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3.2.2021 A9-0219/7

Módosítás 7
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 tekintettel az EU által a szomszédos 
országoknak a Covid19-világjárvány elleni 
küzdelemben való támogatása érdekében 
bevezetett, példa nélküli támogatási 
csomagokra, és különösen a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben a bővítési 
és a szomszédságpolitikai partnerek 
számára makroszintű pénzügyi támogatás 
nyújtásáról szóló, 2020. május 25-i (EU) 
2020/701 európai parlamenti és tanácsi 
határozat által Ukrajnának nyújtott 1,2 
milliárd EUR összegű kölcsönökre5,

________________________
5 HL L 165., 2020.5.27, 31. o.

 tekintettel az EU által a szomszédos 
országoknak a Covid19-világjárvány elleni 
küzdelemben való támogatása érdekében 
bevezetett, példa nélküli támogatási 
csomagokra, és különösen a Covid19-
világjárvánnyal összefüggésben a bővítési 
és a szomszédságpolitikai partnerek 
számára makroszintű pénzügyi támogatás 
nyújtásáról szóló, 2020. május 25-i (EU) 
2020/701 európai parlamenti és tanácsi 
határozat értelmében Ukrajnának 
rendkívül kedvező feltételekkel nyújtott 1,2 
milliárd EUR összegű hosszú lejáratú 
kölcsönre5,

________________________
5 HL L 165., 2020.5.27, 31. o.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Módosítás 8
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 tekintettel a Velencei Bizottságnak 
az ukrán alkotmánybíróságról szóló, 
2020. december 10-i véleményére,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Módosítás 9
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ea. mivel az ODIHR korlátozott 
választási megfigyelő missziója arra a 
következtetésre jutott, hogy a 2020. 
október 25-i ukrajnai helyhatósági 
választások különösen fontosak voltak a 
közelmúltbeli decentralizációs reformokat 
követően, amelyek jelentős hatásköröket 
és erőforrásokat ruháztak át a helyi 
önkormányzatokra, hogy a választás 
általában nyugodt mederben zajlott, jól 
szervezett és átlátható volt, az eljárásokat 
többnyire betartották, és összességében az 
ukrán központi választási bizottság 
betartotta az összes törvényes határidőt, és 
pártatlanul, nyíltan és átláthatóan 
működött;

Or. en



AM\1224006HU.docx PE662.893v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.2.2021 A9-0219/10

Módosítás 10
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel bár Ukrajna jelentős 
előrelépést tett a társulási megállapodással 
kapcsolatos kötelezettségvállalások 
végrehajtása és az Unióval való integráció 
terén, számos megkezdett reformot be kell 
fejezni, különösen a jogállamiság, a jó 
kormányzás és a korrupció elleni küzdelem 
területén, mivel a jelentős előrelépés 
ellenére a széles körben elterjedt korrupció 
továbbra is akadályozza Ukrajna 
reformfolyamatát; mivel további 
intézkedéseket kell elfogadni a 
visszalépések elkerülése érdekében, 
különös tekintettel az 
igazságszolgáltatásra;

J. mivel bár Ukrajna jelentős 
előrelépést tett a társulási megállapodással 
kapcsolatos kötelezettségvállalások 
végrehajtása és az Unióval való integráció 
terén, számos megkezdett reformot be kell 
fejezni, különösen a jogállamiság, a jó 
kormányzás és a korrupció elleni küzdelem 
területén; mivel a jelentős előrelépés 
ellenére a széles körű korrupció továbbra 
is akadályozza Ukrajna reformfolyamatát; 
mivel a folyamatban lévő alkotmányos 
válság veszélyezteti az elnök és a 
Verhovna Rada képességét a reformok 
végrehajtására; mivel az oligarchák 
politikai befolyása a jelek szerint ismét 
növekszik; mivel további intézkedéseket 
kell elfogadni a visszalépések elkerülése 
érdekében, különös tekintettel az 
igazságszolgáltatásra;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Módosítás 11
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
T preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

T. mivel a Covid19-világjárvány 
elmélyítette az ukrán egészségügyi 
rendszer problémáit; mivel annak ellenére, 
hogy az ukrán törvények szerint az 
egészségügyi ellátás ingyenes, a valóság 
nem ez, amit az ország orvosi kezelésre 
szoruló polgárainak többsége is 
megtapasztal;

