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3.2.2021 A9-0219/7

Grozījums Nr. 7
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
14. norāde

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 ņemot vērā bezprecedenta palīdzības 
pasākumu kopumus, ko ES ieviesusi, lai 
palīdzētu kaimiņvalstīm cīņā pret Covid-19 
pandēmiju, un jo īpaši aizdevumus 
1,2 miljardu EUR apmērā, kas Ukrainai 
piešķirti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2020. gada 25. maija Lēmumu 
(ES) 2020/701 par makrofinansiālas 
palīdzības sniegšanu paplašināšanās un 
kaimiņreģiona partneriem saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju5,

________________________
5 OV L 165, 27.5.2020., 31. lpp.

 ņemot vērā bezprecedenta palīdzības 
pasākumu kopumus, ko ES ieviesusi, lai 
palīdzētu kaimiņvalstīm cīņā pret Covid-19 
pandēmiju, un jo īpaši ilgtermiņa 
aizdevumus 1,2 miljardu EUR apmērā, kas 
Ukrainai ar ļoti labvēlīgiem nosacījumiem 
piešķirti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2020. gada 25. maija Lēmumu 
(ES) 2020/701 par makrofinansiālas 
palīdzības sniegšanu paplašināšanās un 
kaimiņreģiona partneriem saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju5,

________________________
5 OV L 165, 27.5.2020., 31. lpp.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/8

Grozījums Nr. 8
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 ņemot vērā Venēcijas komisijas 
2020. gada 10. decembra atzinumu par 
Ukrainas Konstitucionālo tiesu,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/9

Grozījums Nr. 9
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā ODIHR ierobežota 
starptautiskā vēlēšanu novērošanas misija 
secināja, ka 2020. gada 25. oktobra 
vietējās vēlēšanas Ukrainā bija īpaši 
svarīgas pēc nesenajām decentralizācijas 
reformām, kuru rezultātā vietējām 
pašvaldībām tika nodotas ievērojamas 
pilnvaras un resursi, ka vēlēšanu process 
kopumā bija mierīgs, labi organizēts un 
pārredzams un procedūras lielākoties tika 
ievērotas, turklāt kopumā Ukrainas 
Centrālā vēlēšanu komisija bija ievērojusi 
visus juridiskos termiņus un darbojās 
objektīvi, atklāti un pārredzami;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/10

Grozījums Nr. 10
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā, lai gan Ukraina ir panākusi 
ievērojamu progresu, īstenojot ar AN 
saistītās saistības un integrējoties 
Savienībā, ir jāpabeidz vairākas uzsāktās 
reformas, īpaši tiesiskuma, labas 
pārvaldības un pretkorupcijas jomā, jo, 
neraugoties uz ievērojamo progresu, plaši 
izplatītā korupcija joprojām kavē Ukrainas 
reformu procesu; tā kā turklāt vēl ir 
jāpieņem daži papildu pasākumi, lai 
izvairītos no regresa, galveno uzmanību 
pievēršot tiesu iestādēm;

J. tā kā, lai gan Ukraina ir panākusi 
ievērojamu progresu, īstenojot ar AN 
saistītās saistības un integrējoties 
Savienībā, ir jāpabeidz vairākas uzsāktās 
reformas, īpaši tiesiskuma, labas 
pārvaldības un pretkorupcijas jomā; tā kā, 
neraugoties uz ievērojamo progresu, plaši 
izplatītā korupcija joprojām kavē Ukrainas 
reformu procesu; tā kā pašreizējā 
konstitucionālā krīze apdraud prezidenta 
un Augstākās radas spēju veikt reformas; 
tā kā šķiet, ka oligarhi atkal atgūst 
politisko ietekmi; tā kā vēl ir jāpieņem daži 
papildu pasākumi, lai izvairītos no regresa, 
galveno uzmanību pievēršot tiesu 
iestādēm;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/11

Grozījums Nr. 11
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
T apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

T. tā kā Covid-19 pandēmija ir 
padziļinājusi Ukrainas veselības aprūpes 
sistēmas problēmas; tā kā, neraugoties uz 
to, ka saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem 
veselības aprūpe ir jāsaņem bez maksas, 
daudzi valsts iedzīvotāji, vēršoties pēc 
medicīniskas aprūpes, saskaras ar citu 
realitāti;

