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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Изм. 3 

Изменение  3 

Хелмут Шолц, Милослав Рансдорф, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, Мари-

Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 8a. призовава правителството и 

Върховната рада на Украйна да 

отговорят на очакванията на 

населението на страната за 

действителни и задълбочени 

реформи, с цел да се сложи край на 

настоящата криза и да се изведе 

страната до състояние на 

политическа, икономическа и 

социална стабилност посредством, 

наред с другото:  

• • последователно изкореняване на 

корупцията; 

• • установяване на принципите на 

правовата държава; 

• • децентрализация и сериозни 

гаранции по отношение на 

демократичното участие на 

гражданите в регионите във 

всички важни процеси на вземане 

на решения, и по-специално в 

областта на социалното и 

икономическото развитие; 
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• • окончателно отделяне на 

олигарсите от политиката в 

условията на демократичен 

контрол;  

• • зачитане на правата на човека и 

демократичните права, 

включително на езиковите права;  

• • разпускане на паравоенните 

единици и установяване отново на 

строг държавен контрол върху 

полицията и армията; 

• • незабавно упражняване на 

прозрачен, демократичен и 

законен парламентарен контрол 

над всички сили за сигурност в 

страната, както и разоръжаване 

на всички паравоенни и частни 

т.нар. сили за сигурност; 

настоятелно призовава ЕС да 

обвърже отпускането на 

допълнителна финансова и 

икономическа помощ за Украйна с 

изпълнението на такава програма за 

реформи; 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Изм. 4 

Изменение  4 

Хелмут Шолц, Милослав Рансдорф, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

13. припомня, че на 16 юли Съветът 

на Европейския съюз вдигна 

ембаргото върху износа на оръжие за 

Украйна и така понастоящем няма 

пречки или  правни ограничения,  

възпрепятстващи държавите членки 

да предоставят защитни оръжия на 

Украйна; счита, че ЕС следва да 

проучи по какви начини може да се 

предостави  подкрепа на украинското 

правителство за подобряване на 

отбранителните му способности и 

защитата на външните  граници на 

Украйна въз основа на опита от 

преобразуването на въоръжените 

сили на държавите –– членки на ЕС 

от бившия Варшавския договор, 

особено в рамките на мисии за 

обучение, предоставени вече на 

въоръжени сили в други части на 

света; подкрепя съществуващото  

доставяне на несмъртоносно 

оборудване; 

13. подчертава, че не съществува 

военно решение на конфликтите в 

Украйна; настоятелно призовава 

всички страни по конфликта в 

източната част на Украйна за 

прекратяване на насилието; 

призовава САЩ, Канада, държавите 

членки и Русия да наложат и да 

прилагат строго оръжейно ембарго 

спрямо всички страни в конфликта и 

призовава за оттеглянето от 

Украйна на всички чуждестранни 

военни съветници и военен и 

паравоенен персонал; настоятелно 

призовава както Руската федерация, 

така и Украйна да упражняват 

ефективен контрол по тяхната 

граница с цел да се постигне мирно 

уреждане на конфликта и да се сложи 

край на навлизането в Украйна на 

въоръжен персонал и военно 

оборудване от която и да било 

държава;  

Or. en 
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Изменение  5 

Хелмут Шолц, Милослав Рансдорф, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, Инеш 

Крищина Зубер, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

14. отбелязва приемането на закон за 

отмяна на „ необвързания статут“ 

на държавата, въведен през 2010 г.; 

като признава правото на Украйна 

свободно да взема своите решения, 

подкрепя позицията на президента 

Порошенко, че Украйна  сега трябва 

спешно да се съсредоточи върху 

политическите, икономическите и 

социалните реформи и че 

присъединяването към НАТО е 

въпрос, който следва да бъде 

представен на решението на 

гражданите на общоукраински 

референдум на по-късен етап; 

подчертава, че по-тесните  връзки 

между Украйна и ЕС представляват 

въпрос, различен от 

присъединяването към НАТО; 

14. осъжда разширяването на НАТО 

до границите на Руската федерация; 

категорично отхвърля плановете на 

новото украинско правителство да 

кандидатства за членство в НАТО 

като допълнителен елемент на 

политика на конфронтация с 

Руската федерация, който 

допълнително ще дестабилизира 

региона и международната система 

за сигурност като цяло; 

