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5.12.2018 A8-0369/11 

Módosítás  11 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel „Az újfasiszta erőszak 

fokozódásáról Európában” című, 2018. 

október 25-i állásfoglalására1, 

Or. en 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Módosítás  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Aa. mivel Ukrajna a szélsőjobboldali 

szélsőségesség és erőszak súlyos 

problémájával szembesül; mivel az 

újfasiszta és neonáci csoportok elleni 

komoly fellépés hiánya és az állami 

intézmények nyílt együttműködése olyan 

szélsőjobboldali csoportokkal, mint 

például az azovi zászlóaljhoz kötődő 

Nemzeti Milícia, a C14, a Jobb Szektor és 

a Karpatszka Szics, teret engedett a 

jobboldali erőszaknak a baloldali, haladó 

és demokratikus politikai pártok, 

szakszervezetek és szakszervezeti 

aktivisták, a kritikus civil társadalom, 

politikai aktivisták, romák, nőjogi és 

környezetvédelmi aktivisták ellen, 

valamint antifasiszta tüntetések, városi 

tanácsi ülések, egy, az Amnesty 

International által szervezett rendezvény, 

művészeti kiállítások és LMBTQI-

események alkalmával; mivel az állami 

intézmények nem lépnek fel az erőszakos 

csoportokkal szemben és nem vetnek véget 

büntetlenségüknek; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Módosítás  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel Ukrajna különleges 

elismerést érdemel az energiaügy, az 

egészségügy, a nyugdíjak, az oktatás, a 

közigazgatás, a decentralizáció, a 

közbeszerzés, a védelem és a biztonság, 

valamint az ország bankszektora és 

makrogazdasági stabilizálása területén 

megvalósított reformokért; mivel ezeket a 

reformokat drasztikus áremelkedések, a 

szociális juttatások csökkentése és a 

szociális jóléti rendszerekhez való 

hozzáférés romlása kísérte; mivel további 

jelentős kihívások állnak az ország előtt, 

különösen a korrupció elleni küzdelem, a 

privatizáció és az igazságügyi reform 

területén; mivel az EU–Ukrajna társulási 

megállapodás részeként létrejött 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 

megállapodás (DCFTA), amely hivatalosan 

2016. január 1-jétől működik, szilárd 

alapot kínál Ukrajna gazdasági fejlődése és 

modernizációja számára; mivel az elmúlt 

négy évben Ukrajna gazdasága nem csupán 

stabilizálódott, de a javulás néhány jelét is 

mutatta; mivel a társulási megállapodás 

2014-es aláírása óta Ukrajna több Európa-

barát reformot hajtott végre, mint Ukrajna 

függetlenségének korábbi évei alatt 

összesen; 

D. mivel Ukrajna reformokat hajtott 

végre az energiaügy, az egészségügy, a 

nyugdíjak, az oktatás, a közigazgatás, a 

decentralizáció, a közbeszerzés, a védelem 

és a biztonság, valamint az ország 

bankszektora és makrogazdasági 

stabilizálása területén; mivel ezeket a 

reformokat drasztikus áremelkedések, a 

szociális juttatások csökkentése és a 

szociális jóléti rendszerekhez való 

hozzáférés romlása kísérte; mivel további 

jelentős kihívások állnak az ország előtt, 

különösen a korrupció elleni küzdelem, a 

privatizáció és az igazságügyi reform 

területén; mivel az EU–Ukrajna társulási 

megállapodás részeként létrejött 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 

megállapodás (DCFTA), amely hivatalosan 

2016. január 1-jétől működik, szilárd 

alapot kínál Ukrajna gazdasági fejlődése és 

modernizációja számára; mivel az elmúlt 

négy évben Ukrajna gazdasága nem csupán 

stabilizálódott, de a javulás néhány jelét is 

mutatta; mivel a társulási megállapodás 

2014-es aláírása óta Ukrajna több Európa-

barát reformot hajtott végre, mint Ukrajna 

függetlenségének korábbi évei alatt 

összesen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Módosítás  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel az Európai Unió határozottan 

fenntartja Ukrajna függetlensége, 

szuverenitása és nemzetközileg elismert 

határain belüli területi integritása iránti 

megingathatatlan támogatását és 

elkötelezettségét, valamint az ország 

területi integritását aláásó kormányok és 

szereplők elleni, nemzetközileg 

összehangolt szankciók támogatását; 

F. mivel az Európai Unió határozottan 

fenntartja Ukrajna függetlensége, 

szuverenitása és nemzetközileg elismert 

határain belüli területi integritása iránti 

megingathatatlan támogatását és 

elkötelezettségét, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Módosítás  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel a Kelet-Ukrajnában zajló 

folytatódó orosz agressziónak, valamint a 

Krími Autonóm Köztársaság és 

Szevasztopol városának Oroszország általi 

jogellenes annektálásának, valamint 

Donyeck és Luhanszk oblaszty néhány 

régiója megszállásának elítélése mellett – 

amelyek mindegyike sérti a nemzetközi 

jogot és az Oroszország által a nemzetközi 

szervezetekben betöltött tagsága, valamint 

az általa és Ukrajna által egyaránt aláírt 

európai megállapodások, különösen az 

ENSZ Alapokmánya, a Helsinki 

Záróokmány és a Budapesti 

Memorandum, valamint az Oroszországi 

Föderáció és Ukrajna közötti 1997. évi 

barátsági, együttműködési és partnerségi 

megállapodás keretében tett 

kötelezettségvállalásait és kötelezettségeit 

–, el kell ismerni, hogy Ukrajna átalakító 

hatású kihívásokkal néz szembe a 

hadviseléssel és destabilizációs 

kísérletekkel jellemzett környezetben; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Módosítás  16 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

