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Ændringsforslag   1 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

om situationen i Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag  

 7a. understreger, at det er op til det 

ukrainske folk – og kun det – at træffe 

beslutning, uden udenlandsk indblanding, 

om landets geopolitiske orientering, og 

hvilke internationale aftaler og 

fællesskaber Ukraine bør tilslutte sig; 

insisterer på, at spørgsmålet om, hvorvidt 

associeringsaftalen, der er forhandlet med 

Den Europæiske Union, skal undertegnes 

og ratificeres, skal genforhandles delvist, 

eller om der skal ske en tilslutning til Den 

Eurasiske Union, alene skal besvares af 

det ukrainske folk; mener, at så vigtige 

beslutninger som et lands geopolitiske 

retning bør træffes på baggrund af så 

bred en politisk konsensus som muligt 

mellem de forskellige politiske kræfter i 

landet og på baggrund af omfattende 

høringer af befolkningen; foreslår at 

overveje afholdelsen af en 

folkeafstemning om denne beslutning 

efter offentliggørelsen af konkrete 

konsekvensvurderinger vedrørende de 

forskellige mulige økonomiske valg og 

afholdelsen af en tilbundsgående offentlig 
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debat om fremtidige udfordringer for alle 

sektorer i det ukrainske samfund; 

Or. en 
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Ændringsforslag   2 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

om situationen i Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag  

 7b. opfordrer EU, USA og Rusland til 

fuldt ud at respektere de suveræne 

rettigheder, som befolkningen har til at 

træffe beslutninger om den fremtidige 

udvikling, herunder samarbejde og 

associering med lande og organisationer, 

og til at undlade at ty til finansielt, 

økonomisk og politisk pres; opfordrer 

indtrængende EU, Rusland og alle andre 

aktører i regionen såvel som USA til ikke 

at blande sig indre anliggender i Ukraine 

eller andre lande i regionen; 

Or. en 

 

 


