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5.12.2018 A8-0369/21 

Pakeitimas 21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. smerkia tai, kad Ukrainoje 

uždrausta komunistų partija, ir ragina 

nedelsiant panaikinti šį draudimą; 

smerkia komunistinės ideologijos ir 

komunistinių simbolių kriminalizavimą; 

reiškia didelį susirūpinimą dėl šių 

fanatiškai nacionalistinių ir fašistinių 

pajėgų išpuolių prieš išraiškos ir 

asociacijų laisvę Ukrainoje;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Pakeitimas 22 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. aiškiai pabrėždamas, kad pirminė 

atsakomybė tenka Rusijos Federacijai ir 

separatistams, kuriuos ji remia, ragina 

Ukrainos valdžios institucijas imtis 

papildomų veiksmų, kad būtų palengvintos 

nuo konflikto nukentėjusių gyventojų 

kančios, įskaitant paramą šalies viduje 

perkeltiems asmenims ir karo veteranams, 

taip pat sudarant galimybių nesunkiai gauti 

pensijas ir socialines išmokas bei paslaugas 

asmenims, gyvenantiems teritorijose, 

kurios šiuo metu nėra vyriausybės 

kontroliuojamos; 

44. ragina Ukrainos valdžios 

institucijas imtis papildomų veiksmų, kad 

būtų palengvintos nuo konflikto 

nukentėjusių gyventojų kančios, įskaitant 

paramą šalies viduje perkeltiems asmenims 

ir karo veteranams, taip pat sudarant 

galimybių nesunkiai gauti pensijas ir 

socialines išmokas bei paslaugas 

asmenims, gyvenantiems teritorijose, 

kurios šiuo metu nėra vyriausybės 

kontroliuojamos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Pakeitimas 23 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. atkreipia dėmesį į Ukrainos 

ketinimą iš dalies pakeisti švietimo 

įstatymą atsižvelgiant į Venecijos 

komisijos rekomendacijas ir ragina greitai 

imtis konkrečių veiksmų; ragina šį įstatymą 

visapusiškai įgyvendinti remiantis 

turiningu dialogu su nacionalinėms 

mažumoms priklausančių asmenų 

atstovais, įskaitant teisės aktus, kuriais iki 

2023 m. būtų pratęstas pereinamasis 

laikotarpis ir kuriais reglamentuojama 

išimtis dėl privačių mokyklų;  

47. ragina Ukrainą iš dalies pakeisti 

švietimo įstatymą atsižvelgiant į Venecijos 

komisijos rekomendacijas ir ragina greitai 

imtis konkrečių veiksmų; ragina šį įstatymą 

visapusiškai įgyvendinti remiantis 

turiningu dialogu su nacionalinėms 

mažumoms priklausančių asmenų 

atstovais, įskaitant teisės aktus, kuriais iki 

2023 m. būtų pratęstas pereinamasis 

laikotarpis ir kuriais reglamentuojama 

išimtis dėl privačių mokyklų; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Pakeitimas 24 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. palankiai vertina tai, kad išaugo 

ES ir Ukrainos prekybos apimtis ir 

Ukrainos eksportas į ES tapo įvairesnis; 

ragina Komisiją remti Ukrainą nustatant tas 

sritis, kuriose būtų galima toliau skatinti 

ekonomikos įvairinimą, ir joms teikti 

prioritetą IVLPE įgyvendinimo procese; 

pabrėžia, kad tuo pačiu laikotarpiu 

eksportas į Rusiją sumažėjo;  

55. atkreipia dėmesį į tai, kad išaugo 

ES ir Ukrainos prekybos apimtis ir 

Ukrainos eksportas į ES tapo įvairesnis; 

ragina Komisiją remti Ukrainą nustatant tas 

sritis, kuriose būtų galima toliau skatinti 

ekonomikos įvairinimą, ir joms teikti 

prioritetą IVLPE įgyvendinimo procese, 

siekiant skatinti ekonominį ir socialinį 

vystymąsi, taip pat aplinkosaugos 

standartų ir žmogaus teisių paisymą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Pakeitimas 25 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. Primena lemiamą Ukrainos 

vaidmenį Europos energijos tiekimo 

tinkle; smerkia vamzdyno „Nord 

Stream2“ statybas, nes tai yra politinis 

projektas, keliantis grėsmę Europos 

saugumui ir pastangoms įvairinti 

energijos tiekimą; ragina nutraukti šį 

projektą;  

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Pakeitimas 26 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

82. palankiai vertina veiksmus, kurių 

imtasi siekiant modernizuoti Ukrainos 

kariuomenę ir karinį laivyną Juodojoje 

jūroje ir Azovo jūroje, nes tai yra tvirtas 

Ukrainos stabilumo ir teritorinio 

vientisumo garantas, tačiau kartu ragina 

skubiai reformuoti gynybos pramonę;  

82. reiškia didelį susirūpinimą dėl su 

kariniu jūrų laivynu susijusios aklavietės 
Juodojoje ir Azovo jūrose; ragina atkurti 

laisvą judėjimą per Kerčės sąsiaurį ir 

primygtinai ragina Rusiją ir Ukrainą 

elgtis itin atsargiai siekiant nedelsiant 

sumažinti įtampą Azovo jūroje ir Kerčės 

sąsiauryje; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Pakeitimas 27 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. primena, kaip svarbu stiprinti 

bendradarbiavimą su Ukraina įvairiais 

lygmenimis, taip pat ir saugumo bei 

gynybos srityse; šiuo atžvilgiu palankiai 

vertina Ukrainos interesus toliau 

dalyvauti gynybos projektuose, įskaitant 

nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą (PESCO) saugumo ir 

gynybos klausimais; 

84. pabrėžia, kad reikia pakeisti 

dabartines Europos saugumo struktūras 

visos Europos saugumo sistema, 

grindžiama atsisakymu naudoti jėgą, 

išskirtinai gynybiniais ir nepuolamaisiais 

kariniais pajėgumais bei pasitikėjimo 

kūrimu; pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį 

Ukraina turėtų atlikti tokios sistemos 

kūrimo procese;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Pakeitimas 28 

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

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. pabrėžia, kad svarbu kovoti su 

Rusijos melagingomis žiniomis ir 

propaganda, įskaitant numatomą jos 

kišimąsi į rinkimus Ukrainoje ir visoje 

Europos Sąjungoje; ragina stiprinti 

Ukrainos ir ES bendradarbiavimą šiuo 

klausimu;  

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


