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Tarkistus  2 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että unionille 

myönteisinä mielenosoituksina alkanut 

protestointi on kääntynyt enemmän 

kotimaan asioihin ja levinnyt Kiovasta 

muihin kaupunkeihin; ottaa huomioon, 

että mielenosoittajat ovat vaatineet 

hallituksen eroa ja uusien parlamentti- ja 

presidentinvaalien järjestämistä; 

Or. en 
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26.2.2014  B7-0219/2014 }  

 B7-0220/2014 }  

 B7-0222/2014 }  
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 B7-0224/2014 } RC1/Am. 3 

Tarkistus  3 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. osoittaa kunnioitusta niille, jotka 

taistelivat ja kuolivat eurooppalaisten 

arvojen puolesta, ja ilmaisee vilpittömän 

osanottonsa uhrien perheille, tuomitsee 

painokkaasti kaikki väkivallanteot ja 

kehottaa kaikkia Ukrainan kansalaisia sekä 

poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan johtajia 

toimimaan äärimmäisen vastuuntuntoisesti 

tänä Ukrainalle historiallisena hetkenä; 

1. pitää erittäin valitettavana, että 

Ukrainan poliittista kriisiä ei saatu 

ratkaistua ajoissa, jotta olisi estetty 

Ukrainan kansalaisten ihmishenkien 

menetykset; osoittaa kunnioitusta niille, 

jotka taistelivat ja kuolivat eurooppalaisten 

arvojen puolesta, ja ilmaisee vilpittömän 

osanottonsa uhrien perheille, tuomitsee 

painokkaasti kaikki väkivallanteot ja 

kehottaa kaikkia Ukrainan kansalaisia sekä 

poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan johtajia 

toimimaan äärimmäisen vastuuntuntoisesti 

tänä Ukrainalle historiallisena hetkenä; 

Or. en 
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26.2.2014  B7-0219/2014 }  

 B7-0220/2014 }  

 B7-0222/2014 }  
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Tarkistus  4 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. odottaa, että neuvosto ja komissio 

kehittävät yhteistyössä Kansainvälisen 

valuuttarahaston ja Maailmanpankin 

kanssa mahdollisimman nopeasti 

lyhytaikaisen talousavun ja maksutasetuen 

välineen, jota täydennetään Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä 

Euroopan investointipankin kanssa 

toteutettavalla pitkän aikavälin paketilla, 

jotta Ukraina voisi käsitellä yhä pahenevaa 

taloustilannettaan ja sosiaalista 

tilannettaan, ja kehottaa antamaan 

taloudellista tukea, jotta voidaan 

käynnistää Ukrainan talouden tarvittavat 

perinpohjaiset ja kattavat uudistukset; 

kehottaa järjestämään kansainvälisten 

avunantajien konferenssin mahdollisimman 

nopeasti; kehottaa komissiota ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa käyttämään varoja 

parhaalla mahdollisella nykyisten 

rahoitusvälineiden Ukrainalle 

mahdollistamia varoja ja harkitsemaan 

lisärahoituksen tarjoamista Ukrainalle 

mahdollisimman nopeasti; 

16. odottaa, että neuvosto ja komissio 

kehittävät yhteistyössä Kansainvälisen 

valuuttarahaston ja Maailmanpankin 

kanssa mahdollisimman nopeasti 

lyhytaikaisen talousavun ja maksutasetuen 

välineen, jota täydennetään Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä 

Euroopan investointipankin kanssa 

toteutettavalla pitkän aikavälin paketilla, 

jotta Ukraina voisi käsitellä yhä pahenevaa 

taloustilannettaan ja sosiaalista 

tilannettaan, ja kehottaa antamaan 

taloudellista tukea, jotta voidaan 

käynnistää Ukrainan talouden tarvittavat 

perinpohjaiset ja kattavat uudistukset; 

kehottaa järjestämään kansainvälisten 

avunantajien konferenssin mahdollisimman 

nopeasti; kehottaa komissiota ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa käyttämään varoja 

parhaalla mahdollisella nykyisten 

rahoitusvälineiden Ukrainalle 

mahdollistamia varoja ja harkitsemaan 

lisärahoituksen tarjoamista Ukrainalle 

mahdollisimman nopeasti; vaatii, että 

rahallisen ja taloudellisen avun ehdoksi ei 
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aseteta säästötoimia;  