Or. en 
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 B8-0018/2015 }  
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Изменение  6 

Хелмут Шолц, Милослав Рансдорф, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 3a. отново осъжда нападките и 

съдебния процес срещу 

комунистическата партия, започнали  

по време на предизборната кампания; 

Or. en 



 

AM\1046099BG.doc PE545.688v01-00 } 

 PE547.441v01-00 } 

 PE547.443v01-00 } 

 PE547.444v01-00 } 

 PE547.452v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 
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Изменение  7 

Инеш Крищина Зубер, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, 

Лидия Сенра Родригес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Марина Албиол 

Гусман, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Фабио Де Мази 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1a. остро осъжда преврата в Украйна 

през февруари 2014 г. и насърчаването 

и подкрепата от ЕС, САЩ и НАТО;   

осъжда условията, при които 

следващите избори се проведоха, при 

открито нарушаване на 

политическите и гражданските 

права и широко разпространено 

преследване и репресиране на 

населението;   

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  

 B8-0020/2015 }  

 B8-0021/2015 }  

 B8-0029/2015 } RC1/Изм. 8 

Изменение  8 

Инеш Крищина Зубер, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, 

Лидия Сенра Родригес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Марина Албиол 

Гусман, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Фабио Де Мази 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1б. осъжда ултранационалистическия 

и фашистки  характер на силите, 

извършили преврата в Украйна;   

решително осъжда военните 

репресии след преврата срещу 

протестното движение и 

обществената съпротива срещу 

държавния режим в региона на 

Донбас; 

Or. en 
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Изменение  9 

Инеш Крищина Зубер, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, 

Лидия Сенра Родригес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Марина Албиол 

Гусман, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Фабио Де Мази 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1в. осъжда нарушаването на правата 

и свободите и престъпленията, 

извършени от 

ултранационалистическите и 

фашистки сили  в Украйна, и по-

специално срещу комунистите и 

украинската комунистическа партия; 

силно осъжда криминализирането на  

украинската комунистическа партия 

и на комунистическата идеология и 

символи; 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  
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Изменение  10 

Инеш Крищина Зубер, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, 

Лидия Сенра Родригес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Марина Албиол 

Гусман, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Фабио Де Мази 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 г (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1г. призовава за оттеглянето от 

региона на Донбас на украинските 

агресорски сили, които са отговорни 

за многобройни военни престъпления 

срещу населението и за 

разрушаването на гражданска 

инфраструктура от жизненоважно 

значение; призовава за признаване на 

статут на воюваща страна на 

опозиционните сили в региона като 

мярка, която може да доведе до 

истински приобщаващ мирен процес;   

признава правото на съпротива срещу 

потисничеството, насърчавано от 

ултранационалистическите, 

фашистки и неонацистки сили в 

Украйна; 

Or. en 
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Изменение  11 

Инеш Крищина Зубер, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, 

Лидия Сенра Родригес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Марина Албиол 

Гусман, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Фабио Де Мази 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 д (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1д. силно осъжда увеличаването на 

военната агресивност на НАТО,  

преместване на негови военни сили в 

ЕС и източноевропейските страни, 

които са членки на организацията, 

както и стратегия на НАТО за 

обкръжаване на Русия; 

Or. en 
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14.1.2015  B8-0008/2015 }  

 B8-0018/2015 }  
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 B8-0029/2015 } RC1/Изм. 12 

Изменение  12 

Инеш Крищина Зубер, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, 

Лидия Сенра Родригес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Марина Албиол 

Гусман, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Фабио Де Мази 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 e (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1е. призовава за отмяната на 

Споразумението за асоцииране между 

ЕС и Украйна;   осъжда факта, че 

това споразумение е договорено и 

сключено от ЕС със силите, 

наложили държавния преврат; 

осъжда налагането от страна на ЕС 

и МВФ, посредством т.нар. 

финансова подкрепа за Украйна, на 

политики на строги икономии, които 

водят до унищожаването на 

социалните права и правата на 

работниците, допълнително орязване 

на социалните предимства, по-

нататъшни действия за 

приватизация и либерализация в 

интерес на украинските олигарси и 

икономически групи в ЕС и САЩ; 

Or. en 

 

 

 


