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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  28a. fordømmer forbuddet mod 

Ukraines kommunistparti og opfordrer til 

en øjeblikkelig ophævelse af forbuddet; 

fordømmer kriminaliseringen af den 

kommunistiske ideologi og dens symboler; 

udtrykker dyb bekymring over disse 

angreb på ytringsfriheden og 

foreningsfriheden fra ultranationalistiske 

og fascistiske kræfter i Ukraine;  

Or. en 
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Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. opfordrer – idet det understreger, 

at Den Russiske Føderation og de 

separatister, den støtter, har det primære 

ansvar – de ukrainske myndigheder til at 

gøre sig yderligere bestræbelser på at 

lindre lidelserne for de mennesker, der er 

ramt af konflikten, bl.a. ved at støtte internt 

fordrevne og krigsveteraner og gennem 

nem adgang til pension og sociale ydelser 

og tjenester for dem, der bor i de områder, 

som på nuværende tidspunkt ikke er under 

regeringens kontrol; 

44. opfordrer de ukrainske 

myndigheder til at gøre sig yderligere 

bestræbelser på at lindre lidelserne for de 

mennesker, der er ramt af konflikten, bl.a. 

ved at støtte internt fordrevne og 

krigsveteraner og gennem nem adgang til 

pension og sociale ydelser og tjenester for 

dem, der bor i de områder, som på 

nuværende tidspunkt ikke er under 

regeringens kontrol; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 
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Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. noterer sig, at Ukraine agter at 

ændre loven om uddannelse i 

overensstemmelse med 

Venedigkommissionens henstillinger, og 

opfordrer til, at denne intention hurtigt 

omsættes til konkret handling; opfordrer 

til, at loven gennemføres fuldt ud på 

grundlag af en omfattende dialog med 

repræsentanter for nationale mindretal, 

herunder lovgivning, som forlænger 

overgangsperioden til 2023 og indeholder 

undtagelser for privatskoler;  

47. opfordrer Ukraine til at ændre 

loven om uddannelse i overensstemmelse 

med Venedigkommissionens henstillinger, 

og opfordrer til, at denne intention hurtigt 

omsættes til konkret handling; opfordrer 

til, at loven gennemføres fuldt ud på 

grundlag af en omfattende dialog med 

repræsentanter for nationale mindretal, 

herunder lovgivning, som forlænger 

overgangsperioden til 2023 og indeholder 

undtagelser for privatskoler; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. glæder sig over stigningen i 

handelsmængden mellem EU og Ukraine 

og diversificeringen af ukrainsk eksport til 

EU; tilskynder Kommissionen til at bistå 

Ukraine med at indkredse områder, der 

yderligere kan fremme økonomisk 

diversificering, og prioritere dem i 

processen med gennemførelsen af DCFTA; 

påpeger, at eksporten til Rusland i samme 

periode er gået tilbage;  

55. noterer sig stigningen i 

handelsmængden mellem EU og Ukraine 

og diversificeringen af ukrainsk eksport til 

EU; tilskynder Kommissionen til at bistå 

Ukraine med at indkredse områder, der 

yderligere kan fremme økonomisk 

diversificering, og prioritere dem i 

processen med gennemførelsen af DCFTA 

med henblik på at fremme økonomisk og 

social udvikling og respekt for 

miljømæssige standarder og 

menneskerettighederne; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 79 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

79. gentager, at Ukraine spiller en 

afgørende rolle i det europæiske 

energiforsyningsnetværk; fordømmer 

opførelsen af Nord Stream 2-

rørledningen, da dette er et politisk 

projekt, som udgør en trussel for den 

europæiske sikkerhed og bestræbelserne 

på at diversificere energiforsyningen; 

opfordrer til, at projektet droppes;  

udgår 

Or. en 
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 82 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

82. glæder sig over de skridt, der er 

gjort, for at modernisere Ukraines hær og 

flådestyrkerne i Sortehavet og Det 

Asovske Hav som en stærk garanti for 

stabilitet og territorial integritet i Ukraine, 

men tilskynder ikke desto mindre til en 

reform af forsvarsindustrien som en 

presserende nødvendighed;  

82. giver udtryk for dyb bekymring 

over den fastlåste stilling mellem 

flådeenhederne i Sortehavet og Det 

Asovske Hav; opfordrer til, at den frie 

passage gennem Kertjstrædet genoprettes, 

og opfordrer Rusland og Ukraine til at 

udvise den største tilbageholdenhed for 

omgående at nedtrappe spændingerne i 

Det Asovske Hav og Kertjstrædet; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 84 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

84. minder om, hvor vigtigt det er at 

styrke samarbejdet med Ukraine på 

forskellige niveauer, herunder på 

sikkerheds- og forsvarsområdet; glæder 

sig i denne forbindelse over Ukraines 

interesse i at engagere sig yderligere i 

forsvarsprojekter, herunder det 

permanente strukturerede samarbejde 

(PESCO) om sikkerhed og forsvar; 

84. understreger, at det er nødvendigt 

at erstatte de nuværende europæiske 

sikkerhedsstrukturer med et 

paneuropæisk sikkerhedssystem baseret 

på afkald på magtanvendelse, 

udelukkende defensive og ikke-offensive 

militære kapaciteter og tillidsskabelse; 

fremhæver den vigtige rolle, som Ukraine 

bør spille i processen med at udvikle et 

sådant system;  

Or. en 
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Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine 

(2017/2283(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. fremhæver betydningen af at 

bekæmpe Ruslands falske nyheder og 

propaganda, herunder dets forventede 

indblanding i valg i Ukraine og i hele EU; 

opfordrer til, at samarbejdet mellem 

Ukraine og EU om dette problem 

forstærkes;  

udgår 

Or. en 

 

 