Or. en 
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26.2.2014  B7-0219/2014 }  

 B7-0220/2014 }  

 B7-0222/2014 }  

 B7-0223/2014 }  

 B7-0224/2014 } RC1/Am. 5 

Tarkistus  5 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. odottaa, että kaikki poliittiset 

puolueet ja instituutiot julkaisevat vaaleja 

edeltävän siirtymäajan kuluessa 

ohjelmansa vaikean sosiaalisen ja 

taloudellisen kriisin ratkaisemiseksi 

kestävällä tavalla; korostaa, että tämä on 

tarpeellinen tekijä, jotta Ukrainan 

tulevasta kehityksestä voidaan käydä 

demokraattista keskustelua; 

Or. en 
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26.2.2014  B7-0219/2014 }  

 B7-0220/2014 }  

 B7-0222/2014 }  

 B7-0223/2014 }  

 B7-0224/2014 } RC1/Am. 6 

Tarkistus  6 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. panee merkille, että Kiovan protestit 

jatkuvat ja että mielenosoittajat vaativat 

toimenpiteitä, joilla estetään oligarkkeja 

ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä 

tai korruptioon osallistuneita pääsemästä 

hallituksen jäseniksi; 

Or. en 
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26.2.2014  B7-0219/2014 }  

 B7-0220/2014 }  

 B7-0222/2014 }  
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 B7-0224/2014 } RC1/Am. 7 

Tarkistus  7 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. toistaa, että assosiaatiosopimus / 

pitkälle menevää ja laaja-alaista 

vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskeva 

sopimus on valmiina allekirjoitettavaksi 

uuden hallituksen kanssa heti, kun se on 

mahdollista ja kun uusi hallitus on valmis 

tekemään sen; 

13. toistaa, että assosiaatiosopimus / 

pitkälle menevää ja laaja-alaista 

vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskeva 

sopimus on valmiina allekirjoitettavaksi 

uuden hallituksen kanssa heti, kun se on 

mahdollista ja kun vaalien jälkeen 

muodostettava uusi hallitus on valmis 

tekemään sen; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. korostaa, että on pelkästään 

Ukrainan kansan oma asia päättää 

vapaasti ilman ulkomaiden vaikutusta 

maansa geopoliittisesta suunnasta ja siitä, 

mihin kansainvälisiin sopimuksiin ja 

yhteisöihin Ukrainan olisi liityttävä; 

katsoo, että päätös EU:n kanssa 

neuvotellun assosiaatiosopimuksen 

allekirjoittamisesta ja ratifioinnista olisi 

tehtävä niin, että se perustuu 

mahdollisimman laajaan poliittiseen 

yhteisymmärrykseen maan erilaisten 

poliittisten voimien välillä sekä kansan 

kattavaan kuulemiseen; kannattaa asiaa 

koskevan kansanäänestyksen 

järjestämistä; 

Or. en 
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26.2.2014  B7-0219/2014 }  
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 B7-0224/2014 } RC1/Am. 9 

Tarkistus  9 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 b. tuomitsee jyrkästi nationalististen 

voimien juutalaisvastaisen propagandan 

ja toimet ja on niistä erittäin huolissaan; 

tuomitsee toisen maailmansodan uhrien 

muistomerkkeihin kohdistuneet 

hyökkäykset;  

Or. en 
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 B7-0220/2014 }  

 B7-0222/2014 }  

 B7-0223/2014 }  

 B7-0224/2014 } RC1/Am. 10 

Tarkistus  10 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Ukrainan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 c kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 c. tuomitsee Ukrainan kommunistisen 

puolueen päämajaan tehdyn iskun ja 

päämajan tuhoamisen sekä yritykset 

kieltää Ukrainan kommunistinen puolue;  

Or. en 

 

 