I. mivel az Ukrajna ellen irányuló 

orosz agresszió miatt az EU korlátozó 

intézkedéseket vezetett be az Oroszországi 

Föderációval szemben, és rendszeresen 

meghosszabbította ezeket a szankciókat; 

mivel kívánatos volna, ha az EU szélesebb 

körű szerepet vállalna a konfliktus 

rendezésében, például egy kelet-ukrajnai 

és krími konfliktusért felelő uniós 

különmegbízott kinevezésével; ismételten 

szorgalmazza, hogy az EU részvételével 

kezdjenek nemzetközi tárgyalásokat a 

Krím félsziget megszállásának 

megszüntetéséről; mivel az Oroszország 

elleni szankciókat – különösen a 

jogellenes helyzetekből hasznot húzó 

személyekkel szemben – mindaddig fenn 

kell tartani és szélesíteni kell, amíg az 

Oroszországi Föderáció lehetővé nem 
teszi Ukrajna számára szuverenitásának 

és területi integritásának teljes 

helyreállítását; 

I. mivel az EU korlátozó 

intézkedéseket vezetett be az Oroszországi 

Föderációval szemben, és rendszeresen 

meghosszabbította ezeket a szankciókat, de 

nem tudott elérni jelentős eredményeket; 
mivel a szankcionálási politika, 

Oroszország elszigetelése és a politikai 

párbeszéd hiánya hozzájárult az ukrajnai 

konfliktusok további súlyosbodásához és 

az ország helyzetének további 

destabilizálódásához, ami jelentősen 

megnehezítette a konfrontációból való 

kiút keresését célzó politikai folyamatok 

újraindítására irányuló erőfeszítéseket; 

mivel az Oroszország és a Nyugat közötti 

növekvő feszültség igen ingataggá teszi az 

európai biztonsági helyzetet; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Módosítás  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel nagyon komoly aggodalomra 

ad okot az Azovi-tengeren kialakult igen 

ingatag biztonsági helyzet, amely könnyen 

nyílt konfliktussá fokozódhat; mivel 

elítélendő a jogellenesen annektált Krím 

félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő 

Kercsi-szoros feletti híd Ukrajna 

beleegyezése nélkül és szuverenitásának 

és területi integritásának egyértelmű 

megsértésével végrehajtott megépítése; 

mivel helyteleníti az Oroszországi 

Föderáció túlzó, azovi-tengeri 

intézkedéseit, amennyiben azok megsértik 

a nemzetközi jogot és Oroszország saját 

nemzetközi kötelezettségvállalásait; mivel 

elítélendő a kereskedelmi hajók – köztük 

ukrán hajók és harmadik államok, többek 

között különböző uniós tagállamok 

lobogója alatt közlekedő hajók – túlzott 

számban történő megállítása és 

ellenőrzése;  

J. mivel nagyon komoly aggodalomra 

ad okot az Azovi-tengeren kialakult igen 

ingatag biztonsági helyzet, amely könnyen 

nyílt konfliktussá fokozódhat; mivel az 

Oroszországi Föderációnak biztosítania 

kell a Kercsi-szoroson való áthaladáshoz 

és az Azovi-tengerhez való hozzáférés 

jogát minden hajó számára, és zavartalan 

belépést kell biztosítania az ukrán 

kikötőkbe az Ukrajna és az Oroszországi 

Föderáció közötti, az Azovi-tengerről szóló 

együttműködési megállapodásban 

foglaltak értelmében; sürgeti Ukrajnát, 

Oroszországot és az összes érintett 

nemzetközi szereplőt, hogy a legnagyobb 

önmérséklettel lépjenek fel a jelenlegi 

feszült helyzet azonnali enyhítése 

érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Módosítás  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy EU–Ukrajna 

kapcsolatok végső célja nem a társulási 

megállapodás, és üdvözli Ukrajna európai 

törekvéseit; támogatja a megerősített 

együttműködés új formáinak kialakítását, 

például Ukrajna fokozatos közeledését a 

vámunióhoz, az energiaunióhoz és a 

digitális egységes piachoz; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Módosítás  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. rámutat arra, hogy Ukrajna az 

EUSZ 49. cikke értelmében európai 

perspektívával rendelkezik, és kérheti 

felvételét az Európai Unióba, amennyiben 

elkötelezi magát a koppenhágai 

kritériumok és a demokrácia elvei mellett, 

tiszteletben tartja az alapvető 

szabadságokat, az emberi és a kisebbségi 

jogokat, valamint biztosítja a 

jogállamiságot; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Módosítás  20 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. mély aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy a 2019. március 31-re 

tervezett elnökválasztás előtt csupán négy 

hónappal katonai közigazgatást rendeltek 

el; hangsúlyozza, hogy a katonai 

közigazgatás 30 napos időszakra történő 

elrendelése a választásokat megelőző 

időszakban komoly kihívást jelent az 

ukrajnai demokrácia, a közélet és a 

politikai élet számára, valamint a civil 

társadalom cselekvőképessége 

szempontjából; hangsúlyozza, hogy 

biztosítani kell, hogy az ukrán embereket 

ne fosszák meg szavazati joguktól, és hogy 

a 2019-re tervezett elnökválasztás és 

parlamenti választások szabadok és 

tisztességesek legyenek; 

Or. en 

 

 


