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5.12.2018 A8-0369/11 

Poprawka  11 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  - uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 

października 2018 r. w sprawie wzrostu 

liczby neofaszystowskich aktów przemocy 

w Europie1, 

Or. en 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Poprawka  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Aa. mając na uwadze, że Ukraina stoi 

w obliczu poważnego problemu ze 

skrajnie prawicowym ekstremizmem i 

przemocą; mając na uwadze, że brak 

poważnych działań przeciwko grupom 

neofaszystowskim i neonazistowskim oraz 

otwarta współpraca instytucji 

państwowych z grupami skrajnie 

prawicowymi, takimi jak Milicja 

Narodowa związana z pułkiem „Azow”, 

C14, Prawy Sektor i Sicz Karpacka, 

umożliwiły stosowanie przemocy przez 

ugrupowania prawicowe wobec 

ugrupowań lewicowych, postępowych i 

demokratycznych partii politycznych, 

związków zawodowych i działaczy 

związkowych, krytycznego społeczeństwa 

obywatelskiego, działaczy politycznych, 

Romów i działaczy na rzecz praw kobiet i 

środowiska, a także ataki na demonstracje 

antyfaszystowskie, posiedzenia rady 

miejskiej, wydarzenie organizowane przez 

Amnesty International, wystawy sztuki i 

wydarzenia społeczności LGBTQI; mając 

na uwadze, że instytucje państwowe nie są 

w stanie przeciwstawić się agresywnym 

grupom i zakończyć ich bezkarności; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Poprawka  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że Ukraina 

zasługuje na szczególną pochwałę za 
reformy w obszarze energetyki, zdrowia, 

systemu emerytalnego, edukacji, 

administracji publicznej, decentralizacji, 

zamówień publicznych, obrony i 

bezpieczeństwa oraz sektora bankowego, a 

także za zapewnienie stabilizacji 

makroekonomicznej; mając na uwadze, że 

reformom towarzyszyły drastyczne 

podwyżki cen, cięcia świadczeń socjalnych 

oraz pogorszenie się dostępu do systemów 

opieki społecznej; mając na uwadze, że 

nadal istnieją poważne wyzwania, 

zwłaszcza w takich obszarach jak walka z 

korupcją, prywatyzacja i reforma 

sądownictwa; mając na uwadze, że 

pogłębiona i kompleksowa umowa o 

wolnym handlu (DCFTA), która stanowi 

element układu o stowarzyszeniu UE–

Ukraina i która oficjalnie weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2016 r., zapewnia solidną 

podstawę dla rozwoju gospodarczego i 

modernizacji Ukrainy; mając na uwadze, 

że w ciągu ostatnich czterech lat 

gospodarka Ukrainy nie tylko 

ustabilizowała się, lecz także wykazuje 

pewne sygnały poprawy; mając na uwadze, 

że od podpisania układu o stowarzyszeniu 

w 2014 r. Ukraina wprowadziła więcej 

proeuropejskich reform niż we wszystkich 

D. mając na uwadze, że Ukraina 

wdrożyła reformy w obszarze energetyki, 

zdrowia, systemu emerytalnego, edukacji, 

administracji publicznej, decentralizacji, 

zamówień publicznych, obrony i 

bezpieczeństwa oraz sektora bankowego, 

zapewniając stabilizację 

makroekonomiczną; mając na uwadze, że 

reformom towarzyszyły drastyczne 

podwyżki cen, cięcia świadczeń socjalnych 

oraz pogorszenie się dostępu do systemów 

opieki społecznej; mając na uwadze, że 

nadal istnieją poważne wyzwania, 

zwłaszcza w takich obszarach jak walka z 

korupcją, prywatyzacja i reforma 

sądownictwa; mając na uwadze, że 

pogłębiona i kompleksowa umowa o 

wolnym handlu (DCFTA), która stanowi 

element układu o stowarzyszeniu UE–

Ukraina i która oficjalnie weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2016 r., zapewnia solidną 

podstawę dla rozwoju gospodarczego i 

modernizacji Ukrainy; mając na uwadze, 

że w ciągu ostatnich czterech lat 

gospodarka Ukrainy nie tylko 

ustabilizowała się, lecz także wykazuje 

pewne sygnały poprawy; mając na uwadze, 

że od podpisania układu o stowarzyszeniu 

w 2014 r. Ukraina wprowadziła więcej 

proeuropejskich reform niż we wszystkich 

wcześniejszych latach swojej 
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niepodległości; 

niepodległości; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Poprawka  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że Unia 

