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Michael Gahler 

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping 

(2017/2283(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  28 a. mõistab hukka Ukraina 

Kommunistliku Partei keelustamise ning 

nõuab keelu viivitamatut tühistamist; 

mõistab hukka kommunistliku ideoloogia 

ja kommunistlike sümbolite 

kriminaliseerimise; peab neid Ukraina 

äärmusrahvuslike ja fašistlike jõudude 

väljendus- ja ühinemisvabaduse vastaseid 

rünnakuid äärmiselt murettekitavaks;  

Or. en 
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Punkt 44 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. toonitades selgelt, et esmane 

vastutus lasub Venemaa Föderatsioonil ja 

selle toetatavatel separatistidel, kutsub 
Ukraina ametivõime üles tegema 

täiendavaid jõupingutusi konfliktist 

mõjutatud elanikkonna kannatuste 

leevendamiseks, sealhulgas toetama 

riigisiseseid põgenikke ja sõjaveterane ning 

tagama lihtsa juurdepääsu pensionile ja 

sotsiaaltoetustele ja -teenustele neile, kes 

elavad hetkel väljaspool valitsuse kontrolli 

olevates piirkondades; 

44. kutsub Ukraina ametivõime üles 

tegema rohkem pingutusi konfliktist 

mõjutatud elanikkonna kannatuste 

leevendamiseks, sealhulgas toetama 

riigisiseseid põgenikke ja sõjaveterane ning 

tagama pensioni ning sotsiaaltoetuste ja -

teenuste lihtsa kättesaadavuse neile, kes 

elavad praegu väljaspool valitsuse 

kontrolli olevates piirkondades; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 47 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. võtab teadmiseks Ukraina 

kavatsuse muuta haridusseadust vastavalt 

Veneetsia komisjoni soovitustele ning 

nõuab, et sellega seoses võetaks kiirelt 

konkreetseid meetmeid; nõuab, et seadust 

rakendataks täielikult, võttes arvesse 

sisulist dialoogi rahvusvähemuste hulka 

kuuluvate isikute esindajatega, samuti 

õigusakte, millega pikendatakse 

üleminekuperioodi kuni 2023. aastani ja 

reguleeritakse erakoolide erandit; 

47. nõuab, et Ukraina muudaks 

haridusseadust vastavalt Veneetsia 

komisjoni soovitustele ja et sellega seoses 

võetaks kiirelt konkreetseid meetmeid; 

nõuab, et seadust rakendataks täielikult, 

võttes arvesse sisulist dialoogi 

rahvusvähemuste hulka kuuluvate isikute 

esindajatega, samuti õigusakte, millega 

pikendatakse üleminekuperioodi kuni 

2023. aastani ja reguleeritakse erakoolide 

erandit; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. väljendab heameelt, et ELi ja 

Ukraina kaubavahetuse maht on 

suurenenud ning Ukrainast ELi 

eksporditavad kaubad muutunud 

mitmekesisemaks; soovitab komisjonil 

toetada Ukrainat valdkondade 

kindlaksmääramisel, mis saaksid 

majanduse mitmekesistamisele veelgi 

kaasa aidata, ning seada need põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 

rakendamises prioriteediks; juhib 

tähelepanu asjaolule, et eksport 

Venemaale on samal ajavahemikul 

vähenenud;  

55. märgib, et ELi ja Ukraina 

kaubavahetuse maht on suurenenud ning 

Ukrainast ELi eksporditavad kaubad on 

muutunud mitmekesisemaks; soovitab 

komisjonil toetada Ukrainat valdkondade 

kindlaksmääramisel, mis saaksid 

majanduse mitmekesistamisele veelgi 

kaasa aidata, ning seada need põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 

rakendamises prioriteediks eesmärgiga 

soodustada majanduse ja sotsiaalsfääri 

arengut ning järgides keskkonnanõudeid 

ja inimõigusi; 

Or. en 
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Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. rõhutab taas Ukraina keskset rolli 

Euroopa energiavarustuse võrgustikus; 

mõistab hukka Nord Stream 2 torujuhtme 

ehitamise, kuna tegemist on poliitilise 

projektiga, mis ohustab Euroopa 

julgeolekut ja energiavarustuse 

mitmekesistamise pingutusi; nõuab 

projekti tühistamist;  

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 82 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

82. väljendab heameelt Ukraina 

sõjaväe ning Mustal merel ja Aasovi merel 

mereväe kaasajastamiseks tehtud 

pingutuste kui Ukraina stabiilsuse ja 

territoriaalse terviklikkuse tugevate 

tagatiste üle, soovitades aga 

kiireloomulise vajadusena reformida 

kaitsetööstust;  

82. peab ülimalt murettekitavaks 

merejõudude vastasseisu Mustal merel ja 

Aasovi merel; nõuab Kertši väinas 

meresõiduvabaduse taastamist ning 

kutsub Venemaad ja Ukrainat üles 

käituma äärmiselt vaoshoitult, et 

viivitamata asuda lõdvendama pinget 

Aasovi merel ja Kertši väinas; 

Or. en 
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Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. tuletab meelde, et oluline on 

tugevdada koostööd Ukrainaga eri 

tasanditel, kaasa arvatud julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonnas; väljendab sellega 

seoses heameelt Ukraina huvi üle osaleda 

veelgi rohkem kaitseprojektides, 

sealhulgas alalises struktureeritud 

koostöös julgeoleku ja kaitse valdkonnas; 

84. toonitab, et olemasolevad Euroopa 

julgeolekustruktuurid on vaja asendada 

kogu Euroopat hõlmava 

julgeolekusüsteemiga, mille alus on jõu 

kasutamisest loobumine, üksnes 

kaitseotstarbelised, mitte rünnakuks 

mõeldud sõjalised võimed ja usalduse 

suurendamine; rõhutab, et Ukraina peaks 

sellise süsteemi väljaarendamise 

protsessis tähtsat osa etendama;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. rõhutab, kui oluline on võidelda 

Venemaa libauudiste ja propagandaga, 

sealhulgas tema eeldatava sekkumisega 

nii Ukrainas kui ka Euroopa Liidus 

toimuvatesse valimistesse; kutsub üles 

Ukraina ja ELi sellealast koostööd 

tõhustama;  

välja jäetud 

Or. en 

 

 


