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5.12.2018 A8-0369/11 

Τροπολογία  11 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 

την αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην 

Ευρώπη1, 

Or. en 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Τροπολογία  12 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρό 

πρόβλημα όσον αφορά τον ακροδεξιό 

εξτρεμισμό και τη βία· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η έλλειψη σοβαρής δράσης 

κατά των νεοφασιστικών και των 

νεοναζιστικών ομάδων και η ανοικτή 

συνεργασία των κρατικών θεσμικών 

οργάνων με ακροδεξιές ομάδες, όπως 

όπως η Εθνική Πολιτοφυλακή, που έχει 

διασυνδέσεις με το τάγμα Azov, η C14, ο 

Δεξιός Τομέας και η Karpatska Sich, 

έχουν καταστήσει δυνατή την εκδήλωση 

δεξιάς βίας κατά των αριστερών, 

προοδευτικών και δημοκρατικών 

πολιτικών κομμάτων, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

συνδικαλιστών, των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών που ασκούν 

κριτική, των πολιτικών ακτιβιστών, των 

ακτιβιστών για τα δικαιώματα των Ρομά 

και των γυναικών και των 

περιβαλλοντικών ακτιβιστών, καθώς και 

σε αντιφασιστικές διαδηλώσεις, 

συναντήσεις του δημοτικού συμβουλίου, 

σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η 

Διεθνής Αμνηστία, σε εκθέσεις έργων 

τέχνης και σε εκδηλώσεις της της 

κοινότητας ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι κρατικοί θεσμοί αδυνατούν 
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να αντιμετωπίσουν τις βίαιες ομάδες και 

να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία τους· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Τροπολογία  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αξίζουν 

έπαινοι στην Ουκρανία για τις 

μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προβεί 

στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, των 

συντάξεων, της εκπαίδευσης, της δημόσιας 

διοίκησης, της αποκέντρωσης, των 

δημοσίων συμβάσεων, της ασφάλειας και 

της άμυνας, καθώς και στον τραπεζικό 

τομέα και στον τομέα της 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης της 

χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές συνοδεύτηκαν από 

δραστικές αυξήσεις των τιμών, περικοπές 

στις κοινωνικές παροχές και επιδείνωση 

της πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής 

πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

προκλήσεις, ιδίως σε τομείς όπως η 

καταπολέμηση της διαφθοράς, η 

ιδιωτικοποίηση και η μεταρρύθμιση του 

δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η σφαιρική και σε βάθος 

συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 

(DCFTA), που αποτελεί μέρος της 

συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, και 

τέθηκε επισήμως σε εφαρμογή την 1η 

Ιανουαρίου 2016, παρέχει μια σταθερή 

βάση για την οικονομική ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια, η οικονομία της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ουκρανία έχει εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις 

στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, των 

συντάξεων, της εκπαίδευσης, της δημόσιας 

διοίκησης, της αποκέντρωσης, των 

δημοσίων συμβάσεων, της ασφάλειας και 

της άμυνας, καθώς και στον τραπεζικό 

τομέα και στον τομέα της 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης της 

χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές συνοδεύτηκαν από 

δραστικές αυξήσεις των τιμών, περικοπές 

στις κοινωνικές παροχές και επιδείνωση 

της πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής 

πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

προκλήσεις, ιδίως σε τομείς όπως η 

καταπολέμηση της διαφθοράς, η 

ιδιωτικοποίηση και η μεταρρύθμιση του 

δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η σφαιρική και σε βάθος 

συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 

(DCFTA), που αποτελεί μέρος της 

συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, και 

τέθηκε επισήμως σε εφαρμογή την 1η 

Ιανουαρίου 2016, παρέχει μια σταθερή 

βάση για την οικονομική ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια, η οικονομία της 

Ουκρανίας δεν έχει μόνο σταθεροποιηθεί, 
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Ουκρανίας δεν έχει μόνο σταθεροποιηθεί, 

