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5.12.2018 A8-0369/21 

Tarkistus  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. tuomitsee Ukrainan 

kommunistisen puolueen kieltämisen ja 

vaatii kumoamaan kiellon välittömästi; 

tuomitsee kommunistisen ideologian ja 

symbolien kriminalisoinnin; on erittäin 

huolissaan näistä Ukrainan 

äärinationalististen ja fasististen voimien 

sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen 

kohdistamista hyökkäyksistä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Tarkistus  22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. korostaa selkeästi Venäjän 

federaation ja sen tukemien separatistien 

ensisijaista vastuuta, mutta kehottaa 

Ukrainan viranomaisia toteuttamaan 

lisätoimia, jotta konfliktista kärsimään 

joutuneen väestön kärsimystä voidaan 

lieventää, muun muassa tukemalla sisäisiä 

pakolaisia ja sotaveteraaneja ja takaamalla 

eläkkeiden sosiaalietuuksien ja -palvelujen 

helpon saatavuuden niille henkilöille, jotka 

asuvat tällä hetkellä hallituksen valvonnan 

ulkopuolella olevilla alueilla; 

44. kehottaa Ukrainan viranomaisia 

toteuttamaan lisätoimia, jotta konfliktista 

kärsimään joutuneen väestön kärsimystä 

voidaan lieventää, muun muassa tukemalla 

sisäisiä pakolaisia ja sotaveteraaneja ja 

takaamalla eläkkeiden sosiaalietuuksien ja 

-palvelujen helpon saatavuuden niille 

henkilöille, jotka asuvat tällä hetkellä 

hallituksen valvonnan ulkopuolella olevilla 

alueilla; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Tarkistus  23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. panee merkille Ukrainan aikeen 

tarkistaa koulutusta koskevaa lakia 

Venetsian komission suositusten 

mukaisesti ja kehottaa muuttamaan tämän 

nopeasti konkreettisiksi toimiksi; kehottaa 

panemaan lain täysimääräisesti täytäntöön 

kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien 

henkilöiden edustajien kanssa käytävän 

perusteellisen vuoropuhelun avulla, mikä 

koskee myös lainsäädäntöä siirtymäajan 

jatkamisesta vuoteen 2023 asti ja 

yksityiskoulujen vapautusten sääntelystä; 

47. kehottaa Ukrainaa tarkistamaan 

koulutusta koskevaa lakia Venetsian 

komission suositusten mukaisesti ja 

kehottaa muuttamaan tämän nopeasti 

konkreettisiksi toimiksi; kehottaa 

panemaan lain täysimääräisesti täytäntöön 

kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien 

henkilöiden edustajien kanssa käytävän 

perusteellisen vuoropuhelun avulla, mikä 

koskee myös lainsäädäntöä siirtymäajan 

jatkamisesta vuoteen 2023 asti ja 

yksityiskoulujen vapautusten sääntelystä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Tarkistus  24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. suhtautuu myönteisesti EU:n ja 

Ukrainan välisen kaupan volyymin 

kasvuun sekä Ukrainan EU:hun 

suuntautuvan viennin monipuolistumiseen; 

kannustaa komissiota tukemaan Ukrainaa 

sellaisten alojen tunnistamisessa, joilla 

talouden monipuolistamista voidaan 

edistää entisestään, ja niiden asettamisessa 

etusijalle pitkälle menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppa-alueen täytäntöönpanossa; 

toteaa, että samaan aikaan vienti 

Venäjälle on vähentynyt;  

55. kiinnittää huomiota EU:n ja 

Ukrainan välisen kaupan volyymin 

kasvuun sekä Ukrainan EU:hun 

suuntautuvan viennin monipuolistumiseen; 

kannustaa komissiota tukemaan Ukrainaa 

sellaisten alojen tunnistamisessa, joilla 

talouden monipuolistamista voidaan 

edistää entisestään, ja niiden asettamisessa 

etusijalle pitkälle menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppa-alueen täytäntöönpanossa, 

jotta voidaan edistää taloudellista ja 

sosiaalista kehitystä sekä 

ympäristönormien ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamista; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Tarkistus  25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. muistuttaa Ukrainan ratkaisevan 

tärkeästä asemasta Euroopan 

energiantoimitusverkossa; tuomitsee Nord 

Stream 2 -putken rakentamisen, koska 

tämä poliittinen hanke uhkaa Euroopan 

turvallisuutta ja pyrkimyksiä 

monipuolistaa energiansaantia; kehottaa 

peruuttamaan hankkeen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Tarkistus  26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

82 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

82. pitää myönteisinä toimia Ukrainan 

armeijan ja Mustanmeren ja 

Asovanmeren laivastojen 

modernisoimiseksi, sillä ne ovat vahvoja 

takeita Ukrainan vakaudesta ja 

alueellisesta koskemattomuudesta, ja 

kannustaa lisäksi puolustusteollisuuden 

uudistamiseen, joka on tehtävä 

kiireellisesti;  

82. on erittäin huolissaan 

merenkulkuun liittyvästä umpikujasta 

Mustallamerellä ja Asovanmerellä; 

kehottaa sallimaan jälleen vapaan kulun 

Kertšinsalmen läpi ja kehottaa Venäjää ja 

Ukrainaa toimimaan mahdollisimman 

maltillisesti, jotta Asovanmeren ja 

Kertšinsalmen jännitteitä voidaan 

lieventää välittömästi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Tarkistus  27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

84 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

84. muistuttaa, että on tärkeää 

vahvistaa yhteistyötä Ukrainan kanssa eri 

tasoilla, myös turvallisuudessa ja 

puolustuksessa; pitää tässä suhteessa 

myönteisenä Ukrainan halua osallistua 

edelleen puolustushankkeisiin, kuten 

turvallisuutta ja puolustusta koskevaan 

pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön; 

84. korostaa tarvetta korvata 

Euroopan tämänhetkiset 

turvallisuusrakenteet Euroopan 

laajuisella turvallisuusjärjestelmällä, joka 

perustuu pidättymiseen voimankäytöstä, 

pelkästään puolustukselliseen ja ei-

hyökkäävään sotilaalliseen kapasiteettiin 

sekä luottamuksen rakentamiseen; 

korostaa, että Ukrainalla tulee olla 

merkittävä rooli tällaisen järjestelmän 

kehittämisessä;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Tarkistus  28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

86 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

86. korostaa, että Venäjän valeuutisia 

ja propagandaa on torjuttava samoin kuin 

sen odotettavissa olevaa sekaantumista 

vaaleihin Ukrainassa ja kaikkialla 

Euroopan unionissa; kehottaa Ukrainaa 

ja EU:ta lisäämään yhteistyötään asiassa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


