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Amendement  2 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de protesten 

begonnen als pro-EU-demonstraties, 

maar dat de nadruk daarvan is verlegd 

naar meer binnenlandse 

aangelegenheden en dat de protesten 

vanuit Kiev zijn overgewaaid naar andere 

steden; overwegende dat de 

demonstranten het aftreden van de 

regering en het organiseren van nieuwe 

parlements- en presidentsverkiezingen 

hebben geëist;  

Or. en 
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Amendement  3 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. betuigt zijn respect aan de mensen die 

vechten en sterven voor Europese waarden, 

en betuigt zijn oprechte medeleven aan de 

families van de slachtoffers, veroordeelt 

ten stelligste alle gewelddaden en roept alle 

Oekraïense burgers alsook de politieke 

leiders en maatschappelijke leiders op zich 

uiterst verantwoordelijk op te stellen op dit 

historische moment voor Oekraïne; 

1. betreurt het ten zeerste dat de politieke 

crisis in Oekraïne niet op tijd was opgelost 

om het verlies van levens onder 

Oekraïense burgers te voorkomen; betuigt 

zijn respect aan de mensen die vechten en 

sterven voor Europese waarden, en betuigt 

zijn oprechte medeleven aan de families 

van de slachtoffers, veroordeelt ten 

stelligste alle gewelddaden en roept alle 

Oekraïense burgers alsook de politieke 

leiders en maatschappelijke leiders op zich 

uiterst verantwoordelijk op te stellen op dit 

historische moment voor Oekraïne; 

Or. en 
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Amendement  4 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. verwacht dat de Raad en de 

Commissie, samen met het IMF en de 

Wereldbank, zo spoedig mogelijk met 

financiële bijstand en een 

betalingsbalansmechanisme voor de korte 

termijn over de brug komen, aangevuld 

met een langetermijnpakket, samen met de 

EBWO en de EIB, van financiële 

steunmaatregelen om Oekraïne te helpen 

de steeds slechter wordende economische 

en maatschappelijke situatie te verbeteren 

en de economische steun te verschaffen om 

de noodzakelijke grondige en 

grootscheepse hervormingen van de 

Oekraïense economie in gang te zetten; 

verlangt dat er zo snel mogelijk een 

internationale donorconferentie wordt 

gehouden; verzoekt de Commissie en de 

EDEO optimaal gebruik te maken van de 

middelen die voor Oekraïne beschikbaar 

zijn in het kader van de bestaande 

financiële instrumenten en te overwegen zo 

snel mogelijk aanvullende middelen 

beschikbaar te stellen voor Oekraïne; 

16. verwacht dat de Raad en de 

Commissie, samen met het IMF en de 

Wereldbank, zo spoedig mogelijk met 

financiële bijstand en een 

betalingsbalansmechanisme voor de korte 

termijn over de brug komen, aangevuld 

met een langetermijnpakket, samen met de 

EBWO en de EIB, van financiële 

steunmaatregelen om Oekraïne te helpen 

de steeds slechter wordende economische 

en maatschappelijke situatie te verbeteren 

en de economische steun te verschaffen om 

de noodzakelijke grondige en 

grootscheepse hervormingen van de 

Oekraïense economie in gang te zetten; 

verlangt dat er zo snel mogelijk een 

internationale donorconferentie wordt 

gehouden; verzoekt de Commissie en de 

EDEO optimaal gebruik te maken van de 

middelen die voor Oekraïne beschikbaar 

zijn in het kader van de bestaande 

financiële instrumenten en te overwegen zo 

snel mogelijk aanvullende middelen 

beschikbaar te stellen voor Oekraïne; 

hamert erop dat financiële en 
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economische steun niet afhankelijk mag 

worden gemaakt van 

bezuinigingsmaatregelen;  

Or. en 
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Amendement  5 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. verwacht van alle politieke partijen 

en instellingen dat zij tijdens de 

overgangsperiode tot aan de verkiezingen 

hun programma's publiceren met een 

duurzame oplossing voor de diepe sociale 

en economische crisis; onderstreept het 

feit dat dit een essentieel bestanddeel 

vormt van een democratisch debat over de 

toekomstige ontwikkeling van Oekraïne;  

Or. en 
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Amendement  6 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. merkt op dat de protesten in Kiev 

voortduren en dat de demonstranten eisen 

dat er maatregelen worden genomen om 

te voorkomen dat oligarchen en personen 

die verantwoordelijk zijn voor 

mensenrechtenschendingen of betrokken 

zijn bij corruptiepraktijken deel kunnen 

uitmaken van de regering;  

Or. en 
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Amendement  7 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. herhaalt dat de 

associatieovereenkomst/de overeenkomst 

voor een vergaande en alomvattende 

vrijhandelsruimte (DCFTA) gereed is om 

zo snel mogelijk te worden ondertekend 

door de nieuwe regering, zodra de nieuwe 

regering gereed is; 

13. herhaalt dat de 

associatieovereenkomst/de overeenkomst 

voor een vergaande en alomvattende 

vrijhandelsruimte (DCFTA) gereed is om 

zo snel mogelijk te worden ondertekend 

door de nieuwe regering, zodra de nieuwe 

regering, die zal worden geïnstalleerd na 

de verkiezingen, gereed is; 

Or. en 
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Amendement  8 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. benadrukt dat het aan het 

Oekraïense volk is – en aan hen alleen – 

om vrij, zonder buitenlandse inmenging te 

beslissen over de geopolitieke oriëntatie 

van het land en over de vraag tot welke 

internationale overeenkomsten en 

gemeenschappen Oekraïne moet 

toetreden; is van mening dat de afweging 

of de associatieovereenkomst met de EU 

wel of niet moet worden ondertekend en 

geratificeerd moet worden gemaakt op 

basis van de grootst mogelijke politieke 

consensus tussen de verschillende 

politieke krachten in het land en na 

uitbreide raadpleging van de bevolking; 

steunt het voorstel voor een referendum 

over dit onderwerp; 

Or. en 
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Amendement  9 

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 12 ter. veroordeelt de antisemitische 

propaganda en acties van nationalistische 

groeperingen ten zeerste en maakt zich 

daar grote zorgen over; veroordeelt de 

aanvallen op monumenten voor de 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog;  

Or. en 
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Amendement  10 

Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 12 quater. veroordeelt de aanval op en de 

verwoesting van het hoofdkantoor van de 

communistische partij van Oekraïne, en 

de pogingen om de communistische partij 

van Oekraïne te verbieden;  

Or. en 

 

 


