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Grozījums Nr.  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ba apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ba. tā kā Nīderlande 2016. gada 6. aprīlī 

rīkos referendumu par ES un Ukrainas 

asociācijas nolīgumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā laba pārvaldība, demokrātija, 

tiesiskums un cilvēktiesības ir Eiropas 

kaimiņattiecību politikas (EKP) pamatā un 

tā ir ļoti svarīga apņemšanās, jo īpaši šīm 

trim valstīm, kuras ir parakstījušas 

asociācijas nolīgumus ar ES; 

C. tā kā laba pārvaldība, demokrātija, 

tiesiskums un cilvēktiesības ir Eiropas 

kaimiņattiecību politikas (EKP) pamatā un 

tā ir ļoti svarīga apņemšanās, jo īpaši šīm 

trim valstīm, kuras ir parakstījušas 

asociācijas nolīgumus ar ES; tā kā klajā 

pretrunā ar parakstītajiem asociācijas 

nolīgumiem arodbiedrību pārstāvji un 

politiskās partijas sastopas ar represijām 

un netiek ievērotas demokrātiskās un 

pilsoniskās tiesības, piemēram, vārda 

brīvība un biedrošanās brīvība; tā kā 

Ukrainas Komunistiskā partija tika 

aizliegta; tā kā līdz šim neviens nav saukts 

pie atbildības par to, ka no Moldovas 

budžeta pazuda EUR 1 miljards jeb vairāk 

nekā 15 % no valsts IKP; tā kā vienas 

opozīcijas partijas vadītājs Grigory 

Petrenko un daudzi citi politiskie oponenti 

ir arestēti un aizturēti bez tiesas; 

Or. en 



 

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

 PE575.971v01-00 } 

 PE575.979v01-00 } 

 PE575.980v01-00 } 

 PE575.981v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 
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Grozījums Nr.  3 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ca. tā kā taupības politika un plaši 

izplatītā korupcija, jo īpaši Moldovā un 

Ukrainā, izraisa postošas sekas attiecībā 

uz iedzīvotāju iztiku; tā kā Ukraina 

tuvojas ekonomiskam un sociālam 

sabrukumam; tā kā saskaņā ar ANO 

datiem 80 % Ukrainas iedzīvotāju dzīvo 

zem nabadzības sliekšņa; tā kā gandrīz 

200 000 Ukrainas bērnu ir iesaistīti bērnu 

darbā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ea apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ea. tā kā asociācijas nolīgumi, tostarp 

DCFTA, ir noslēgti, pienācīgi neņemot 

vērā tirdzniecības attiecību intensitāti un 

šo valstu ekonomiku vēsturisko 

savstarpējo atkarību ar citu reģiona valstu 

ekonomikām, tostarp Krievijas 

ekonomiku; tā kā šī politika kopā ar 

iekšējām problēmām ir izraisījusi 

palielinātu politisko nestabilitāti, 

vardarbību un karu Ukrainā; tā kā 

jebkāda Eiropas kaimiņattiecību politika, 

kurā netiek ņemtas vērā visu iesaistīto 

dalībnieku intereses, tostarp Krievijas 

intereses, ir lemta neveiksmei; tā kā ir 

nepieciešams izveidot kaimiņattiecību 

politiku, kas veicina reģionālo sadarbību, 

neizslēdzot nevienu valsti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. uzsver, ka saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 49. pantu jebkura 

Eiropas valsts var pieteikties dalībai ES, ja 

tā ievēro demokrātijas principus, ciena 

pamatbrīvības, cilvēktiesības un minoritāšu 

tiesības un nodrošina tiesiskumu; 

