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5.12.2018 A8-0369/11 

Pakeitimas 11 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į savo 2018 m. 

spalio 25 d. rezoliuciją dėl didėjančio 

neofašistinio smurto Europoje1, 

Or. en 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Pakeitimas 12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Aa. kadangi Ukraina patiria rimtą 

problemą dėl radikalaus dešiniojo 

ekstremizmo ir smurto; kadangi dėl to, 

kad nesiimta griežtų veiksmų prie 

neofašistų ir neonacių grupuotes, ir dėl 

atviro valstybės institucijų 

bendradarbiavimo su radikaliomis 

dešiniosiomis grupuotėmis, kaip antai 

Nacionalinės milicijos Azovo pulkas, C14, 

„Dešinysis sektorius“ ir „Karpatska 

Sich“, sudarytos galimybės kilti dešiniojo 

sparno smurtui prieš kairįjį sparną, 

pažangias ir demokratines politines 

partijas, profsąjungas ir profsąjungų 

narius, kritišką pilietinę visuomenę, 

politinius aktyvistus, romų tautybės 

asmenis ir moterų teisių bei 

aplinkosaugos aktyvistus, taip pat prieš 

antifašistines demonstracijas, miestų 

tarybų posėdžius, renginį, kurį rengė 

organizacija „Amnesty International“, 

meno parodas ir LGBTQI renginius; 

kadangi valstybės institucijos nekovoja su 

smurtinėmis grupėmis ir nepanaikina jų 

nebaudžiamumo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Pakeitimas 13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi Ukraina nusipelno 

ypatingo pagyrimo už reformas 

energetikos, sveikatos, pensijų, švietimo, 

viešojo administravimo, decentralizacijos, 

viešųjų pirkimų, gynybos ir saugumo bei 

bankų sektoriaus ir makroekonominio 

stabilizavimo užtikrinimo srityse; kadangi 

vykdant šias reformas drastiškai išaugo 

kainos, sumažintos socialinės išmokos ir 

pablogėjo galimybės naudotis socialinės 

gerovės apsaugos sistemomis; kadangi vis 

dar esama didelių problemų, ypač tokiose 

srityse, kaip kova su korupcija, 

privatizavimas ir teismų reforma; kadangi 

išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos 

susitarimas (LPS), kuris yra ES ir Ukrainos 

asociacijos susitarimo dalis ir oficialiai 

taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d., yra 

tvirtas Ukrainos ekonominio vystymosi ir 

modernizavimo pagrindas; kadangi per 

pastaruosius ketverius metus Ukrainos 

ekonomika ne tik stabilizavosi, bet ir 

matyti kai kurių jos gerėjimo ženklų; 

kadangi 2014 m. pasirašiusi asociacijos 

susitarimą Ukraina atliko daugiau 

proeuropietiškų reformų negu per visus 

ankstesnius Ukrainos nepriklausomybės 

metus; 

D. kadangi Ukraina įgyvendino 

reformas energetikos, sveikatos, pensijų, 

švietimo, viešojo administravimo, 

decentralizacijos, viešųjų pirkimų, gynybos 

ir saugumo bei bankų sektoriaus srityse ir 

užtikrino makroekonominį stabilizavimą; 

kadangi vykdant šias reformas drastiškai 

išaugo kainos, sumažintos socialinės 

išmokos ir pablogėjo galimybės naudotis 

socialinės gerovės apsaugos sistemomis; 

kadangi vis dar esama didelių problemų, 

ypač tokiose srityse, kaip kova su 

korupcija, privatizavimas ir teismų 

reforma; kadangi išsamus ir visapusiškas 

laisvosios prekybos susitarimas (LPS), 

kuris yra ES ir Ukrainos asociacijos 

susitarimo dalis ir oficialiai taikomas nuo 

2016 m. sausio 1 d., yra tvirtas Ukrainos 

ekonominio vystymosi ir modernizavimo 

pagrindas; kadangi per pastaruosius 

ketverius metus Ukrainos ekonomika ne tik 

stabilizavosi, bet ir matyti kai kurių jos 

gerėjimo ženklų; kadangi 2014 m. 