T. tā kā Covid-19 pandēmija ir 
padziļinājusi Ukrainas veselības aprūpes 
sistēmas problēmas; tā kā, neraugoties uz 
to, ka saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem 
veselības aprūpe ir jāsaņem bez maksas, 
daudzi valsts iedzīvotāji, vēršoties pēc 
medicīniskas aprūpes, saskaras ar citu 
realitāti, jo Ukrainas Veselības ministrijas 
veiktie reformu pasākumi nepamatoti 
ieilguši;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/12

Grozījums Nr. 12
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka AN/DCFTA atspoguļo 
ES un Ukrainas kopīgo mērķi virzīties uz 
priekšu politiskās attiecībās un panākt 
ekonomikas integrāciju, kas varētu būt 
reformu plāns, un uzsver tā ārkārtīgi 
svarīgo nozīmi, jo īpaši šajos ārkārtējos 
laikos; mudina pilnībā īstenot nolīgumu un 
izmantot tā potenciālu; turklāt mudina 
Ukrainas iestādes nolīguma īstenošanu 
saglabāt kā vienu no prioritātēm darba 
kārtībā, neraugoties uz Covid-19 
pandēmijas radītajām problēmām; uzsver, 
ka ES palīdzība Ukrainai ir atkarīga no 
stingriem nosacījumiem, un atkārtoti 
norāda, ka Ukrainai ir no jauna jāapliecina 
apņemšanās īstenot reformas un ievērot 
Savienības principus; atgādina, ka 
AN/DCFTA ir jāatjaunina, lai pienācīgi 
ņemtu vērā tiesisko regulējumu attīstību un 
ekonomikas attīstības vajadzības un lai 
stiprinātu uzraudzības mehānismus;

1. norāda, ka AN/DCFTA atspoguļo 
ES un Ukrainas kopīgo mērķi virzīties uz 
priekšu politiskās attiecībās un panākt 
ekonomikas integrāciju, kas varētu būt 
reformu plāns, un uzsver tā ārkārtīgi 
svarīgo nozīmi, jo īpaši šajos ārkārtējos 
laikos; mudina pilnībā īstenot nolīgumu un 
izmantot tā potenciālu; turklāt mudina 
Ukrainas iestādes nolīguma īstenošanu 
saglabāt kā vienu no prioritātēm darba 
kārtībā, neraugoties uz Covid-19 
pandēmijas radītajām problēmām; uzsver, 
ka ES palīdzība Ukrainai ir atkarīga no 
stingriem nosacījumiem, un atkārtoti 
norāda, ka Ukrainai ir no jauna jāapliecina 
apņemšanās īstenot reformas un ievērot 
Savienības principus; atgādina, ka 
AN/DCFTA ir jāatjaunina, lai pienācīgi 
ņemtu vērā tiesisko regulējumu attīstību un 
ekonomikas attīstības vajadzības un lai 
stiprinātu uzraudzības mehānismus; iesaka 
ES un Ukrainai izmantot gaidāmo 
regulāro pārskatīšanu par to, kā norit AN 
mērķu īstenošana, lai izskatītu iespējas 
atjaunināt tirdzniecības un nozaru 
elementus;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/13

Grozījums Nr. 13
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē līdz šim nepieredzētos 
atbalsta pasākumu kopumus, tostarp 
makrofinansiālo palīdzību, ko Savienība ir 
darījusi pieejamu Ukrainai kā Eiropas 
daļai, lai palīdzētu partnervalstīm pārvarēt 
Covid-19 ārkārtas situāciju; norāda, ka tas 
skaidri parāda ES solidaritāti līdz šim 
nepieredzētas krīzes laikā; aicina Ukrainas 
iestādes radīt vidi, kura veicina 
ieguldījumus, un ātri īstenot nosacījumus, 
par kuriem panākta vienošanās, lai sadalītu 
ES makrofinansiālo palīdzību, kā noteikts 
saprašanās memorandā;

