
 

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

RO Unită în diversitate RO 

5.12.2018 A8-0369/11 

Amendamentul  11 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Rezoluția sa din 

25 octombrie 2018 referitoare la 

intensificarea violenței cu caracter 

neofascist în Europa1, 

Or. en 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Amendamentul  12 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât Ucraina se confruntă cu o 

problemă gravă legată de extremismul de 

dreapta și de violență; întrucât lipsa unor 

măsuri consistente împotriva grupurilor 

neofasciste și neonaziste și cooperarea 

deschisă a instituțiilor statului cu grupuri 

de extremă dreapta, cum ar fi batalionul 

Azov, C14, Pravîi Sektor și Karpatska 

Sici, au favorizat izbucnirea de acte de 

violență inițiate de extrema dreaptă 

împotriva partidelor politice de stânga, 

progresiste și democratice, a sindicatelor 

și sindicaliștilor, a societății civile care are 

o poziție critică, a activiștilor politici, a 

romilor și a activiștilor pentru drepturile 

femeilor și pentru protecția mediului, 

precum și în cadrul demonstrațiilor 

antifasciste, al reuniunilor consiliilor 

locale, în timpul unui eveniment găzduit 

de Amnesty International, în cadrul 

expozițiilor de artă și al evenimentelor 

LGBTQI; întrucât instituțiile statului nu 

interpelează grupurile violente și nu pun 

capăt impunității cu care acționează 

acestea; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Amendamentul  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât Ucraina merită aprecieri 

speciale pentru reformele din domeniile 

energiei, sănătății, pensiilor, educației, 

administrației publice, descentralizării, 

achizițiilor publice, apărării și securității, 

precum și din sectorul bancar și pentru 

stabilizarea macroeconomică a țării; 

întrucât aceste reforme au fost însoțite de 

creșteri drastice ale prețurilor, de tăieri de 

fonduri pentru alocații sociale și de o 

deteriorare a accesului la sistemele de 

protecție socială; întrucât rămân de 

rezolvat provocări serioase, mai ales în 

domenii precum combaterea corupției, 

privatizarea și reforma judiciară; întrucât 

acordul de liber schimb aprofundat și 

cuprinzător (ZLSAC) care face parte din 

Acordul de asociere (AA) UE-Ucraina, și a 

devenit operațional oficial de la 1 ianuarie 

2016, asigură o bază solidă pentru 

dezvoltarea și modernizarea economică a 

Ucrainei; întrucât, în ultimii patru ani, 

economia Ucrainei nu numai că s-a 

stabilizat, dar a arătat și unele semne de 

îmbunătățire; întrucât, de la semnarea AA 

din 2014, Ucraina a realizat mai multe 

reforme pro-europene decât în toți anii 

anteriori de independență a Ucrainei; 

D. întrucât Ucraina a pus în practică 

reforme în domeniile energiei, sănătății, 

pensiilor, educației, administrației publice, 

descentralizării, achizițiilor publice, 

apărării și securității, precum și în sectorul 

bancar, pentru stabilizarea 

macroeconomică a țării; întrucât aceste 

reforme au fost însoțite de creșteri drastice 

ale prețurilor, de tăieri de fonduri pentru 

alocații sociale și de o deteriorare a 

accesului la sistemele de protecție socială; 

întrucât rămân de rezolvat provocări 

serioase, mai ales în domenii precum 

combaterea corupției, privatizarea și 

reforma judiciară; întrucât acordul de liber 

schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC) 

care face parte din Acordul de asociere 

(AA) UE-Ucraina, și a devenit operațional 

oficial de la 1 ianuarie 2016, asigură o bază 

solidă pentru dezvoltarea și modernizarea 

economică a Ucrainei; întrucât, în ultimii 

patru ani, economia Ucrainei nu numai că 

s-a stabilizat, dar a arătat și unele semne de 

îmbunătățire; întrucât, de la semnarea AA 

din 2014, Ucraina a realizat mai multe 

reforme pro-europene decât în toți anii 

anteriori de independență a Ucrainei; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Amendamentul  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât Uniunea Europeană își 

menține cu fermitate sprijinul neabătut și 

atașamentul față de independența, 

suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucraine în interiorul frontierelor sale 

recunoscute la nivel internațional, precum 

și sprijinul pentru sancționarea 

coordonată la nivel internațional a 

guvernelor și a agenților care îi 

subminează integritatea teritorială; 

F. întrucât Uniunea Europeană își 

menține cu fermitate sprijinul neabătut și 

atașamentul față de independența, 

suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucraine în interiorul frontierelor sale 

recunoscute la nivel internațional; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Amendamentul  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât, deși condamnă 

agresiunea continuă a Rusiei în partea de 

est a Ucrainei, anexarea ilegală a 

Republicii Autonome Crimeea și a 

orașului Sevastopol, precum și ocuparea 

de către Rusia a unor regiuni din 

raioanele Donețk și Lugansk, toate 

acestea încălcând dreptul internațional și 

angajamentele și obligațiile Rusiei 

aferente calității sale de membră a 

organizațiilor internaționale și participării 

sale la acorduri europene semnate atât de 

ea, cât și de Ucraina, în special Carta 

ONU, Actul final de la Helsinki și 

Memorandumul de la Budapesta și 

Tratatul de prietenie, cooperare și 

parteneriat dintre Ucraina și Federația 

Rusă din 1997, trebuie recunoscut că 

Ucraina se confruntă cu greutăți generate 

de rezistența la transformare, într-un 

climat marcat de război și de tentative de 

destabilizare; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Amendamentul  16 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât, în contextul agresiunii 