pasirašiusi asociacijos susitarimą Ukraina 

atliko daugiau proeuropietiškų reformų 

negu per visus ankstesnius Ukrainos 

nepriklausomybės metus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Pakeitimas 14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi Europos Sąjunga tvirtai 

puoselėja neabejotiną paramą ir 

įsipareigojimą Ukrainos nepriklausomybei, 

suverenitetui ir teritoriniam vientisumui 

tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų 

ribose ir paramą tarptautiniu mastu 

koordinuojamoms sankcijoms 

vyriausybėms ir asmenims, 

pažeidžiantiems šios šalies teritorinį 

vientisumą; 

F. kadangi Europos Sąjunga tvirtai 

puoselėja neabejotiną paramą ir 

įsipareigojimą Ukrainos nepriklausomybei, 

suverenitetui ir teritoriniam vientisumui 

tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų 

ribose; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Pakeitimas 15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi, smerkiant toliau tęsiamą 

Rusijos agresiją Rytų Ukrainoje, neteisėtą 

Krymo Autonominės Respublikos ir 

Sevastopolio miesto aneksiją ir Rusijos 

įvykdytą kai kurių Donecko ir Luhansko 

apskričių regionų okupaciją – visi šie 

veiksmai pažeidžia tarptautinę teisę ir 

prieštarauja Rusijos kaip tarptautinių 

organizacijų narės įsipareigojimams bei 

prievolėms ir jos dalyvavimui vykdant 

Europos susitarimus, kuriuos pasirašė 

tiek Rusijos Federacija, tiek Ukraina, 

ypač JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį 

aktą ir Budapešto memorandumą, taip pat 

1997 m. Ukrainos ir Rusijos Federacijos 

draugystės, bendradarbiavimo ir 

partnerystės sutartį – reikia pripažinti, 

kad Ukraina susiduria su transformacinio 

pobūdžio iššūkiais karo ir bandymų 

destabilizuoti aplinkoje; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1171355LT.docx  PE631.561v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.12.2018 A8-0369/16 

Pakeitimas 16 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi dėl Rusijos sukeltos 

agresijos prieš Ukrainą buvo nustatytos ir 

reguliariai pratęstiamos ES ribojamosios 

priemonės Rusijos Federacijai; kadangi 

sprendžiant šį konfliktą pageidautinas 

platesnis ES dalyvavimas, pvz., skiriant 

ES specialųjį pasiuntinį konfliktui Rytų 

Ukrainoje ir Kryme; pakartoja savo 

raginimą nustatyti tarptautinį derybų dėl 

Krymo pusiasalio okupacijos nutraukimo 

formatą, dalyvaujant ES; kadangi Rusijai 

skirtos sankcijos turėtų būti tęsiamos ir 

plečiamos, ypač tiems asmenims ir 

įmonėms, kurie pelnosi iš neteisėtos 

padėties, iki Rusijos Federacija sudarys 

sąlygas Ukrainai visiškai atkurti 

suverenitetą ir teritorinį vientisumą; 

I. kadangi nustatytos ir reguliariai 

pratęstiamos ES ribojamosios priemonės 

Rusijos Federacijai, tačiau jomis 

nepasiekta prasmingų rezultatų; kadangi 

sankcijų politika, Rusijos izoliacija ir 

politinio dialogo nebuvimas prisidėjo prie 

tolesnio konflikto Ukrainoje eskalavimo ir 

tolesnio padėties šalyje destabilizavimo, ir 

dėl to pasidarė daug sunkiau dėti 

pastangas vėl pradėti politinį procesą 

siekiant rasti būdus baigti konfrontaciją; 