T. mivel a Covid19-világjárvány 
elmélyítette az ukrán egészségügyi 
rendszer problémáit; mivel annak ellenére, 
hogy az ukrán törvények szerint az 
egészségügyi ellátás ingyenes, az ország 
orvosi kezelésre szoruló polgárainak 
többsége nem ezt tapasztalja az ukrán 
Egészségügyi Minisztérium 
reformintézkedéseinek indokolatlan 
elhúzódása miatt;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Módosítás 12
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. megjegyzi, hogy a társulási 
megállapodás/mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás tükrözi 
az EU és Ukrajna politikai társulás és 
gazdasági integráció iránti közös 
törekvését, és reformtervként szolgálhat, és 
hangsúlyozza annak kiemelkedő 
fontosságát, különösen a jelenlegi kivételes 
időszakokban; sürgeti a megállapodás 
teljes körű végrehajtását és a benne rejlő 
lehetőségek kiaknázását; sürgeti továbbá az 
ukrán hatóságokat, hogy a Covid19-
világjárvány által támasztott kihívások 
ellenére továbbra is tartsák napirendjükön 
kiemelt helyen ennek végrehajtását; 
hangsúlyozza, hogy az Ukrajnának nyújtott 
uniós támogatásra szigorú feltételrendszer 
vonatkozik, és ismételten hangsúlyozza, 
hogy Ukrajnának újra elkötelezettséget kell 
tanúsítania a reformok és az uniós elvekhez 
való ragaszkodás iránt; emlékeztet arra, 
hogy a megállapodás aktualizálásra szorul, 
a szabályozási keretek és a gazdasági 
fejlesztési igények változásait megfelelően 
figyelembe véve, a nyomon követési 
mechanizmusok megerősítése érdekében;

1. megjegyzi, hogy a társulási 
megállapodás/mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás tükrözi 
az EU és Ukrajna politikai társulás és 
gazdasági integráció iránti közös 
törekvését, és reformtervként szolgálhat, és 
hangsúlyozza annak kiemelkedő 
fontosságát, különösen a jelenlegi kivételes 
időszakokban; sürgeti a megállapodás 
teljes körű végrehajtását és a benne rejlő 
lehetőségek kiaknázását; sürgeti továbbá az 
ukrán hatóságokat, hogy a Covid19-
világjárvány által támasztott kihívások 
ellenére továbbra is tartsák napirendjükön 
kiemelt helyen ennek végrehajtását; 
hangsúlyozza, hogy az Ukrajnának nyújtott 
uniós támogatásra szigorú feltételrendszer 
vonatkozik, és ismételten hangsúlyozza, 
hogy Ukrajnának újra elkötelezettséget kell 
tanúsítania a reformok és az uniós elvekhez 
való ragaszkodás iránt; emlékeztet arra, 
hogy a megállapodás aktualizálásra szorul, 
a szabályozási keretek és a gazdasági 
fejlesztési igények változásait megfelelően 
figyelembe véve, a nyomon követési 
mechanizmusok megerősítése érdekében; 
javasolja, hogy a társulási megállapodás 
célkitűzései elérésének soron következő 
rendszeres felülvizsgálatát az EU és 
Ukrajna használja fel arra, hogy 
megvizsgálja a kereskedelmi és ágazati 
elemek aktualizálásának lehetőségeit;
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3.2.2021 A9-0219/13

Módosítás 13
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli a példa nélküli 
segélycsomagokat, köztük a makroszintű 
pénzügyi támogatást, amelyeket az Unió 
bocsátott Ukrajna rendelkezésére, a Team 
Europe részeként, hogy segítséget nyújtson 
a partnerországoknak a Covid19 okozta 
vészhelyzet kezeléséhez; megjegyzi, hogy 
ez az EU szolidaritásának kulcsfontosságú 
megnyilvánulása egy példa nélküli válság 
idején; felhívja az ukrán hatóságokat, hogy 
teremtsenek olyan légkört, ami elősegíti a 
beruházásokat, és mielőbb alkalmazzák 
azokat az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás folyósítására vonatkozó 
feltételeket, amelyekről az egyetértési 
megállapodásban megállapodtak;

