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Amendamentul 2 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât protestele au demarat sub 
forma unor demonstrații proeuropene, 
însă accentul lor s-a mutat pe chestiuni 
interne, manifestațiile extinzându-se din 
Kiev în alte orașe; întrucât protestatarii 
au solicitat demisia guvernului și 
organizarea de noi alegeri prezidențiale și 
parlamentare; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. îi omagiază pe cei care au luptat pentru 
valorile europene și pe cei care și-au 

pierdut viața astfel, adresează sincere 
condoleanțe familiilor victimelor, 
condamnă cu fermitate toate actele de 

violență și îndeamnă atât cetățenii 
ucraineni, cât și liderii politici și civici să 
își asume pe deplin răspunderea în cadrul 
acțiunilor lor în acest moment istoric pe 
care îl trăiește Ucraina; 

1. regretă profund faptul că criza politică 
din Ucraina nu a fost soluționată la timp 
pentru a preveni pierderile de vieți 
omenești în rândul cetățenilor ucraineni; 
îi omagiază pe cei care au luptat pentru 

valorile europene și pe cei care și-au 
pierdut viața astfel, adresează sincere 
condoleanțe familiilor victimelor, 
condamnă cu fermitate toate actele de 
violență și îndeamnă atât cetățenii 

ucraineni, cât și liderii politici și civici să 
își asume pe deplin răspunderea în cadrul 
acțiunilor lor în acest moment istoric pe 

care îl trăiește Ucraina; 

Or. en 
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Amendamentul 4 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 16 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

16. se așteaptă din partea Consiliului și a 
Comisiei împreună cu FMI și Banca 

Mondială să prezinte, în cel mai scurt timp 
posibil, un mecanism de asistență 
financiară pe termen scurt precum și, 

împreună cu BERD și BEI, un pachet pe 
termen lung de sprijin financiar, pentru a 
ajuta Ucraina să-și soluționeze situația 
economică și socială în curs de înrăutățire 
și pentru a oferi sprijin pentru lansarea 

necesarelor reforme, profunde și 
cuprinzătoare, ale economiei ucrainene; 
solicită organizarea unei conferințe 

internaționale a donatorilor în cel mai scurt 
timp; invită Comisia și SEAE să utilizeze 

cât mai bine fondurile disponibile pentru 
Ucraina în cadrul instrumentelor financiare 
existente și să analizeze posibilitatea 

disponibilizării unor resurse suplimentare 
pentru Ucraina cât mai curând posibil; 

16. se așteaptă din partea Consiliului și a 
Comisiei împreună cu FMI și Banca 

Mondială să prezinte, în cel mai scurt timp 
posibil, un mecanism de asistență 
financiară pe termen scurt precum și, 

împreună cu BERD și BEI, un pachet pe 
termen lung de sprijin financiar, pentru a 
ajuta Ucraina să-și soluționeze situația 
economică și socială în curs de înrăutățire 
și pentru a oferi sprijin pentru lansarea 

necesarelor reforme, profunde și 
cuprinzătoare, ale economiei ucrainene; 
solicită organizarea unei conferințe 

internaționale a donatorilor în cel mai scurt 
timp; invită Comisia și SEAE să utilizeze 

cât mai bine fondurile disponibile pentru 
Ucraina în cadrul instrumentelor financiare 
existente și să analizeze posibilitatea 

disponibilizării unor resurse suplimentare 
pentru Ucraina cât mai curând posibil; 

insistă asupra faptului că asistența 
economică și financiară nu ar trebui 
condiționată de măsuri de austeritate;  

Or. en 
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Amendamentul 5 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 21 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  21a. se așteaptă ca toate partidele și 
instituțiile politice să publice, în timpul 
perioadei de tranziție dinaintea alegerilor, 
programele lor în vederea unei soluții de 
durată la criza economică și socială 
profundă; subliniază că acest lucru 
reprezintă un element necesar pentru o 
dezbatere democratică cu privire la 
evoluția ulterioară a Ucrainei; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 11 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  11a. ia act de faptul că protestele din Kiev 
continuă și că protestatarii solicită 
adoptarea de măsuri care să împiedice 
oligarhii și persoanele responsabile 
pentru încălcări ale drepturilor omului 
sau persoanele implicate în cazuri de 
corupție să ajungă membri ai guvernului; 

Or. en 
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Amendamentul 7 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. reiterează faptul că acordul de 
asociere/acordul de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător este gata pentru a 
fi semnat cu noul guvern de îndată ce 
acesta va fi pregătit; 

13. reiterează faptul că acordul de 
asociere/acordul de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător este gata pentru a 
fi semnat cu noul guvern de după alegeri 
de îndată ce acesta va fi pregătit; 

Or. en 
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Amendamentul 8 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 12 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  12a. subliniază că doar poporul 
ucrainean - și nimeni altcineva - are 
dreptul de a decide, fără intervenție 
străină, cu privire la orientarea 
geopolitică a țării și la acordurile și 
comunitățile internaționale la care 
Ucraina ar trebui să adere; consideră că 
semnarea și ratificarea acordului de 
asociere negociat cu UE ar trebui decisă 
pe baza unui consens politic cât mai larg 
posibil între diferitele forțe politice din 
țară și a unei consultări aprofundate cu 
electoratul; susține ideea unui 
referendum pe această temă; 

Or. en 
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Amendamentul 9 
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 12 b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  12b. condamnă cu fermitate acțiunile 
antisemite și propaganda antisemită 
desfășurate de forțele naționaliste și își 
exprimă preocuparea profundă în acest 
sens; condamnă atacurile la adresa 
monumentelor închinate victimelor celui 
de-Al Doilea Război Mondial;  

Or. en 
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Amendamentul 10 
Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Adrian Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 12 c (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  12c. condamnă atacarea și distrugerea 
sediului Partidului Comunist din Ucraina 
și încercările de interzicere a acestuia;  

Or. en 

 
 