ruse asupra Ucrainei, UE a introdus și 

prelungit periodic măsuri restrictive 

împotriva Federației Ruse; întrucât este de 

dorit o implicare mai largă din partea UE 

în soluționarea conflictului, de exemplu 

prin numirea unui trimis special al UE 

pentru conflictul din estul Ucrainei și 

Crimeea; își reînnoiește apelul în 

favoarea unui format de negocieri 

internațional vizând încetarea ocupației 

Peninsulei Crimeea, cu participarea UE, 

întrucât sancțiunile împotriva Rusiei ar 

trebui să fie reînnoite și extinse, în special 

asupra persoanelor fizice și 

întreprinderilor care profită de pe urma 

situațiilor ilegale, până când Federația 

Rusă îi permite Ucrainei să-și 

restabilească complet suveranitatea și 

integritatea teritorială; 

I. întrucât UE a introdus și a prelungit 

periodic măsuri restrictive împotriva 

Federației Ruse, însă aceste măsuri nu au 

produs rezultate semnificative; întrucât 

politica sancțiunilor, izolarea Rusiei și 

lipsa unui dialog politic au contribuit la 

intensificarea tensiunilor din Ucraina și 

la destabilizarea în continuare a situației 

din țară, fapt ce îngreunează eforturile de 

relansare a unui proces politic în vederea 

găsirii de soluții la această confruntare; 

întrucât tensiunile tot mai pronunțate 

dintre Rusia și Occident conferă o mai 

mare volatilitate securității în Europa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Amendamentul  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât situația securitară foarte 

volatilă din Marea Azov, care ar putea 

degenera cu ușurință într-un conflict 

deschis, stârnește multă îngrijorare; 

întrucât ar trebui condamnată construirea 

podului peste strâmtoarea Kerci, care 

leagă peninsula Crimeea, anexată ilegal, 
de Rusia continentală, pentru că este 

realizată fără consimțământul Ucrainei și 

încalcă clar suveranitatea și integritatea 

teritorială a acesteia; întrucât activitățile 

excesive ale Federației Ruse în Marea 

Azov, în măsura în care constituie o 

încălcare a dreptului maritim 

internațional și a angajamentelor 

internaționale ale Rusiei, sunt regretabile; 

întrucât ar trebui condamnată oprirea și 

inspectarea excesivă a navelor 

comerciale, atât a navelor ucrainene, cât 

și a celor aflate sub pavilionul unui stat 

terț, inclusiv a navelor aflate sub 

pavilionul a diferite state membre ale UE;  

J. întrucât situația securitară foarte 

volatilă din Marea Azov, care ar putea 

degenera cu ușurință într-un conflict 

deschis, stârnește multă îngrijorare; 

întrucât Federația Rusă trebuie să le 

garanteze tuturor navelor dreptul de 

trecere în Strâmtoarea Kerci și accesul la 

Marea Azov și trebuie să asigure accesul 

neîngrădit la porturile ucrainene, astfel 

cum se prevede în Acordul din 2003 dintre 

Federația Rusă și Ucraina privind 

cooperarea în ceea ce privește utilizarea 

Mării Azov; îndeamnă Ucraina și Rusia, 

precum și toți actorii internaționali vizați 

să dea dovadă de reținere maximă pentru 
a dezamorsa imediat actuala situație 

tensionată; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Amendamentul  18 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că AA nu constituie 

obiectivul final al relațiilor UE-Ucraina și 

salută aspirațiile europene ale Ucrainei; 

sprijină dezvoltarea unor noi forme de 

cooperare consolidată cu UE, cum ar fi 

apropierea treptată a Ucrainei de uniunea 

vamală, uniunea energetică și piața unică 

digitală; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Amendamentul  19 

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

Viegas, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că Ucraina are o 

perspectivă europeană în conformitate cu 

articolul 49 din TUE și poate solicita să 

devină membră a Uniunii Europene, cu 

condiția să adere la criteriile de la 

Copenhaga și la principiile democrației, 

să respecte libertățile fundamentale, 

drepturile omului și drepturile 

minorităților și să garanteze statul de 

drept; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Amendamentul  20 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la aplicarea legii marțiale cu 

numai patru luni înainte de alegerile 

prezidențiale prevăzute pentru 31 martie 

2019; subliniază că o perioadă de 30 de 

zile în care este aplicată legea marțială 

într-o perioadă preelectorală reprezintă o 

provocare majoră pentru democrația 

ucraineană, pentru viața publică și cea 

politică și pentru capacitatea de acțiune a 

societății civile; subliniază că este necesar 

să se garanteze că poporul ucrainean nu 

va fi lipsit de dreptul său de a vota, iar 

alegerile prezidențiale și cele 

parlamentare prevăzute în 2019 vor fi 

libere și corecte; 

Or. en 

 

 