2. üdvözli a példa nélküli 
segélycsomagokat, köztük a makroszintű 
pénzügyi támogatást, amelyeket az Unió 
bocsátott Ukrajna rendelkezésére, a Team 
Europe részeként, hogy segítséget nyújtson 
a partnerországoknak a Covid19 okozta 
vészhelyzet kezeléséhez; megjegyzi, hogy 
ez az EU szolidaritásának kulcsfontosságú 
megnyilvánulása egy példa nélküli válság 
idején; felhívja az ukrán hatóságokat, hogy 
teremtsenek olyan légkört, ami elősegíti a 
beruházásokat, és mielőbb alkalmazzák 
azokat az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás folyósítására vonatkozó 
feltételeket, amelyekről az egyetértési 
megállapodásban megállapodtak; 
emlékezteti az ukrán kormányt, hogy az 
1,2 milliárd EUR összegű makroszintű 
pénzügyi támogatás 600 millió EUR 
összegű első részletének, 2020. decemberi, 
konkrét szakpolitikai feltételek nélküli 
folyósítása egyszeri kivétel volt e 
támogatás szükséghelyzeti jellegéből 
adódóan, és nem lenne szerencsés, ha 
ezzel úgy élnének vissza, hogy mégsem 
hajtják végre teljes körűen a közösen 
meghatározott reformokat;

Or. en



AM\1224006HU.docx PE662.893v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.2.2021 A9-0219/14

Módosítás 14
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. üdvözli annak az önkormányzatok 
decentralizációjára és szerepük erősítésére 
irányuló, 2014-ben megkezdett reformnak 
az eredményeit, amely az eddigi 
legsikeresebb reformok egyike; tudomásul 
veszi a U-LEAD projekt támogatását, ami 
közel ezer, összesen mintegy 11,7 millió 
lélekszámú helyi közösség összeolvadását 
eredményezte; pozitívan értékeli a 
közigazgatás és az államháztartás 
decentralizálása érdekében egy jogi 
aktusokból álló csomag és azok gyakorlati 
végrehajtása révén eddig tett lépéseket; 
különösen teljes mértékben támogatja a 
Verhovna Radának a járások 
megalakításáról és megszüntetéséről 
szóló, 2020. július 17-i határozatát, 
amelynek megfelelően a járások 
konszolidációjára vonatkozó 
rendelkezések főszabályként a jelenleg 
nem az ukrán kormányzat által ellenőrzött 
Krímre, és a donyecki és luhanszki 
területek kerületeire is vonatkoznak;

17. üdvözli annak az önkormányzatok 
decentralizációjára és szerepük erősítésére 
irányuló, 2014-ben megkezdett reformnak 
az eredményeit, amely az egyik 
legsikeresebb az eddig végrehajtott 
reformok közül; tudomásul veszi a U-
LEAD projekt támogatását, ami közel ezer, 
összesen mintegy 11,7 millió lélekszámú 
helyi közösség önkéntes összeolvadását 
eredményezte; pozitívan értékeli a 
közigazgatás és az államháztartás 
decentralizálása érdekében egy jogi 
aktusokból álló csomag és azok gyakorlati 
végrehajtása révén eddig tett lépéseket; 
felszólítja a Bizottságot, hogy részletekbe 
menően tanulmányozza a decentralizációs 
reformot, és tekintettel annak 
sikerességére, esetleg használja fel más 
országok számára tanulságokat hordozó 
esettanulmányként;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Módosítás 15
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19. üdvözli, hogy 2020. október 25-én 
sor került a helyhatósági választások első 
fordulójára, ahol a részvételi arány 
meghaladta a 36%-ot, és hogy a választás 
szabad és tisztességes volt, ám egy ezzel 
párhuzamos nyilvános konzultációval 
párosult, amely az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala 
szerint indokolatlan politikai előnyt 
teremtett, és kétségbe vonta az állam és a 
párt szétválasztását; felhívja az állami 
hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a 
helyi önkormányzatok autonómiáját, és 
támogassák az önkormányzatok és városok 
adminisztrációs kapacitásait; üdvözli a 
költségvetési törvény módosítását, amely 
60 %-os részesedést garantál a helyi 
személyi jövedelemadóból, mivel ez a 
rendezett helyi szintű államháztartáshoz 
való szükséges hozzájárulás; óva int attól, 
hogy helyi szinten párhuzamos struktúrák 
jöjjenek létre, mivel ez a hatáskörök feletti 
küzdelmet eredményezheti, de javasolja, 
hogy vegyék fontolóra a tisztségviselők 
kettős – helyi, és a legalacsonyabb szintű 
állami hatósági – kompetenciákkal való 
felruházását;

