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Ændringsforslag  2 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at protesterne startede 

som demonstrationer for EU, men at 

deres fokus ændrede sig til mere 

indenlandske spørgsmål og spredte sig fra 

Kijev til andre byer; der henviser til, at 

demonstranter har krævet regeringens 

afgang og afholdelse af nye parlaments- 

og præsidentvalg; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. hylder de personer, der kæmper og dør 

for europæiske værdier, og udtrykker sin 

dybeste medfølelse med familierne til 

ofrene og sin stærke fordømmelse af alle 

voldshandlinger og opfordrer alle 

ukrainske borgere til sammen med de 

politiske og civile ledere til at udvise størst 

mulig ansvarlighed i denne historiske stund 

for Ukraine; 

1. beklager dybt, at den politiske krise i 

Ukraine ikke blev løst i tide til at undgå, 

at ukrainske borgere mistede livet; hylder 

de personer, der kæmper og dør for 

europæiske værdier, og udtrykker sin 

dybeste medfølelse med familierne til 

ofrene og sin stærke fordømmelse af alle 

voldshandlinger og opfordrer alle 

ukrainske borgere til sammen med de 

politiske og civile ledere til at udvise størst 

mulig ansvarlighed i denne historiske stund 

for Ukraine; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

16. forventer, at Rådet og Kommissionen 

sammen med IMF og Verdensbanken 

snarest muligt vil vedtage kortsigtet 

finansiel bistand og en 

betalingsbalancemekanisme, og at de 

sammen med EBRD og EIB vedtager en 

langsigtet finansiel støttepakke for at bistå 

Ukraine med at tackle sin stadig mere 

forringede økonomiske og sociale situation 

og yde økonomisk støtte til at iværksætte 

de nødvendige dybdegående og omfattende 

reformer af den ukrainske økonomi; 

opfordrer til afholdelse af en international 

donorkonference så hurtigt som muligt; 

opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at gøre bedst mulig 

brug af de midler, der er til rådighed for 

Ukraine under de eksisterende finansielle 

instrumenter, og til at overveje at stille 

yderligere midler til rådighed for Ukraine 

snarest muligt;  

16. forventer, at Rådet og Kommissionen 

sammen med IMF og Verdensbanken 

snarest muligt vil vedtage kortsigtet 

finansiel bistand og en 

betalingsbalancemekanisme, og at de 

sammen med EBRD og EIB vedtager en 

langsigtet finansiel støttepakke for at bistå 

Ukraine med at tackle sin stadig mere 

forringede økonomiske og sociale situation 

og yde økonomisk støtte til at iværksætte 

de nødvendige dybdegående og omfattende 

reformer af den ukrainske økonomi; 

opfordrer til afholdelse af en international 

donorkonference så hurtigt som muligt; 

opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at gøre bedst mulig 

brug af de midler, der er til rådighed for 

Ukraine under de eksisterende finansielle 

instrumenter, og til at overveje at stille 

yderligere midler til rådighed for Ukraine 

snarest muligt;  fastholder, at finansiel og 

økonomisk bistand ikke bør være betinget 

af spareforanstaltninger;  

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  21a. forventer, at alle politiske partier og 

institutioner i overgangsperioden forud 

for valget offentliggør deres programmer 

for opnåelsen af en holdbar løsning på 

den dybe sociale og økonomiske krise; 

understreger, at dette er et nødvendigt 

element for en demokratisk debat om den 

fremtidige udvikling i Ukraine; 

Or. en 



 

AM\1021208DA.doc PE529.578v01-00 } 

 PE529.579v01-00 } 

 PE529.581v01-00 } 

 PE529.582v01-00 } 

 PE529.583v01-00 }RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.2.2014  B7-0219/2014 }  
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Ændringsforslag  6 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  11a. bemærker, at protesterne i Kijev 

fortsætter, og at demonstranterne kræver, 

at der træffes foranstaltninger for at 

forhindre, at oligarker og dem, der er 

ansvarlige for krænkelser af 

menneskerettighederne eller er involveret 

i korruptionssager, bliver medlemmer af 

regeringen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. gentager, at associeringsaftalen/aftalen 

om et vidtgående og bredt 

frihandelsområde er klar til at blive 

undertegnet af den nye regering så snart 

som muligt, og så snart den nye regering er 

parat; 

13. gentager, at associeringsaftalen/aftalen 

om et vidtgående og bredt 

frihandelsområde er klar til at blive 

undertegnet af den nye regering så snart 

som muligt, og så snart den nye regering, 

der vil blive dannet efter valget, er parat; 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  12a. understreger, at det er op til det 

ukrainske folk – og kun det – at træffe 

beslutning, uden udenlandsk indblanding, 

om dets lands geopolitiske orientering, og 

hvilke internationale aftaler og 

fællesskaber Ukraine bør tilslutte sig; 

mener, at spørgsmålet om, hvorvidt 

associeringsaftalen, der er forhandlet med 

EU, skal undertegnes og ratificeres, bør 

behandles på grundlag af så bred en 

politisk konsensus som muligt blandt de 

forskellige politiske kræfter i landet og 

omfattende høringer af befolkningen; 

støtter forslaget om en folkeafstemning 

om dette spørgsmål; 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  12b. fordømmer på det kraftigste og 

udtrykker dyb bekymring over 

nationalistiske kræfters antisemitiske 

propaganda og handlinger; fordømmer 

angrebene på mindesmærker for ofrene 

for anden verdenskrig;  

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 

Situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  12c. fordømmer angrebet på og 

ødelæggelsen af det ukrainske 

kommunistpartis hovedkvarter og 

forsøgene på at forbyde det ukrainske 

kommunistparti;  

Or. en 

 

 


