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Grozījums Nr.  1 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal 

ECR grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ukraina 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6. atsauce 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– Ħemot vērā Ukrainas parlamenta 
2010. gada jūnijā pēdējā brīdī pirms 
pašvaldību vēlēšanām pieĦemtās izmaiĦas 
Ukrainas Vēlēšanu likumā, 

– Ħemot vērā Ukrainas parlamenta 
2010. gada augustā pēdējā brīdī pirms 
pašvaldību vēlēšanām pieĦemtās izmaiĦas 
Ukrainas Vēlēšanu likumā atbilstoši 
Eiropas Padomes ieteikumiem, 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal 

ECR grupas vārdā 
 

 

 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ukraina 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā gan Ukrainas nesen ievēlētais 
prezidents Viktors Janukovičs, gan 
Ukrainas parlaments (Verkhovna Rada) ir 
apstiprinājuši Ukrainas apĦemšanos 
pievienoties Eiropas Savienībai; 

B. tā kā gan Ukrainas demokrātiski 
ievēlētais prezidents Viktors Janukovičs, 
gan Ukrainas parlaments (Verkhovna 
Rada) ir apstiprinājuši Ukrainas 
apĦemšanos pievienoties Eiropas 
Savienībai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal 

ECR grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ukraina 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā pēc prezidenta vēlēšanām 
novērojamas aizvien satraucošākas 
demokrātijas un plurālisma erozijas 
pazīmes, par ko jo īpaši liecina dažām 
nevalstiskajām organizācijām izteiktie 
draudi un atsevišėas žurnālistu sūdzības 
par redaktoru vai plašsaziĦas līdzekĜu 
īpašnieku izdarīto spiedienu, lai kādi 
notikumi tiktu vai netiktu atspoguĜoti, kā 
arī Ukrainas Drošības dienesta plašāka 

un politiski motivēta darbība un 

administratīvo un tiesisko instrumentu 

Ĝaunprātīga izmantošana politiskiem 

mērėiem; 

D. tā kā pēc prezidenta vēlēšanām 
novērojamas aizvien satraucošākas 
demokrātijas un plurālisma mazākas 

ievērošanas pazīmes, par ko jo īpaši liecina 
dažām nevalstiskajām organizācijām 
izteiktie draudi un atsevišėas žurnālistu 
sūdzības par redaktoru vai plašsaziĦas 
līdzekĜu īpašnieku izdarīto spiedienu, lai 
kādi notikumi tiktu vai netiktu atspoguĜoti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal 

ECR grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ukraina 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž bažas par nesenajiem notikumiem, 

kuri varētu apdraudēt plašsaziĦas līdzekĜu 

brīvību un plurālismu; aicina iestādes 
veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
aizsargātu šos demokrātiskas sabiedrības 
nozīmīgos aspektus un atturēties no 
jebkādiem mēăinājumiem tieši vai netieši 
kontrolēt valsts plašsaziĦas līdzekĜu 
ziĦojumu saturu; uzsver steidzamo 
nepieciešamību grozīt tiesību aktus, kuri 
reglamentē plašsaziĦas līdzekĜu jomu, un 
tāpēc atzinīgi vērtē neseno priekšlikumu 
par sabiedriskās apraides ieviešanu 
Ukrainā; atzinīgi vērtē garantijas, ko 
Ukrainas varas iestādes ir sniegušas 
sabiedrībai, par to, ka sabiedriskās apraides 
ieviešanai nepieciešamā tiesiskā 
regulējuma izstrāde tiks pabeigta līdz šā 
gada beigām; aicina varas iestādes 
nodrošināt, ka tiesas procesu rezultātā 
nenotiek pārraides frekvenču selektīva 
atsaukšana, un pārskatīt jebkādus lēmumus 
vai personu iecelšanas amatā, kuras varētu 
izraisīt interešu konfliktu; 