15. uzsver, ka asociācijas nolīgumu 

parakstīšanai un ratifikācijai nav pilnīgi 

nekādas saistības ar pieteikumu dalībai 

ES, neatkarīgi no tā, ka saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu 

jebkura Eiropas valsts var pieteikties 

dalībai ES, ja tā ievēro demokrātijas 

principus, ciena pamatbrīvības, 

cilvēktiesības un minoritāšu tiesības un 

nodrošina tiesiskumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver asociācijas nolīgumu (AA) 

nozīmi, ņemot vērā to, ka tie paredz 

padziļinātu un visaptverošu brīvās 

tirdzniecības zonu (DCFTA); atzinīgi 

vērtē līdz šim panākto progresu un uzstāj, 

ka šo AA/DCFTA un saistīto asociācijas 

programmu īstenošanai ir jābūt ES un 

triju partnervalstu nozīmīgai prioritātei; 

uzsver, ka Eiropas Savienības Padome 

vienprātīgi parakstīja asociācijas 

nolīgumus; 

1. pauž dziļas bažas par postošajām 

sekām, ko DCFTA izraisa Moldovai, 

Gruzijai un Ukrainai attiecībā uz vietējo 

iedzīvotāju labklājību un mieru šajā 

reģionā, un prasa tos provizoriski apturēt; 

prasa sākt darbu pie jaunu veidu 

sadarbības un attiecībām starp ES un 

Eirāzijas Ekonomikas savienību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. šajā sakarā atbalsta piešķirto un 

daudzveidīgo finanšu un tehnisko 

palīdzību, ko ES un citas finanšu iestādes 

sniedz Ukrainai un Gruzijai, bet uzsver, 

ka ES finanšu palīdzība visiem tās 

partneriem ir atkarīga no konkrētu 

reformu pasākumu nosacījuma; uzsver, 

ka Komisijai vajadzētu uzņemties galveno 

lomu AA/DCFTA īstenošanas 

veicināšanā, uzraugot kompetentās 

iestādes un palīdzot tām gan tehniski, gan 

finansiāli; 

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija 

turpina izlikties neredzam reālo situāciju 

Ukrainā, un to, ka Ukrainas valdībai nav 

izdevies īstenot pamatreformas saskaņā ar 

pienākumiem, kas tai noteikti asociācijas 

nolīgumā un Eiropas Cilvēktiesību 

konvencijā, piemēram: 

– konsekventi izskaust korupciju; 

– ieviest tiesiskumu; 

– īstenot decentralizāciju un sniegt 

pilnīgas garantijas Ukrainas reģionu 

iedzīvotājiem attiecībā uz demokrātisku 

piedalīšanos visos nozīmīgajos lēmumu 

pieņemšanas procesos, jo īpaši sociālās 

un ekonomiskās attīstības jomā; 

– pilnīgi nošķirt oligarhus no politikas, 

paredzot demokrātisku kontroli; 

– ievērot cilvēktiesības un demokrātiskās 

tiesības, tostarp valodu tiesības; 

– izformēt paramilitārās vienības un 

atjaunot stingru valsts kontroli pār 

policiju un armiju; 
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– nekavējoties izveidot pārredzamu, 

demokrātisku un tiesisku parlamentāro 

kontroli pār visiem drošības spēkiem valstī 

un atbruņot visus paramilitāros un 

privātos tā dēvētos drošības spēkus; 

– izbeigt taupības politiku; 

noraida jebkādu finansiālu atbalstu 

Ukrainai, kamēr nav īstenotas šīs 

reformas; aicina Komisiju un Eiropas 

Ārējās darbības dienestu jebkādu 

turpmāko sadarbību ar Ukrainas iestādēm 

sasaistīt ar mērķi garantēt arodbiedrību 

un sociālo kustību darbību, kā arī 

biedrošanās un vārda brīvību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8a. nosoda NATO paplašināšanu un to, 

ka šīs paplašināšanās un Eiropas 

kaimiņattiecību politikas rezultātā uz 

robežas ar Krieviju ir izveidots jauns 

dzelzs priekškars; brīdina, ka, ja netiks no 

jauna uzsākts uz rezultātiem orientēts 

dialogs ar Krieviju, var rasties bīstamas 

sekas attiecībā uz mieru un drošību 

Eiropā un pasaulē; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  9 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar 

Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8b. mudina ES izbeigt pret Krieviju vērsto 

sankciju politiku, kuras rezultāts ir 

tirdzniecības karš un kura pārsvarā ir 

izrādījusies politiski neefektīva un 

neproduktīva; 

Or. en 

 

 

 