kadangi auganti įtampa tarp Rusijos ir 

Vakarų lemia tai, kad saugumo padėtis 

Europoje yra itin nestabili; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Pakeitimas 17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi nepaprastai didelį 

susirūpinimą kelia itin nepastovi saugumo 

padėtis Azovo jūroje, kuri galėtų lengvai 

peraugti į atvirą konfliktą; kadangi reikia 

pasmerkti tilto per Kerčės sąsiaurį, 

jungiančio neteisėtai aneksuotą Krymo 

pusiasalį su žemynine Rusijos dalimi, 

statybą, kuri vyko be Ukrainos pritarimo 

ir aiškiai pažeidžiant jos suverenitetą ir 

vientisumą; kadangi Rusijos Federacijos 
Azovo jūroje vykdomi piktnaudžiaujantys 

veiksmai yra smerktini, nes jais 

pažeidžiama tarptautinė jūrų teisė ir 

pačios Rusijos tarptautiniai 

įsipareigojimai; kadangi reikia pasmerkti 

pernelyg dažną komercinių laivų, 

įskaitant Ukrainos laivus ir su trečiųjų 

valstybių vėliavomis plaukiojančius 

laivus, tarp jų ir su įvairių ES valstybių 

narių vėliavomis plaukiojančius laivus, 

stabdymą ir tikrinimą;  

J. kadangi nepaprastai didelį 

susirūpinimą kelia itin nepastovi saugumo 

padėtis Azovo jūroje, kuri galėtų lengvai 

peraugti į atvirą konfliktą; kadangi Rusijos 

Federacija privalo užtikrinti teisę 

praplaukti per Kerčės sąsiaurį ir pasiekti 

Azovo jūrą visiems laivams bei užtikrinti 

netrukdomą prieigą prie Ukrainos uostų, 

kaip įtvirtinta Ukrainos ir Rusijos 

Federacijos bendradarbiavimo susitarime 

dėl Azovo jūros; primygtinai ragina 

Ukrainą, Rusiją ir visus susijusius 

tarptautinius subjektus elgtis ypatingai 

santūriai siekiant nedelsiant sumažinti 

dabartinės padėties įtampą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Pakeitimas 18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia tai, kad asociacijos 

susitarimas nėra galutinis ES ir Ukrainos 

santykių tikslas ir palankiai vertina 

Ukrainos europinius siekius; remia naujų 

tvirtesnio bendradarbiavimo su ES formų, 

pavyzdžiui, laipsniško Ukrainos teisės 

aktų suderinimo su muitų sąjunga, 

energetikos sąjunga ir bendrąja 

skaitmenine rinka, kūrimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Pakeitimas 19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 

ES sutarties 49 straipsnį Ukraina turi 

europinę perspektyvą ir gali pateikti 

prašymą tapti Europos Sąjungos nare, jei 

ji atitinka Kopenhagos kriterijus ir laikosi 

demokratijos principų, paiso pagrindinių 

laisvių ir žmogaus bei mažumų teisių ir 

užtikrina teisinės valstybės principo 

taikymą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Pakeitimas 20 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  27a. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 

kad paskelbta karinė padėtis likus vos 

keturiems mėnesiams iki prezidento 

rinkimų, planuojamų surengti 2019 m. 

kovo 31 d.; pabrėžia, kad tai, jog 

laikotarpiu prieš rinkimus paskelbta 30 d. 

galiosianti karinė padėtis, yra didelis 

iššūkis demokratijai Ukrainoje, viešajam 

ir politiniam gyvenimui ir pilietinės 

visuomenės galimybėms imtis veiksmų; 

pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad iš 

Ukrainos žmonių nebūtų atimta jų teisė 

balsuoti, taip pat užtikrinti, kad prezidento 

ir parlamento rinkimai, planuojami 

surengti 2019 m., būtų laisvi ir sąžiningi; 

Or. en 

 

 