4. aicina iestādes veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai aizsargātu šos 
demokrātiskas sabiedrības nozīmīgos 
aspektus un atturēties no jebkādiem 
mēăinājumiem tieši vai netieši kontrolēt 
valsts plašsaziĦas līdzekĜu ziĦojumu 
saturu; uzsver steidzamo nepieciešamību 
grozīt tiesību aktus, kuri reglamentē 
plašsaziĦas līdzekĜu jomu, un tāpēc atzinīgi 
vērtē neseno priekšlikumu par sabiedriskās 
apraides ieviešanu Ukrainā; atzinīgi vērtē 
garantijas, ko Ukrainas varas iestādes ir 
sniegušas sabiedrībai, par to, ka 
sabiedriskās apraides ieviešanai 
nepieciešamā tiesiskā regulējuma izstrāde 
tiks pabeigta līdz šā gada beigām; aicina 
varas iestādes nodrošināt, ka tiesas procesu 
rezultātā nenotiek pārraides frekvenču 
selektīva atsaukšana, un pārskatīt jebkādus 
lēmumus vai personu iecelšanas amatā, 
kuras varētu izraisīt interešu konfliktu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal 

ECR grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ukraina 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. pauž bažas par to, ka vardarbīgi tika 

pārtrauktas miermīlīgās demonstrācijas, 

kuras tika rīkotas šā gada maijā un 

jūnijā, lai protestētu pret nelikumīgu ceĜa 

būvi Gorkija parkā, Harkovā, gatavojoties 

2012. gada Eiropas futbola čempionātam, 

kā rezultātā drošības dienestu un citu 

tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki 

apspieda un arestēja demonstrācijas 

aktīvistus; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal 

ECR grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ukraina 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. pauž nožēlu par to, ka vēlēšanu 
noteikumi vēl joprojām ir diskusiju 

temats, un norāda, ka spēkā esošo 

vēlēšanu likumu, kas tika grozīts 

2010. gada augustā, EDSO Demokrātisko 

iestāžu un cilvēktiesību birojs uzskata par 

soli atpakaĜ salīdzinājumā ar iepriekšējo 

likumu, jo tas ir radījis neskaidru un 

nepilnīgu tiesisko regulējumu; aicina 
iestādes nodrošināt, ka vēlēšanu orgānu 
sastāvs visos līmeĦos, tostarp vadošajos 
amatos, ir līdzsvarots; mudina iestādes 
veikt papildu pasākumus, lai veicinātu 
kandidātu un vēlētāju uzticību vēlēšanu 
procesam, piemēram, nodrošinot to, ka 
vēlēšanu procesā piedalās atzītas politiskās 
kustības ar to izvēlētiem nosaukumiem un 
ka kandidātu saraksti ir skaidri nodalīti; 
tāpēc atzinīgi vērtē Ukrainas varas iestāžu 
veiktās darbības, proti, starptautisko 
novērotāju uzaicināšanu, lai tie novērotu 
vēlēšanas un rūpīgi izmeklētu to, kas 
patiesībā notiek uz vietas; 

7. aicina iestādes nodrošināt, ka vēlēšanu 
orgānu sastāvs visos līmeĦos, tostarp 
vadošajos amatos, ir līdzsvarots; mudina 
iestādes veikt papildu pasākumus, lai 
veicinātu kandidātu un vēlētāju uzticību 
vēlēšanu procesam, piemēram, nodrošinot 
to, ka vēlēšanu procesā piedalās atzītas 
politiskās kustības ar to izvēlētiem 
nosaukumiem un ka kandidātu saraksti ir 
skaidri nodalīti; tāpēc atzinīgi vērtē 
Ukrainas varas iestāžu veiktās darbības, 
proti, starptautisko novērotāju 
uzaicināšanu, lai tie novērotu vēlēšanas un 
rūpīgi izmeklētu to, kas patiesībā notiek uz 
vietas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal 

ECR grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ukraina 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. mudina Komisiju un Padomi pabeigt 
plānu bezvīzu režīma ieviešanai Ukrainas 
iedzīvotājiem, tostarp īstenojot starpmērėi, 
proti, pašreizējo vīzu nodevu atcelšanu; 
tomēr uzsver, ka jebkādā šādā nolīgumā 
paredzētās prasības ir jāievēro; pauž 
pārliecību, ka demokrātiskās attīstības 

nostiprināšana Ukrainā veicinās šo 

procesu; 

9. mudina Komisiju un Padomi pabeigt 
plānu bezvīzu režīma ieviešanai Ukrainas 
iedzīvotājiem, tostarp īstenojot starpmērėi, 
proti, pašreizējo vīzu nodevu atcelšanu; 
tomēr uzsver, ka jebkādā šādā nolīgumā 
paredzētās prasības ir jāievēro; 

Or. en 

 
 


