
 

AM\1171356BG.docx  PE631.561v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

5.12.2018 A8-0369/21 

Изменение  21 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, 

Мигел Виегаш, Мария Лидия Сенра Родригес, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28a. осъжда забраната на 

Комунистическата партия на 

Украйна и призовава за незабавна 

отмяна на забраната; осъжда 

криминализирането на 

комунистическата идеология и 

комунистическите символи; изразява 

дълбока загриженост във връзка с 

тези посегателства над свободата на 

изразяване и сдружаване от страна 

на ултранационалистическите и 

фашистките сили в Украйна;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Изменение  22 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. при все че ясно подчертава 

първостепенната отговорност на 

Руската федерация и на 

сепаратистите, които тя подкрепя, 

призовава украинските органи да 

положат допълнителни усилия, за да 

облекчат страданията на хората, 

засегнати от конфликта, включително 

подкрепа за вътрешно разселените лица 

и ветераните от войната, и посредством 

лесен достъп до пенсии и социални 

помощи и услуги за живеещите в 

териториите, които понастоящем са 

извън контрола на правителството; 

44. призовава украинските органи да 

положат допълнителни усилия, за да 

облекчат страданията на хората, 

засегнати от конфликта, включително 

подкрепа за вътрешно разселените лица 

и ветераните от войната, и посредством 

лесен достъп до пенсии и социални 

помощи и услуги за живеещите в 

териториите, които понастоящем са 

извън контрола на правителството; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Изменение  23 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. отбелязва намерението на 

Украйна да измени закона за 

образованието в съответствие с 

препоръките на Венецианската комисия 

и призовава за бързото му превръщане в 

конкретно действие; призовава законът 

да бъде изцяло приложен въз основа на 

диалог по същество с представителите 

на лицата, принадлежащи към 

национални малцинства, включително 

законодателство, което удължава 

преходния период до 2023 г. и 

регламентира освобождаването за 

частните училища;  

47. призовава Украйна да измени 

закона за образованието в съответствие 

с препоръките на Венецианската 

комисия и призовава за бързото му 

превръщане в конкретно действие; 

призовава законът да бъде изцяло 

приложен въз основа на диалог по 

същество с представителите на лицата, 

принадлежащи към национални 

малцинства, включително 

законодателство, което удължава 

преходния период до 2023 г. и 

регламентира освобождаването за 

частните училища; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Изменение  24 

Хелмут Шолц, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. приветства увеличаването на 

обема на търговията между ЕС и 

Украйна и диверсификацията на износа 

на Украйна за ЕС; насърчава Комисията 

да подкрепи Украйна за набелязването 

на тези области, които биха могли 

допълнително да насърчат 

икономическата диверсификация, и за 

утвърждаването им като приоритетни в 

процеса на прилагане на ЗВССТ; 

посочва, че за същия период износът 

за Русия е намалял;  

55. отбелязва увеличаването на 

обема на търговията между ЕС и 

Украйна и диверсификацията на износа 

на Украйна за ЕС; насърчава Комисията 

да подкрепи Украйна за набелязването 

на тези области, които биха могли 

допълнително да насърчат 

икономическата диверсификация, и за 

утвърждаването им като приоритетни в 

процеса на прилагане на ЗВССТ с цел 

да се насърчи икономическото и 

социалното развитие, както и 

зачитането на екологичните 

стандарти и правата на човека; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Изменение  25 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. отново припомня ключовата 

роля на Украйна за европейската 

мрежа за енергийни доставки; 

осъжда изграждането на газопровода 

„Северен поток 2“, тъй като това е 

политически проект, който 

представлява заплаха за европейската 

сигурност и за усилията за 

диверсифициране на енергийните 

доставки; призовава проектът да 

бъде отменен;  

заличава се 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Изменение  26 

Хелмут Шолц, Еманюел Морел, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 

 

Предложение за резолюция Изменение 

82. приветства стъпките, 

предприети за модернизиране на 

армията на Украйна и на 
военноморските сили в Черно и Азовско 

море като силна гаранция за 

стабилността и териториалната 

цялост на Украйна, като при все това 

насърчава реформата на 

отбранителната промишленост 

като неотложна необходимост;  

82. изразява дълбока загриженост 

във връзка с напрежението между 
военноморските сили в Черно и Азовско 

море; призовава за възстановяване на 

свободата на преминаване през 

Керченския проток и настоятелно 

призовава Русия и Украйна да 

действат с максимална сдържаност с 

цел незабавно намаляване на 

напрежението в Азовско море и 

Керченския проток; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Изменение  27 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 84 

 

Предложение за резолюция Изменение 

84. припомня значението на 

засилването на сътрудничеството с 

Украйна на различни равнища, 

включително в областта на 

сигурността и отбраната; 

приветства във връзка с това 

интереса на Украйна да продължи 

участието си в проекти в областта 

на отбраната, включително в 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС) в областта на 

сигурността и отбраната; 

84. подчертава необходимостта 

от замяна на настоящите европейски 

структури за сигурност с 

общоевропейска система за 

сигурност, основана на отказ от 

използване на сила, изключително 

отбранителни и неофанзивни военни 

способности, и изграждане на 

доверие; изтъква важната роля, 

която Украйна следва да играе в 

процеса на разработване на такава 

система;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Изменение  28 

Хелмут Шолц, Марина Албиол Гусман, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 86 

 

Предложение за резолюция Изменение 

86. подчертава значението на 

борбата с фалшивите новини и 

пропагандата на Русия, включително 

нейната очаквана намеса в изборите в 

Украйна, както и в целия Европейски 

съюз; призовава за засилване на 

сътрудничеството между Украйна и 

ЕС по този въпрос;  

заличава се 

Or. en 

 

 


