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Pozměňovací návrh  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ba. vzhledem k tomu, že Nizozemsko 

uskuteční dne 6. dubna 2016 referendum 

ohledně dohody o přidružení mezi EU 

a Ukrajinou; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  
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 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 2 

Pozměňovací návrh  2 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že řádná správa věcí 

veřejných, demokracie, právní stát a lidská 

práva zůstávají stěžejními pilíři evropské 

politiky sousedství (EPS) a představují 

zásadní závazek, zejména na straně těchto 

tří zemí, které podepsaly dohodu 

o přidružení s EU; 

C. vzhledem k tomu, že řádná správa věcí 

veřejných, demokracie, právní stát a lidská 

práva zůstávají stěžejními pilíři evropské 

politiky sousedství (EPS) a představují 

zásadní závazek, zejména na straně těchto 

tří zemí, které podepsaly dohodu 

o přidružení s EU; vzhledem k tomu, že 

odboráři a politické strany jsou 

pronásledováni a že nejsou dodržována 

základní demokratická a občanská práva, 

jako je svoboda projevu a svoboda 

sdružování, což je v očividném rozporu 

s podepsanou dohodou o přidružení; 

vzhledem k tomu, že byla zrušena 

Komunistická strana Ukrajiny; vzhledem 

k tomu, že dosud nikdo nebyl shledán 

odpovědným za zmizení jedné miliardy 

EUR z moldavského rozpočtu čili více než 

15 % HDP této země; vzhledem k tomu, že 

vedoucí představitel jedné z opozičních 

stran Grigorij Petrenko a mnoho dalších 

politických odpůrců bylo zatčeno 

a uvaleno do vazby bez soudního řízení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ca. vzhledem k tomu, že politika úspor ve 

spojení s rozsáhlou korupcí, zejména 

v Moldavsku a na Ukrajině, má 

katastrofální důsledky na živobytí jejích 

občanů; vzhledem k tomu, že Ukrajina je 

na pokraji hospodářského a sociálního 

kolapsu; vzhledem k tomu, že 80 % 

Ukrajinců žije podle Organizace 

Spojených národů pod hranicí chudoby; 

vzhledem k tomu, že téměř 200 000 

ukrajinských dětí je zapojováno do dětské 

práce; 

Or. en 



 

AM\1084038CS.doc PE575.970v01-00 } 

 PE575.971v01-00 } 

 PE575.979v01-00 } 

 PE575.980v01-00 } 

 PE575.981v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 
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 B8-0069/2016 }  
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Pozměňovací návrh  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ea. vzhledem k tomu, že AA, včetně 

DCFTA, byly uzavřeny bez řádného 

zvážení intenzity obchodních vztahů 

a vzájemné historické závislosti 

hospodářství těchto zemí s hospodářstvím 

ostatních zemí v tomto regionu, včetně 

Ruska; vzhledem k tomu, že tato politika 

spolu s vnitřními problémy této země 

způsobila zvýšení politické nestability, 

násilí a válku na Ukrajině; vzhledem 

k tomu, že Evropská politika sousedství, 

která nezohledňuje zájmy všech dotčených 

aktérů, včetně Ruska, je odsouzena 

k selhání; vzhledem k tomu, že je třeba 

rozvíjet politiku sousedství, která 

podporuje regionální spolupráci, aniž by 

některou zemi vylučovala; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 15 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že článek 49 Smlouvy 

o Evropské unii uvádí, že o členství v EU 

může požádat jakýkoli evropský stát, 

pokud se řídí zásadami demokracie, 

dodržuje základní svobody a liská práva 

a práva menšin a zajišťuje právní stát; 

15. zdůrazňuje, že podpis a ratifikace 

dohod o přidružení nepředstavují žádnou 

souvislost s žádostí o členství v EU, 

nehledě na skutečnost, že článek 49 

Smlouvy o Evropské unii uvádí, že 

o členství v EU může požádat jakýkoli 

evropský stát, pokud se řídí zásadami 

demokracie, dodržuje základní svobody 

a liská práva a práva menšin a zajišťuje 

právní stát; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

on the Association Agreements / Deep and Comprehensive Free Trade Areas with Georgia, 

