 

Ukraine har undertegnet, navnlig FN-

pagten, Helsingforsslutakten og 

Budapestmemorandummet samt traktaten 

om venskab, samarbejde og partnerskab 

mellem Ukraine og Den Russiske 

Føderation fra 1997 – må erkendes, at 

Ukraine står over for omstillingsmæssige 

udfordringer i en situation med 

krigsførelse og forsøg på destabilisering; 

udgår 

Or. en 
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Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at EU på baggrund 

af den russiskledede aggression mod 

Ukraine har indført og regelmæssigt 

forlænget en række restriktive 

foranstaltninger mod Den Russiske 

Føderation; der henviser til, at et stærkere 

EU-engagement i løsningen af konflikten 

er ønskværdigt, f.eks. ved at der udpeges 

en særlig EU-udsending for konflikten i 

det østlige Ukraine og Krim; gentager sin 

opfordring til en international ramme for 

forhandlinger om tilbagetrækning fra 

Krimhalvøen med deltagelse af EU; der 

henviser til, at sanktionerne mod Rusland 

bør forlænges og udvides, navnlig over for 

enkeltpersoner og virksomheder, der 

profiterer på ulovlige forhold, indtil Den 

Russiske Føderation giver Ukraine 

mulighed for at genetablere dets 

suverænitet og territoriale integritet fuldt 

ud; 

I. der henviser til, at EU's restriktive 

foranstaltninger mod Den Russiske 

Føderation er blevet indført og 

regelmæssigt forlænget, men ikke har 

skabt meningsfulde resultater; der 

henviser til, at sanktionspolitikken, 

isolationen af Rusland og manglen på 

politisk dialog har bidraget til en 

yderligere optrapning af konflikterne i 

Ukraine og til en yderligere destabilisering 

af landet, hvilket har gjort bestræbelserne 

på at genstarte en politisk proces for at 

finde veje ud af konfrontationen meget 

vanskeligere; der henviser til, at de 

stigende spændinger mellem Rusland og 

Vesten gør sikkerhedssituationen i 

Europa ekstremt ustabil; 

Or. en 
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Betragtning J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at den meget 

ustabile sikkerhedssituation i Det Asovske 

Hav, som let kan udvikle sig til åben 

konflikt, giver anledning til alvorlig 

bekymring; der henviser til, at opførelsen 

af broen over Kertjstrædet, som forbinder 

den ulovligt annekterede Krimhalvø med 

det russiske hovedland, som er foregået 

uden Ukraines samtykke og i klar 

modstrid med landets suverænitet og 

territoriale integritet, må fordømmes; der 

henviser til, at Den Russiske Føderations 

uforholdsmæssige aktioner i Det Asovske 

Hav, i det omfang de er i strid med den 

internationale havret og Ruslands egne 

internationale forpligtelser, er yderst 

beklagelige; der henviser til, at den 

overdrevne standsning og inspektion af 

kommercielle fartøjer, herunder både 

ukrainske fartøjer og fartøjer under 

tredjepartsstaters flag, herunder adskillige 

EU-medlemsstaters flag, må fordømmes;  

J. der henviser til, at den meget 

ustabile sikkerhedssituation i Det Asovske 

Hav, som let kan udvikle sig til åben 

konflikt, giver anledning til alvorlig 

bekymring; der henviser til, at Den 

Russiske Føderation skal garantere retten 

til passage gennem Kertjstrædet og 

adgangen til Det Asovske Hav for alle 

fartøjer og give uhindret adgang til de 

ukrainske havne som fastsat i 

samarbejdsaftalen mellem Ukraine og 

Den Russiske Føderation om Det Asovske 

Hav; opfordrer indtrængende Ukraine, 

Rusland og alle internationale aktører til 

at udvise den største tilbageholdenhed for 

omgående at nedtrappe den aktuelle 

anspændte situation; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. understreger, at AA ikke er det 

endelige mål for forbindelserne mellem 

EU og Ukraine, og ser med tilfredshed på 

Ukraines håb om optagelse i EU; bakker 

op om udvikling af nye former for 

forbedret samarbejde, herunder Ukraines 

gradvise tilnærmelse til toldunionen, 

energiunionen og det digitale indre 

marked; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. påpeger, at Ukraine i henhold til 

artikel 49 i TEU har et europæisk 

fremtidsperspektiv og kan ansøge om at 

blive medlem af Den Europæiske Union, 

forudsat at landet overholder 

Københavnskriterierne og principperne 

om demokrati, at det respekterer de 

grundlæggende frihedsrettigheder, 

menneskerettighederne og mindretals 

rettigheder og værner om retsstaten; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 27 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  27a. giver udtryk for dyb bekymring 

over indførelsen af militær 

undtagelsestilstand blot fire måneder før 

præsidentvalget, som ifølge planen skal 

finde sted den 31. marts 2019; 

understreger, at indførelsen af 30 dages 

undtagelsestilstand umiddelbart forud for 

et valg er en stor udfordring for 

demokratiet i Ukraine, det offentlige og 

politiske liv og civilsamfundets 

handlemuligheder; understreger, at det er 

nødvendigt at sikre, at Ukraines 

befolkning ikke fratages deres ret til at 

stemme, og at præsident- og 

parlamentsvalgene, som er planlagt til 

2019, er frie og retfærdige; 

Or. en 

 

 