2. atzinīgi vērtē līdz šim nepieredzētos 
atbalsta pasākumu kopumus, tostarp 
makrofinansiālo palīdzību, ko Savienība ir 
darījusi pieejamu Ukrainai kā Eiropas 
daļai, lai palīdzētu partnervalstīm pārvarēt 
Covid-19 ārkārtas situāciju; norāda, ka tas 
skaidri parāda ES solidaritāti līdz šim 
nepieredzētas krīzes laikā; aicina Ukrainas 
iestādes radīt vidi, kura veicina 
ieguldījumus, un ātri īstenot nosacījumus, 
par kuriem panākta vienošanās, lai sadalītu 
ES makrofinansiālo palīdzību, kā noteikts 
saprašanās memorandā; atgādina Ukrainas 
valdībai, ka 1,2 miljardu EUR lielās 
makrofinansiālās palīdzības pirmās 
600 miljonu EUR daļas izmaksa 
2020. gada decembrī bez īpašiem politikas 
nosacījumiem bija vienreizējs izņēmums, 
kas saistīts ar šā atbalsta ārkārtas 
raksturu, un to nedrīkst ļaunprātīgi 
izmantot, lai kavētu reformas, par kurām 
jau panākta vienošanās;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/14

Grozījums Nr. 14
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē decentralizācijas 
reformas progresu un pašvaldību tiesību 
nostiprināšanu, ko uzsāka 2014. gadā un 
kas izrādījusies viena no līdz šim 
sekmīgākajām reformām; atzīst U-LEAD 
projekta atbalstu, kā rezultātā ir izveidots 
gandrīz 1000 apvienotu vietējo kopienu ar 
aptuveni 11,7 miljoniem iedzīvotāju; 
pozitīvi novērtē līdz šim veiktos 
pasākumus valsts iestāžu un valsts finanšu 
decentralizācijai, izmantojot tiesību aktu 
kopumu un to praktiski īstenojot; jo īpaši 
pilnībā atbalsta Augstākās radas 
2020. gada 17. jūlija lēmumu par rajonu 
izveidi un likvidēšanu, saskaņā ar kuru 
rajonu konsolidācijas noteikumi vienmēr 
būs piemērojami arī Krimas teritorijām 
un Doņeckas un Luhanskas reģionu 
apgabaliem, ko Ukrainas valdība pašlaik 
nekontrolē;

17. atzinīgi vērtē decentralizācijas 
reformas progresu un pašvaldību tiesību 
nostiprināšanu, ko uzsāka 2014. gadā un 
kas izrādījusies viena no līdz šim 
sekmīgākajām reformām; atzīst U-LEAD 
projekta atbalstu, kā rezultātā ir izveidots 
gandrīz 1000 brīvprātīgi apvienotu vietējo 
kopienu ar aptuveni 11,7 miljoniem 
iedzīvotāju; pozitīvi novērtē līdz šim 
veiktos pasākumus valsts iestāžu un valsts 
finanšu decentralizācijai, izmantojot tiesību 
aktu kopumu un to praktiski īstenojot; 
aicina Komisiju rūpīgi izpētīt 
decentralizācijas reformas detaļas un, 
iespējams, izmantot to kā veiksmīgu 
gadījuma analīzi citām valstīm;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/15

Grozījums Nr. 15
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē 2020. gada 
25. oktobrī notikušo vietējo vēlēšanu 
pirmās kārtas organizēšanu, kurā vēlētāju 
aktivitāte pārsniedza 36 %, kas bija brīva 
un taisnīga, bet apvienota ar paralēlu 
sabiedrisko apspriešanu, kura saskaņā ar 
EDSO/ODIHR datiem radīja nepamatotas 
politiskas priekšrocības un padarīja 
neskaidru valsts nošķiršanu no partijām; 
aicina valsts iestādes ņemt vērā vietējo 
pašvaldību autonomiju un atbalstīt 
pašvaldību un pilsētu administratīvās 
spējas; atzinīgi vērtē budžeta kodeksa 
izmaiņas, kas garantē, ka 60 % daļa no 
vietējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek 
nodrošināta kā vajadzīga iemaksa stabilās 
publiskās finansēs vietējā līmenī; brīdina 
par paralēlu struktūru izveidi vietējā 
līmenī, kas varētu izraisīt cīņu par 
kompetencēm, taču ierosina apsvērt iespēju 
piešķirt amatpersonām divkāršu 
kompetenci, uzņemoties gan vietējās 
kompetences, gan vienlaikus darbojoties kā 
zemākā līmeņa valsts iestādei;