Europejska zdecydowanie utrzymuje swoje 

silne poparcie i zaangażowanie na rzecz 

niepodległości, suwerenności i 

integralności terytorialnej Ukrainy w jej 

granicach uznanych przez społeczność 

międzynarodową, a także swoje wsparcie 

dla skoordynowanych na szczeblu 

międzynarodowym sankcji przeciw 

rządom i podmiotom podważającym 

integralność terytorialną tego kraju; 

F. mając na uwadze, że Unia 

Europejska zdecydowanie utrzymuje swoje 

silne poparcie i zaangażowanie na rzecz 

niepodległości, suwerenności i 

integralności terytorialnej Ukrainy w jej 

granicach uznanych przez społeczność 

międzynarodową; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Poprawka  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że – potępiając 

trwającą rosyjską agresję na wschodzie 

Ukrainy, bezprawną aneksję Republiki 

Autonomicznej Krymu i Sewastopola oraz 

rosyjską okupację niektórych regionów w 

obwodach donieckim i ługańskim, z 

których to działań wszystkie stanowią 

naruszenie prawa międzynarodowego oraz 

zobowiązań i obowiązków Rosji w związku 

z jej członkostwem w organizacjach 

międzynarodowych oraz jej uczestnictwem 

w europejskich porozumieniach 

podpisanych zarówno przez Rosję, jak i 

Ukrainę, takich jak Karta Narodów 

Zjednoczonych, akt końcowy z Helsinek, 

memorandum budapeszteńskie i traktat o 

przyjaźni, współpracy i partnerstwie 

między Ukrainą a Federacją Rosyjską z 

1997 r. – należy uznać, że Ukraina stawia 

czoła wyzwaniom związanym z 

przemianami w warunkach wojny i przy 

próbach destabilizacji; 

skreśla się 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.12.2018 A8-0369/16 

Poprawka  16 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że w kontekście 

agresji przeciwko Ukrainie pod 

przywództwem Rosji wprowadzono unijne 

środki ograniczające przeciwko Federacji 

Rosyjskiej, których obowiązywanie jest 

regularnie przedłużane; mając na uwadze, 

że pożądane jest szersze zaangażowanie 

UE w rozwiązanie tego konfliktu, na 

przykład poprzez powołanie specjalnego 

wysłannika UE ds. konfliktu na wschodzie 

Ukrainy i na Krymie; ponawia swój apel o 

przeprowadzenie międzynarodowych 

negocjacji w sprawie zaprzestania 

okupacji Półwyspu Krymskiego, przy 

udziale UE; mając na uwadze, że 

stosowanie sankcji przeciwko Rosji 

powinno być przedłużane i rozszerzane – 

w szczególności na osoby i 

przedsiębiorstwa, które czerpią korzyści z 

łamania prawa – do czasu, aż Federacja 

Rosyjska umożliwi Ukrainie pełne 

przywrócenie swojej suwerenności i 

integralności terytorialnej; 

