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3.2.2021 A9-0219/69

Изменение 69
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 94

Предложение за резолюция Изменение

94. приветства приемането през 
март 2020 г. на закона за продажбите на 
земеделска земя, който следва да 
допринесе за отключването на 
огромния потенциал на Украйна в 
селскостопанския сектор, както и 
приемането през май 2020 г. на закона 
за подобряване на определени 
инструменти за регулиране на 
дейността на банките, с който се 
укрепва банковата система и се 
възпрепятства връщането на 
PrivatBank на нейните бивши 
собственици;

94. изразява съжаление във връзка с 
приемането през март 2020 г. на закона 
за продажбите на земеделска земя, 
който ще доведе до допълнителна 
приватизация и до монополизиране на 
украинската земя и на украинския 
селскостопански сектор от 
поземлени банки като HCH Capital, 
която вече натрупа поземлен фонд от 
700 000 хектара в Русия и Украйна;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/70

Изменение 70
Малин Бьорк, Николай Вилумсен, Силвия Модиг
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 96

Предложение за резолюция Изменение

96. призовава Украйна да спазва 
бъдещите решения на арбитражния 
състав относно мораториума върху 
износа на необработен дървен материал, 
като същевременно прилага 
задължителна надлежна проверка по 
цялата верига за създаване на стойност 
по отношение на стоки, свързани с 
добива от горите, и подобрява 
управлението в сектора на горското 
стопанство;

96. призовава Комисията да зачита 
усилията на Украйна за опазване на 
националните гори и да запази 
мораториума върху износа на 
необработен дървен материал, като 
същевременно прилага задължителна 
надлежна проверка по цялата верига за 
създаване на стойност по отношение на 
стоки, свързани с добива от горите, и 
подобрява управлението в сектора на 
горското стопанство;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/71

Изменение 71
Еманюел Морел
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 102 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

102а. призовава Съвета за 
асоцииране да отдаде приоритетно 
значение на прилагането на 
международните трудови стандарти 
и законодателството и практиките 
на ЕС в областта на социалната 
политика, заетостта и труда, 
регулирането на колективното 
договаряне, социалния диалог, 
равенството между половете и 
реформата на законодателството в 
областта на труда, за да се 
гарантират балансирането на 
интересите на социалните 
партньори и защитата на правата на 
работниците и служителите 
съгласно разпоредбите на 
Споразумението за асоцииране 
(членове 419 – 421 и член 424) и 
конвенции № 81, 87, 98, 117, 122, 129, 
144, 154 и 173 на МОТ;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/72

Изменение 72
Еманюел Морел
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 102 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

102б. призовава Комисията да 
гарантира, че профсъюзите, както и 
гражданското общество в цялото си 
многообразие участват в надзора на 
изпълнението на Споразумението за 
асоцииране; призовава 
правителството на Украйна и 
Комисията да подкрепят не само 
неправителствените организации, 
които са проевропейски настроени, но 
и организациите, които разследват 
нарушения на задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна 
търговия, по-специално в социалната 
сфера;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/73

Изменение 73
Еманюел Морел
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 102 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

102в. отбелязва, че украинският 
трудов пазар е изправен пред сериозни 
предизвикателства, тъй като 
потоците от трудова миграция към 
страните от ЕС непрекъснато се 
увеличават; подчертава, че е 
изключително важно да има 
правителствен подход към 
развиването на трудова среда, 
осигуряваща достойни условия на 
труд за работниците и служителите 
в украинските предприятия, 
включително по отношение на 
здравето и безопасността на 
работното място, законно 
декларираните работни места с 
покритие от държавното социално 
осигуряване, навременното и 
цялостно изплащане на 
възнагражденията, правото на 
членство в профсъюзи и на 
представляване на интереси, както и 
пълноценното колективно договаряне, 
насочено към постигане на 
обвързващи колективни трудови 
договори;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/74

