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Muudatusettepanek  2 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  A a. arvestades, et meeleavaldused algasid 

ELi-meelsete meeleavaldustena, kuid 

nende raskuspunkt kandus seejärel 

rohkem riigisisestele teemadele ning need 

levisid Kiievist ka muudesse linnadesse; 

arvestades, et meeleavaldajad on nõudnud 

valitsuse tagasiastumist ning uute 

parlamendi- ja presidendivalimiste 

korraldamist; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

1. avaldab austust Euroopa väärtuste eest 

võitlejatele ja isikutele, kes on nende 

väärtuste eest surnud, ning avaldab sügavat 

kaastunnet ohvrite peredele; mõistab 

teravalt hukka kõik vägivallateod ning 

kutsub kõiki Ukraina kodanikke, aga ka 

poliitilisi ja kodanikuühiskonna liidreid 

üles tegutsema sel Ukraina jaoks ajaloolisel 

hetkel äärmise vastutustundega; 

1. peab ülimalt kahetsusväärseks asjaolu, 

et Ukraina poliitilist kriisi ei lahendatud 

õigel ajal, et ennetada Ukraina kodanike 

hukkumist; avaldab austust Euroopa 

väärtuste eest võitlejatele ja isikutele, kes 

on nende väärtuste eest surnud, ning 

avaldab sügavat kaastunnet ohvrite 

peredele; mõistab teravalt hukka kõik 

vägivallateod ning kutsub kõiki Ukraina 

kodanikke, aga ka poliitilisi ja 

kodanikuühiskonna liidreid üles tegutsema 

sel Ukraina jaoks ajaloolisel hetkel äärmise 

vastutustundega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

16. ootab, et nõukogu ja komisjon 

töötaksid koos Rahvusvahelise 

Valuutafondi ja Maailmapangaga välja 

lühiajalise finantsabi ja maksebilansi 

tasakaalustamise vahendi ning sellega 

kaasneva pikaajalise finantsabi paketi 

(koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 

Arengupanga ja Euroopa 

Investeerimispangaga), et aidata Ukrainal 

tulla toime oma halveneva majandusliku ja 

sotsiaalse olukorraga ning anda talle 

majanduslikku abi riigi majanduse jaoks 

vajalike sügavate ja põhjalike reformide 

käivitamiseks; nõuab, et põhjendamatu 

viivituseta korraldataks rahvusvaheliste 

rahastajate konverents; palub komisjonil ja 

Euroopa välisteenistusel kasutada 

võimalikult hästi ära Ukraina jaoks 

olemasolevatest rahastamisvahenditest 

kättesaadavaid vahendeid ning kaaluda 

Ukrainale võimalikult kiiresti lisavahendite 

kättesaadavaks tegemist; 

16. ootab, et nõukogu ja komisjon 

töötaksid koos Rahvusvahelise 

Valuutafondi ja Maailmapangaga välja 

lühiajalise finantsabi ja maksebilansi 

tasakaalustamise vahendi ning sellega 

kaasneva pikaajalise finantsabi paketi 

(koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 

Arengupanga ja Euroopa 

Investeerimispangaga), et aidata Ukrainal 

tulla toime oma halveneva majandusliku ja 

sotsiaalse olukorraga ning anda talle 

majanduslikku abi riigi majanduse jaoks 

vajalike sügavate ja põhjalike reformide 

käivitamiseks; nõuab, et põhjendamatu 

viivituseta korraldataks rahvusvaheliste 

rahastajate konverents; palub komisjonil ja 

Euroopa välisteenistusel kasutada 

võimalikult hästi ära Ukraina jaoks 

olemasolevatest rahastamisvahenditest 

kättesaadavaid vahendeid ning kaaluda 

Ukrainale võimalikult kiiresti lisavahendite 

kättesaadavaks tegemist; nõuab kindlalt, et 

finants- ja majandusliku abi tingimuseks 

ei seataks kokkuhoiumeetmeid;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 21 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  21 a. ootab, et kõik poliitilised parteid ja 

institutsioonid avaldaksid 

üleminekuperioodil enne valimisi oma 

programmid püsiva lahenduse leidmiseks 

sügavale sotsiaalsele ja majanduskriisile; 

toonitab, et see on Ukraina tulevase 

arengu üle peetava demokraatliku arutelu 

vajalik element; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 11 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  11 a. märgib, et Kiievis toimuvad 

meeleavaldused jätkuvad ning et 

meeleavaldajad nõuavad meetmete 

võtmist selleks, et takistada oligarhe ja 

inimõiguste rikkumiste eest vastutajaid 

või korruptsioonijuhtumitega seotud 

isikuid valitsuse liikmeks saamast; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

13. kordab, et uus valitsus võib 

assotsieerimislepingu / põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 

allkirjastada esimesel võimalusel ja kohe, 

kui ta on valmis seda tegema; 

13. kordab, et uus valitsus võib 

assotsieerimislepingu / põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 

allkirjastada esimesel võimalusel ja kohe, 

kui valimiste järel moodustatud uus 

valitsus on selleks valmis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. rõhutab, et Ukraina rahvas – ja 

ainult tema – peab ise, ilma välise 

sekkumiseta otsustama, milline on riigi 

geopoliitiline orientatsioon ning milliste 

rahvusvaheliste lepingute ja ühendustega 

peaks Ukraina liituma; on seisukohal, et 

see, kas allkirjastada ja ratifitseerida 

Euroopa Liiduga välja töötatud 

assotsieerimisleping või mitte, tuleks 

otsustada riigi eri poliitiliste jõudude 

võimalikult laiapõhjalise konsensuse 

alusel ning tuginedes elanikkonnaga 

peetavatele ulatuslikele 

konsultatsioonidele; toetab ettepanekut 

korraldada selles küsimuses 

rahvahääletus; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 12 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  12 b. mõistab karmilt hukka 

antisemiitliku propaganda ja 

natsionalistlike jõudude tegevuse ning 

peab neid äärmiselt murettekitavateks; 

mõistab hukka II maailmasõja ohvrite 

memoriaalide vastu suunatud rünnakud;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Ukrainas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 12 c (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  12 c. mõistab hukka Ukraina 

kommunistliku partei peakorteri 

ründamise ja hävitamise ning nimetatud 

partei keelustamise katsed;  

Or. en 

 

 