19. atzinīgi vērtē 2020. gada 
25. oktobrī notikušo vietējo vēlēšanu 
pirmās kārtas organizēšanu, kurā vēlētāju 
aktivitāte pārsniedza 36 %, kas bija brīva 
un taisnīga, bet apvienota ar paralēlu 
sabiedrisko apspriešanu, kura saskaņā ar 
EDSO/ODIHR datiem radīja nepamatotas 
politiskas priekšrocības un padarīja 
neskaidru valsts nošķiršanu no partijām; 
aicina valsts iestādes ņemt vērā vietējo 
pašvaldību autonomiju un atbalstīt 
pašvaldību un pilsētu administratīvās 
spējas; aicina ieviest koncepciju par 
teritoriālu publisku struktūru kā juridisku 
personu, kas ir iedibināta prakse Eiropas 
Savienībā un atzīta Eiropas Vietējo 
pašvaldību hartā; atzinīgi vērtē budžeta 
kodeksa izmaiņas, kas garantē, ka 60 % 
daļa no vietējā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa tiek nodrošināta kā vajadzīga 
iemaksa stabilās publiskās finansēs vietējā 
līmenī; brīdina par paralēlu struktūru 
izveidi vietējā līmenī, kas varētu izraisīt 
cīņu par kompetencēm, taču ierosina 
apsvērt iespēju piešķirt amatpersonām 
divkāršu kompetenci, uzņemoties gan 
vietējās kompetences, gan vienlaikus 
darbojoties kā zemākā līmeņa valsts 
iestādei; ņem vērā Augstākās radas 
2020. gada 17. jūlija lēmumu par rajonu 
izveidi un likvidēšanu, saskaņā ar kuru 
rajonu konsolidācijas noteikumi vienmēr 
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būs piemērojami arī Krimas teritorijām 
un Doņeckas un Luhanskas reģionu 
apgabaliem, ko Ukrainas valdība pašlaik 
nekontrolē;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/16

Grozījums Nr. 16
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē sekmīgos pasākumus 
zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības 
jomā, ietverot kosmosa nozari, un 
aizsardzības jomā, jo īpaši konverģenci 
operatīvajos, izglītības un institucionālajos 
segmentos, kā arī vajadzīgo iekšējo 
izmaiņu īstenošanu šajās nozarēs; uzteic 
Ukrainas gatavību piedalīties ES 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Kosmosa 
aģentūras (EKA) pētniecības programmās; 
atzīmē auglīgo sadarbību starp Ukrainas 
Aizsardzības ministriju un Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EAA) un mudina 
panākt turpmāku attīstību; aicina ES un 
Ukrainu ar izlīguma palīdzību veicināt 
sadarbību drošības un aizsardzības jomā, 
īpašu uzmanību pievēršot konfliktam 
Austrumukrainā un Krievijas 
mēģinājumiem iedragāt teritoriālo 
integritāti, veicināt sadarbību kiberdrošības 
jomā, kā arī cīnīties pret dezinformāciju un 
strādāt pie ģimeņu, kopienu un valsts 
iestāžu noturības stiprināšanas;

21. atzinīgi vērtē sekmīgos pasākumus 
zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības 
jomā, ietverot kosmosa nozari, un 
aizsardzības jomā, jo īpaši konverģenci 
operatīvajos, izglītības un institucionālajos 
segmentos, kā arī vajadzīgo iekšējo 
izmaiņu īstenošanu šajās nozarēs; uzteic 
Ukrainas gatavību piedalīties ES 
pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 
“Apvārsnis Eiropa” un Eiropas Kosmosa 
aģentūras (EKA) pētniecības programmās; 
atzīmē auglīgo sadarbību starp Ukrainas 
Aizsardzības ministriju un Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EAA) un mudina 
panākt turpmāku attīstību; aicina ES un 
Ukrainu ar izlīguma palīdzību veicināt 
sadarbību drošības un aizsardzības jomā, 
īpašu uzmanību pievēršot konfliktam 
Austrumukrainā un Krievijas 
mēģinājumiem graut Ukrainas 
suverenitāti un pārkāpt tās teritoriālo 
integritāti, veicināt sadarbību kiberdrošības 
jomā, kā arī cīnīties pret dezinformāciju un 
strādāt pie ģimeņu, kopienu un valsts 
iestāžu noturības stiprināšanas;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/17

Grozījums Nr. 17
Michael Gahler
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīgums
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
3.a apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ukrainas teritoriālā integritāte un 
suverenitāte

Or. en