αλλά έχει επίσης δείξει σημάδια 

βελτίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά 

την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης το 

2014, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει 

περισσότερες φιλοευρωπαϊκές 

μεταρρυθμίσεις από ό,τι σε όλα τα 

προηγούμενα χρόνια ουκρανικής 

ανεξαρτησίας· 

αλλά έχει επίσης δείξει σημάδια 

βελτίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά 

την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης το 

2014, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει 

περισσότερες φιλοευρωπαϊκές 

μεταρρυθμίσεις από ό,τι σε όλα τα 

προηγούμενα χρόνια ουκρανικής 

ανεξαρτησίας· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Τροπολογία  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει 

σταθερά την αμέριστη υποστήριξή της και 

δέσμευσή της για την ανεξαρτησία, την 

κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 

της Ουκρανίας εντός των διεθνώς 

αναγνωρισμένων συνόρων της και τη 

στήριξή της στη διεθνώς συντονισμένη 

επιβολή κυρώσεων στις κυβερνήσεις και 

στους φορείς που υπονομεύουν την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει 

σταθερά την αμέριστη υποστήριξή της και 

δέσμευσή της για την ανεξαρτησία, την 

κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 

της Ουκρανίας εντός των διεθνώς 

αναγνωρισμένων συνόρων της· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Τροπολογία  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι 

καταδικάζει τη συνεχιζόμενη ρωσική 

επιθετικότητα στο ανατολικό τμήμα της 

Ουκρανίας, την παράνομη προσάρτηση 

της Αυτόνομης Δημοκρατίας της 

Κριμαίας και της πόλης της 

Σεβαστούπολης και την κατάληψη από τη 

Ρωσία ορισμένων περιοχών των 

επαρχιών Donetsk και Luhansk, οι οποίες 

παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις 

δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Ρωσίας 

στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε 

διεθνείς οργανισμούς, και της 

συμμετοχής της στις ευρωπαϊκές 

συμφωνίες που τόσο η ίδια όσο και η 

Ουκρανία έχουν υπογράψει, ιδίως τον 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική 

Πράξη του Ελσίνκι και το Μνημόνιο της 

Βουδαπέστης και τη Συνθήκη Φιλίας, 

Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης του 

1997 μεταξύ της Ουκρανίας και της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναγνωρίζει 

συγχρόνως ότι η Ουκρανία είναι 

αντιμέτωπη με προκλήσεις 

μετασχηματιστικού χαρακτήρα σε ένα 

περιβάλλον πολέμου και εν μέσω 

προσπαθειών αποσταθεροποίησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Τροπολογία  16 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας 

κατά της Ουκρανίας, επιβλήθηκαν 
ενωσιακά περιοριστικά μέτρα κατά της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας τα οποία τακτικά 

παρατείνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

είναι επιθυμητή μια ευρύτερη δέσμευση 

της ΕΕ για την επίλυση της σύγκρουσης, 

με τον διορισμό, π.χ., ενός ειδικού 

απεσταλμένου της ΕΕ για τη σύγκρουση 
στην ανατολική Ουκρανία και την 

Κριμαία· απευθύνει εκ νέου έκκληση για 

μια διεθνή διαπραγματευτική προσπάθεια 

για τον τερματισμό της κατοχής στη 

χερσόνησο της Κριμαίας, με τη 

συμμετοχή της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα 

πρέπει να ανανεώνονται και να 

διευρύνονται, κυρίως έναντι ατόμων και 

επιχειρήσεων που αποκομίζουν κέρδος 

από τις παράνομες συγκυρίες, έως ότου η 

Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέψει στην 

Ουκρανία να αποκαταστήσει πλήρως την 

κυριαρχία και την εδαφική της 

ακεραιότητα· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 

επιβληθεί ενωσιακά περιοριστικά μέτρα 

κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας τα οποία 

τακτικά παρατείνονται, αλλά δεν έχουν 

επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 

κυρώσεων, η απομόνωση της Ρωσίας και 

η έλλειψη πολιτικού διαλόγου έχουν 

συμβάλει στην περαιτέρω κλιμάκωση των 

συγκρούσεων στην Ουκρανία και στην 

περαιτέρω αποσταθεροποίηση της 

κατάστασης στη χώρα, δυσχεραίνοντας 

τις προσπάθειες για την επανέναρξη μιας 

πολιτικής διαδικασίας ώστε να βρεθούν 

τρόποι εξόδου από την αντιπαράθεση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες 

εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της 

Δύσης καθιστούν εξαιρετικά ευμετάβλητη 

την κατάσταση της ασφάλειας στην 

Ευρώπη· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Τροπολογία  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 

ανησυχία του για την ιδιαίτερα ρευστή 

κατάσταση ασφάλειας στην Αζοφική 

Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε εύκολα να 

κλιμακωθεί σε ανοικτή σύγκρουση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της 

γέφυρας στα στενά του Kerch που συνδέει 

την παρανόμως προσαρτηθείσα 

χερσόνησο της Κριμαίας με την 

ηπειρωτική Ρωσία, και η οποία 

αναλήφθηκε χωρίς τη συγκατάθεση της 

Ουκρανίας και με σαφή παραβίαση της 

κυριαρχίας και της εδαφικής της 

ακεραιότητας, είναι καταδικαστέα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 

δραστηριότητα της Ρωσίας στην Αζοφική 

Θάλασσα, η οποία συνιστά παράβαση του 

διεθνούς ναυτικού δικαίου και των 

διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας, είναι 

κατακριτέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

υπερβολικές στάσεις και επιθεωρήσεις 

εμπορικών πλοίων, τόσο ουκρανικών όσο 

και των σκαφών με σημαίες τρίτων 

κρατών, συμπεριλαμβανομένων των 

σκαφών με σημαίες διαφόρων κρατών 

μελών της ΕΕ είναι καταδικαστέες·  

Ι. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 

ανησυχία του για την ιδιαίτερα ρευστή 

κατάσταση ασφάλειας στην Αζοφική 

Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε εύκολα να 

κλιμακωθεί σε ανοικτή σύγκρουση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική 

Ομοσπονδία πρέπει να εγγυηθεί το 

δικαίωμα διέλευσης μέσω των στενών 

του Kerch και πρόσβασης στην Αζοφική 

Θάλασσα για όλα τα σκάφη και να 

παράσχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στους 

λιμένες της Ουκρανίας, όπως ορίζεται 

στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της 

Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

για την Αζοφική Θάλασσα· παροτρύνει 

την Ουκρανία, τη Ρωσία και όλους τους 

ενδιαφερόμενους διεθνείς παράγοντες να 

ενεργήσουν με απόλυτη αυτοσυγκράτηση 

για την αποκλιμάκωση της τρέχουσας 

τεταμένης κατάστασης· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Τροπολογία  18 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

συμφωνία σύνδεσης δεν αποτελεί τον 

τελικό στόχο των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας 

και χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες 

της Ουκρανίας· στηρίζει την ανάπτυξη 

νέων μορφών ενισχυμένης συνεργασίας 

με την ΕΕ, όπως τη σταδιακή προσέγγιση 

της Ουκρανίας με την τελωνειακή ένωση, 

την ενεργειακή ένωση και την ψηφιακή 

ενιαία αγορά της ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Τροπολογία  19 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Report A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επισημαίνει ότι η Ουκρανία έχει 

ευρωπαϊκή προοπτική σύμφωνα με το 

άρθρο 49 της ΣΕΕ και μπορεί να 

υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον πληροί τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές 

της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες και τα ανθρώπινα και τα 

μειονοτικά δικαιώματα και 

υπερασπίζεται το κράτος δικαίου· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 

για την επιβολή του στρατιωτικού νόμου 

μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις 

προεδρικές εκλογές που έχουν 

προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου 

2019· υπογραμμίζει ότι η επιβολή 

30ήμερης περιόδου στρατιωτικού νόμου 

σε προεκλογική περίοδο συνιστά μείζονα 

πρόκληση για τη δημοκρατία στην 

Ουκρανία, τη δημόσια και πολιτική ζωή 

και την ικανότητα δράσης της κοινωνίας 

των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη 

να διασφαλιστεί ότι ο ουκρανικός λαός 

δεν θα στερηθεί του δικαιώματος του 

εκλέγειν και ότι οι προεδρικές και 

βουλευτικές εκλογές που έχουν 

προγραμματιστεί για το 2019 θα είναι 

ελεύθερες και δίκαιες· 

Or. en 

 

 