I. mając na uwadze, że wprowadzono 

unijne środki ograniczające przeciwko 

Federacji Rosyjskiej, których 

obowiązywanie jest regularnie 

przedłużane, jednak nie przyniosły one 

znaczących rezultatów; mając na uwadze, 

że polityka sankcji, izolacja Rosji i brak 

dialogu politycznego przyczyniły się do 

dalszej eskalacji konfliktów na Ukrainie i 

do dalszej destabilizacji sytuacji w tym 

kraju, co utrudnia starania na rzecz 

wznowienia procesu politycznego w celu 

znalezienia możliwości uniknięcia 

konfrontacji; mając na uwadze, że 

rosnące napięcia między Rosją a 

Zachodem sprawiają, że sytuacja w 

zakresie bezpieczeństwa w Europie jest 

wyjątkowo niestabilna; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Poprawka  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze bardzo poważne 

zaniepokojenie niezwykle niestabilną 

sytuacją w zakresie bezpieczeństwa na 

Morzu Azowskim, która może łatwo 

przerodzić się w otwarty konflikt; mając na 

uwadze, że należy potępić budowę mostu 

nad Cieśniną Kerczeńską łączącego 

nielegalnie zaanektowany Półwysep 

Krymski z częścią kontynentalną Rosji, 

którą rozpoczęto bez zgody Ukrainy, przy 

rażącym naruszeniu jej suwerenności i 

integralności terytorialnej; mając na 

uwadze godne ubolewania działania 

Federacji Rosyjskiej na Morzu Azowskim, 

które stanowią nadużycie, ponieważ 

naruszają międzynarodowe prawo 

morskie i międzynarodowe zobowiązania 

podjęte przez samą Rosję; mając na 

uwadze, że należy potępić zbyt częste 

zatrzymywanie i kontrole statków 

handlowych – zarówno ukraińskich, jak i 

pływających pod banderą państw trzecich, 

w tym statków pływających pod banderą 

różnych państw członkowskich UE;  

J. mając na uwadze bardzo poważne 

zaniepokojenie niezwykle niestabilną 

sytuacją w zakresie bezpieczeństwa na 

Morzu Azowskim, która może łatwo 

przerodzić się w otwarty konflikt; mając na 

uwadze, że Federacja Rosyjska musi 

zagwarantować prawo przepływu przez 

Cieśninę Kerczeńską oraz dostęp do 

Morza Azowskiego dla wszystkich statków, 

a także zapewnić nieograniczony dostęp 

do ukraińskich portów, zgodnie z 

postanowieniami umowy o współpracy 

między Ukrainą a Federacją Rosyjską na 

Morzu Azowskim; wzywa Ukrainę, Rosję i 

wszystkie zainteresowane podmioty 

międzynarodowe do działania z jak 

największą powściągliwością, aby 

natychmiast załagodzić obecną napiętą 

sytuację; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Poprawka  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla fakt, że układ o 

stowarzyszeniu nie stanowi ostatecznego 

celu stosunków UE–Ukraina, oraz 

przyjmuje z zadowoleniem europejskie 

aspiracje Ukrainy; popiera rozwijanie 

nowych form zacieśnionej współpracy z 

UE, takich jak stopniowe zbliżanie się 

Ukrainy do unii celnej, unii energetycznej 

i jednolitego rynku cyfrowego; 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Poprawka  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. zaznacza, że Ukraina ma 

europejskie perspektywy zgodnie z art. 49 

TUE i może ubiegać się o członkostwo w 

Unii Europejskiej, o ile spełnia kryteria 

kopenhaskie, przestrzega zasad 

demokracji i respektuje podstawowe 

wolności oraz prawa człowieka i 

mniejszości, a także szanuje 

praworządność; 

skreśla się 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Poprawka  20 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  27a. wyraża głębokie zaniepokojenie w 

związku z wprowadzeniem stanu 

wojennego zaledwie na cztery miesiące 

przed wyborami prezydenckimi 

zaplanowanymi na 31 marca 2019 r.; 

podkreśla, że wprowadzenie stanu 

wojennego na okres 30 dni w okresie 

przedwyborczym stanowi poważne 

wyzwanie dla demokracji na Ukrainie, dla 

życia publicznego i politycznego oraz dla 

zdolności społeczeństwa obywatelskiego 

do działania; podkreśla potrzebę zadbania 

o to, by naród ukraiński nie został 

pozbawiony prawa do głosowania, a także 

by zaplanowane na 2019 r. wybory 

prezydenckie i parlamentarne były wolne i 

uczciwe; 

Or. en 

 

 