Изменение 74
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 110

Предложение за резолюция Изменение

110. изисква Комисията да следи 
съответствието на ситуацията в Украйна 
с достиженията на правото на 
Европейския съюз в областта на 
енергетиката с оглед на по-нататъшната 
интеграция на енергийните пазари; 
напълно подкрепя интеграцията на 
Украйна в европейската континентална 
енергийна мрежа (ENTSO-E); 
настоятелно призовава Украйна да 
подобри координацията на 
политиките и действията на 
международните институции 
(например Комисията, Европейската 
банка за възстановяване и развитие, 
Европейската инвестиционна банка, 
Световната банка, KfW, ENTSO-E и 
Енергийната общност) и 
украинските институции, 
подпомагащи украинския енергиен 
сектор;

110. изисква Комисията да следи 
съответствието на ситуацията в Украйна 
с достиженията на правото на 
Европейския съюз в областта на 
енергетиката с оглед на по-нататъшната 
интеграция на енергийните пазари; 
напълно подкрепя интеграцията на 
Украйна в европейската континентална 
енергийна мрежа (ENTSO-E);

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/75

Изменение 75
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 126

Предложение за резолюция Изменение

126. подкрепя засиленото 
сътрудничество между ЕС и Украйна, 
по-специално в областта на 
управлението на границите, 
националната система за 
предоставяне на убежище и 
системата за управление на 
идентификацията въз основа на 
биометрични данни, борбата с 
изпирането на пари и с 
финансирането на тероризма, 
борбата с организираната 
престъпност и с тежките 
международни престъпления, както и 
задълбочаването на 
сътрудничеството между Украйна и 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (FRONTEX);

заличава се 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/76

Изменение 76
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 127

Предложение за резолюция Изменение

127. отбелязва, че е постигнат 
допълнителен напредък по отношение 
на привеждането на украинските 
митнически и гранични процедури в 
съответствие с процедурите на Съюза, 
както и по отношение на текущите 
институционални реформи на данъчната 
и митническата администрации; 
приветства закона за статута на 
държавната митническа служба като 
юридическо лице, както и закона за 
одобрените икономически оператори и 
закона за въвеждането на националната 
електронна система за транзит, които 
бяха приети през есента на 2019 г.; 
приветства също така приемането 
през юни 2019 г. на „Стратегия за 
интегрирано управление на границите 
до 2025 г.“ и последващия план за 
действие за периода 2020 – 2022 г.; 
изразява съжаление обаче относно 
прекъсването на работата по 
финансирания от ЕС проект за 
модернизацията на шестте гранично-
пропускателни пункта на границата със 
Съюза и относно много дългото време 
на изчакване, което все още е факт на 
тези граници; освен това настоятелно 
призовава украинските органи да 
приемат всички все още неприети мерки 
и разпоредби, които са необходими за 
привеждане в пълна оперативност на 

127. отбелязва, че е постигнат 
допълнителен напредък по отношение 
на привеждането на украинските 
митнически и гранични процедури в 
съответствие с процедурите на Съюза, 
както и по отношение на текущите 
институционални реформи на данъчната 
и митническата администрация; 
приветства закона за статута на 
държавната митническа служба като 
юридическо лице, както и закона за 
одобрените икономически оператори и 
закона за въвеждането на националната 
електронна система за транзит, които 
бяха приети през есента на 2019 г.; 
изразява съжаление обаче относно 
прекъсването на работата по 
финансирания от ЕС проект за 
модернизацията на шестте гранично-
пропускателни пункта на границата със 
Съюза и относно много дългото време 
на изчакване, което все още е факт на 
тези граници; освен това настоятелно 
призовава украинските органи да 
приемат всички все още неприети мерки 
и разпоредби, които са необходими за 
привеждане в пълна оперативност на 
системата за одобрените икономически 
оператори и националната електронна 
система за транзит, както и да 
гарантират, че новото ръководство на 
държавната митническа служба ще бъде 
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системата за одобрените икономически 
оператори и националната електронна 
система за транзит, както и да 
гарантират, че новото ръководство на 
държавната митническа служба ще бъде 
назначено бързо, като ще бъдат избрани 
компетентни кандидати чрез прозрачна 
и обективна публична процедура на 
подбор; настоятелно призовава 
украинските органи да инкриминират 
контрабандата на всички видове стоки 
като ключов елемент на 
интегрираното управление на 
границите;