Moldova and Ukraine 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje význam dohod o přidružení 

(AA), včetně prohloubených 

a komplexních zón volného obchodu 

(DCFTA), které jsou jejich součástí; vítá 

pokrok, jehož bylo až doposud dosaženo 

a trvá na tom, že provádění těchto 

AA/DCFTA a související agendy musí být 

pro EU a tyto tři partnery nejvyšší 

prioritou; zdůrazňuje, že Rada Evropské 

unie jednomyslně podepsala dohody 

o přidružení; 

1. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad 

katastrofálními důsledky DCFTA pro 

Moldavsko, Gruzii a Ukrajinu, pokud jde 

o dobré životní podmínky tamních 

obyvatel a mír v této oblasti, a vyzývá 

k jejich prozatímnímu pozastavení; žádá, 

aby byla zahájena práce na nových 

formách spolupráce a vztahu mezi EU 

a Euroasijskou hospodářskou unií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. podporuje v této souvislosti odhodlanou 

a mnohostrannou finanční a technickou 

pomoc, kterou EU a další finanční 

instituce poskytují Ukrajině a Gruzii, ale 

zdůrazňuje, že finanční pomoc EU všem 

jejím partnerům je podmíněna přijetím 

konkrétních reformních opatření; 

zdůrazňuje klíčovou úlohu, již by měla 

Komise hrát při usnadňování provádění 

AA/DCFTA a při sledování a pomáhání 

příslušným orgánům jak po technické, tak 

finanční stránce; 

3. ostře odsuzuje skutečnost, že Komise 

stále přehlíží realitu na Ukrajině 

a skutečnost, že ukrajinská vláda není 

schopná provádět základní reformy 

v souladu se závazky, které jí vyplývají 

z AA a Evropské úmluvy o lidských 

právech, jako je: 

– důsledné potírání korupce; 

– vybudování právního státu; 

– decentralizace a jednoznačné záruky, 

pokud jde o demokratickou účast obyvatel 

ukrajinských oblastí ve všech důležitých 

rozhodovacích procesech, zejména 

v oblasti sociálního a hospodářského 

rozvoje; 

– definitivní zpřetrhání vazeb oligarchů 

na politiku, která bude podřízena 

demokratické kontrole; 

– dodržování lidských a demokratických 

práv, včetně jazykových práv; 

– rozpuštění polovojenských jednotek 

a opětovné zavedení přísné státní kontroly 
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nad policií a armádou; 

– okamžité transparentní demokratické 

a zákonné parlamentní kontroly nad 

všemi bezpečnostními složkami v zemi 

a odzbrojení všech polovojenských 

a soukromých tzv. bezpečnostních složek; 

– ukončení politiky úsporných opatření; 

odmítá jakoukoli finanční podporu 

Ukrajině, nebude-li tyto reformy provádět; 

vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 

vnější činnost, aby veškerou další 

spolupráci s ukrajinskými orgány spojila 

s činnostmi odborových svazů a sociálních 

hnutí, jakož i se svobodou sdružování 

a projevu; 

Or. en 



 

AM\1084038CS.doc PE575.970v01-00 } 

 PE575.971v01-00 } 

 PE575.979v01-00 } 

 PE575.980v01-00 } 

 PE575.981v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 8 

Pozměňovací návrh  8 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. odsuzuje rozšiřování NATO 

a skutečnost, že v důsledku tohoto 

rozšiřování a v důsledky Evropské politiky 

sousedství EU byla na hranici s Ruskem 

vytažena nová železná opona; varuje, že 

pokud selže nově otevřený dialog 

s Ruskem, mohlo by to mít nebezpečné 

důsledky pro mír a bezpečnost v Evropě 

a na světě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Dohody o přidružení a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8b. naléhavě žádá EU, aby ukončila svoji 

politiku sankcí vůči Rusku, která 

způsobila obchodní válku a která se 

především projevila jako neefektivní 

a kontraproduktivní; 

Or. en 

 

 

 