19. üdvözli, hogy 2020. október 25-én 
sor került a helyhatósági választások első 
fordulójára, ahol a részvételi arány 
meghaladta a 36%-ot, és hogy a választás 
szabad és tisztességes volt, ám egy ezzel 
párhuzamos nyilvános konzultációval 
párosult, amely az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala 
szerint indokolatlan politikai előnyt 
teremtett, és kétségbe vonta az állam és a 
párt szétválasztását; felhívja az állami 
hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a 
helyi önkormányzatok autonómiáját, és 
támogassák az önkormányzatok és városok 
adminisztrációs kapacitásait; kéri a területi 
közintézmény mint jogi személy 
fogalmának bevezetését, amely az Európai 
Unióban bevett gyakorlat, és amelyet a 
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 
is elismer; üdvözli a költségvetési törvény 
módosítását, amely 60%-os részesedést 
garantál a helyi személyi jövedelemadóból, 
mivel ez a rendezett helyi szintű 
államháztartáshoz való szükséges 
hozzájárulás; óva int attól, hogy helyi 
szinten párhuzamos struktúrák jöjjenek 
létre, mivel ez a hatáskörök feletti 
küzdelmet eredményezheti, de javasolja, 
hogy vegyék fontolóra a tisztségviselők 
kettős – helyi, és a legalacsonyabb szintű 
állami hatósági – hatáskörökkel való 
felruházását; tudomásul veszi a Verhovna 
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Radának a járások megalakításáról és 
megszüntetéséről szóló, 2020. július 17-i 
határozatát, amelynek megfelelően a 
járások konszolidációjára vonatkozó 
rendelkezések főszabályként a jelenleg 
nem az ukrán kormányzat által ellenőrzött 
Krímre, és a donyecki és luhanszki 
területek kerületeire is vonatkoznak;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Módosítás 16
Michael Gahler
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. üdvözli a tudományos és 
technológiai együttműködés – beleértve az 
űripart is –, valamint a honvédelem terén 
tett sikeres lépéseket, nevezetesen az 
operatív, oktatási és intézményi 
szegmensek konvergenciáját, valamint az 
ezen ágazatokban szükséges belső 
változások végrehajtását; üdvözli, hogy 
Ukrajna kész részt venni az Unió Európai 
horizont kutatási és innovációs 
keretprogramjában és az ESA kutatási 
programjaiban; megjegyzi, hogy Ukrajna 
Védelmi Minisztériuma és az Európai 
Védelmi Ügynökség között gyümölcsöző 
az együttműködés, és ösztönzi a további 
fejlődést; felhívja az EU-t és Ukrajnát, 
hogy fokozzák a biztonsági és védelmi 
együttműködést és szenteljenek különös 
figyelmet a kelet-ukrajnai konfliktusnak és 
Oroszország Ukrajna területi egységének 
megbontására tett kísérleteinek, a 
megbékélés, a kiberbiztonság terén 
folytatott együttműködés és a 
félretájékoztatás elleni küzdelem révén, a 
családok, a közösségek és az állami 
intézmények ellenálló képességének 
erősítésén munkálkodva;

21. üdvözli a tudományos és 
technológiai együttműködés – beleértve az 
űripart is –, valamint a honvédelem terén 
tett sikeres lépéseket, nevezetesen az 
operatív, oktatási és intézményi 
szegmensek konvergenciáját, valamint az 
ezen ágazatokban szükséges belső 
változások végrehajtását; üdvözli, hogy 
Ukrajna kész részt venni az Unió Európai 
horizont kutatási és innovációs 
keretprogramjában és az ESA kutatási 
programjaiban; megjegyzi, hogy Ukrajna 
Védelmi Minisztériuma és az Európai 
Védelmi Ügynökség között gyümölcsöző 
az együttműködés, és ösztönzi a további 
fejlődést; felszólítja az EU-t és Ukrajnát, 
hogy fokozzák a biztonsági és védelmi 
együttműködést és kiemelten 
foglalkozzanak a kelet-ukrajnai 
konfliktussal és az Ukrajna 
szuverenitásának aláásására tett orosz 
kísérletekkel, valamint Ukrajna területi 
egységének Oroszország általi 
megsértésével, a megbékélés, a 
kiberbiztonság terén folytatott 
együttműködés és a félretájékoztatás elleni 
küzdelem révén, a családok, a közösségek 
és az állami intézmények ellenálló 
képességének erősítésén munkálkodva;
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