назначено бързо, като ще бъдат избрани 
компетентни кандидати чрез прозрачна 
и обективна публична процедура на 
подбор; настоятелно призовава 
украинските органи да инкриминират 
контрабандата на всички видове стоки;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/77

Изменение 77
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 128

Предложение за резолюция Изменение

128. призовава ЕС и украинските и 
молдовските органи да ускорят процеса 
на блокиране на незаконната търговия и 
на унищожаване на контрабандните 
канали в Приднестровието, което служи 
за убежище за контрабандистите и се 
използва от престъпници и олигарси, 
допринася за укрепване на влиянието 
на Русия и е един от основните 
фактори за продължаването на 
конфликта;

128. призовава ЕС и украинските и 
молдовските органи да ускорят процеса 
на блокиране на незаконната търговия и 
на унищожаване на контрабандните 
канали в Приднестровието, което служи 
за убежище за контрабандистите и се 
използва от престъпници и олигарси;

Or. en



AM\1224019EN.docx PE662.893v01-00

BG United in diversity BG

3.2.2021 A9-0219/78

Изменение 78
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 135

Предложение за резолюция Изменение

135. призовава всички институции 
на ЕС, държавите членки и 
украинските органи да разработят 
кампании за по-добро информиране на 
гражданите относно 
възможностите, произтичащи от 
инициативата за Източното 
партньорство и изпълнението на 
Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна 
търговия, като повишат 
осведомеността относно ползите от 
по-тясното асоцииране и ги свържат 
с положителното развитие на 
пазарите на труда в Украйна и 
останалите асоциирани държави; 
насърчава украинските органи да 
осведомяват по-добре гражданите на 
Украйна за ползите от 
Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна 
търговия и за помощта на ЕС и да 
положат повече усилия, за да 
гарантират, че предлаганите от 
Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна 
търговия възможности и помощта и 
програмите на ЕС достигат до 
местното равнище, включително в 

заличава се
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отдалечените райони на страната, и 
по-специално в селските райони, за да 
се даде възможност на жителите да 
настояват за положителни промени 
в своите общности;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/79

Изменение 79
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 136

Предложение за резолюция Изменение

136. приветства украинското 
гражданско общество, младите хора 
и НПО за дейностите им във всички 
области на обществения и 
политическия живот, и по-специално 
за подкрепата им за изпълнението на 
Споразумението за 
асоцииране/задълбочената и 
всeобхватна зона за свободна 
търговия, преодоляването на 
свързаните с пандемията от COVID-
19 предизвикателства, борбата с 
кампаниите за дезинформация, 
предоставянето на помощ и 
съдействие за вътрешно разселените 
лица и други уязвими групи, както и 
повишаването на обществената 
устойчивост и медийната 
грамотност сред украинския народ; 
насърчава украинските централни и 
местни органи на управление да 
продължат да насърчават тясното 
сътрудничество с гражданското 
общество, включително чрез 
предоставяне на по-голяма финансова 
подкрепа за неговите дейности; 
призовава Комисията да даде 
приоритет на подкрепата за тези 
НПО и организации на гражданското 
общество; приветства в тази връзка 
програмата „Механизъм за подкрепа 
на гражданското общество“ на 

заличава се
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стойност 20 милиона евро, която ще 
подпомага укрепването на 
капацитета на организациите на 
гражданското общество, за да 
участват във вземането на решения и 
в обществения живот; с оглед на 
няколко проектозакона относно 
функционирането и работата на 
организациите на гражданското 
общество и други асоциации 
настоятелно призовава украинските 
органи да не приемат закони, които 
не съответстват на националните и 
международните задължения на 
Украйна в областта на правата на 
човека, и да гарантират, че 
гражданското общество 
функционира без ненужна намеса;

Or. en


