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Amendement  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  B bis. overwegende dat Nederland op 6 

april 2016 een referendum zal houden 

over de AA tussen de EU en Oekraïne; 

Or. en 
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Amendement  2 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat goed bestuur, 

democratie, de rechtsstaat en 

mensenrechten de kern blijven vormen van 

het Europees nabuurschapsbeleid (ENP) en 

een fundamentele inzet vereisen, met name 

van de drie landen die AA's met de EU 

hebben ondertekend; 

C. overwegende dat goed bestuur, 

democratie, de rechtsstaat en 

mensenrechten de kern blijven vormen van 

het Europees nabuurschapsbeleid (ENP) en 

een fundamentele inzet vereisen, met name 

van de drie landen die AA's met de EU 

hebben ondertekend; overwegende dat, in 

duidelijke tegenspraak met de 

ondertekende AA's, vakbondsleden en 

politieke partijen te maken hebben met 

onderdrukking en dat democratische 

grondrechten en burgerrechten, zoals de 

vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 

van vereniging, niet worden geëerbiedigd; 

overwegende dat er een verbod is 

ingesteld op de Oekraïense 

communistische partij; overwegende dat 

tot dusver niemand verantwoordelijk is 

gehouden voor het feit dat er 1 miljard 

EUR van de begroting van Moldavië is 

verdwenen, oftewel ruim 15% van het bbp 

van het land; overwegende dat de leider 

van een van de oppositiepartijen, Grigory 

Petrenko, en vele andere politieke 

tegenstanders zijn gearresteerd en zonder 
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proces worden vastgehouden; 

Or. en 
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Amendement  3 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  C bis. overwegende dat het 

bezuinigingsbeleid, gecombineerd met 

wijdverspreide corruptie, met name in 

Moldavië en Oekraïne, verwoestende 

gevolgen heeft voor het levensonderhoud 

van de burgers; overwegende dat 

Oekraïne zich op de rand van een 

economische en sociale ineenstorting 

bevindt; overwegende dat volgens de VN 

80% van de Oekraïense bevolking onder 

de armoedegrens leeft; overwegende dat 

bijna 200 000 Oekraïense kinderen 

kinderarbeid moeten verrichten; 

Or. en 
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Amendement  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat de AA's, met 

inbegrip van de DCFTA's, zijn gesloten 

zonder een juiste afweging te maken van 

de intensiteit van de handelsbetrekkingen 

en de historische wederzijdse 

afhankelijkheid van de economieën van 

de betreffende landen met de economieën 

van andere landen in de regio, waaronder 

Rusland; overwegende dat dit beleid, in 

combinatie met interne problematiek, tot 

een toename van de politieke instabiliteit 

heeft geleid, en het geweld en de oorlog in 

Oekraïne in de hand heeft gewerkt; wijst 

er nogmaals op dat een oostelijk 

nabuurschapsbeleid waarin geen 

rekening wordt gehouden met de 

belangen van alle actoren, waaronder 

Rusland, is gedoemd te mislukken; 

overwegende dat er een 

nabuurschapsbeleid ontwikkeld moet 

worden waarmee de regionale 

samenwerking wordt bevorderd zonder 

enig land uit te sluiten; 

Or. en 
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Amendement  5 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

15. benadrukt dat krachtens artikel 49 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

elk Europees land het lidmaatschap van de 

Europese Unie kan aanvragen, mits het de 

democratische beginselen in acht neemt, de 

fundamentele vrijheden, de mensenrechten 

en de rechten van minderheden eerbiedigt 

en het functioneren van de rechtsstaat 

garandeert; 

15. benadrukt dat de ondertekening en 

ratificatie van de AA's op geen enkele 

wijze verband houdt met aanvragen van 

het lidmaatschap van de EU, 

niettegenstaande het feit dat krachtens 

artikel 49 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie elk Europees land het 

lidmaatschap van de Europese Unie kan 

aanvragen, mits het de democratische 

beginselen in acht neemt, de fundamentele 

vrijheden, de mensenrechten en de rechten 

van minderheden eerbiedigt en het 

functioneren van de rechtsstaat garandeert; 

Or. en 
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Amendement  6 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt het belang van de 

associatieovereenkomsten (AA's) en de 

diepe en brede vrijhandelsruimten 

(DCFTA's) die daar deel van uitmaken; 

verwelkomt de vooruitgang die tot nu toe 

is verwezenlijkt en dringt erop aan dat de 

EU en de drie partnerlanden de 

tenuitvoerlegging van deze 

AA's/DCFTA's en de bijbehorende 

associatieagenda's als topprioriteit 

beschouwen; benadrukt dat de Raad van 

de Europese Unie de AA's unaniem heeft 

ondertekend; 

1. geeft aan zich ernstig zorgen te maken 

over de vernietigende gevolgen van de 

DCFTA's voor Moldavië, Georgië en 

Oekraïne wat betreft het welzijn van de 

plaatselijke bevolking en de vrede in de 

regio, en roept op tot de voorlopige 

opschorting van de DCFTA's; dringt erop 

aan werk te maken van nieuwe vormen 

van samenwerking en betrekkingen 

tussen de EU en de Euraziatische 

Economische Ruimte; 

Or. en 
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Amendement  7 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. steunt in dit verband de gerichte en 

veelzijdige financiële en technische 

bijstand die de EU en andere financiële 

instellingen verstrekken aan Oekraïne en 

Georgië, maar benadrukt dat de 

financiële hulp van de EU aan al haar 

partners afhankelijk is gesteld van 

concrete hervormingsmaatregelen; 

benadrukt de cruciale rol die de 

Commissie moet spelen bij het mogelijk 

maken van de tenuitvoerlegging van de 

AA's/DCFTA's en het monitoren en 

ondersteunen van de relevante 

autoriteiten, zowel op technisch als op 

financieel gebied; 

3. betreurt het ten zeerste dat de 

Commissie haar ogen sluit voor de 

realiteit in Oekraïne en voor het feit dat 

de Oekraïense regering heeft nagelaten de 

fundamentele hervormingen door te 

voeren waartoe zij zich op grond van de 

AA en het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens heeft verbonden, 

zoals: 

- consistente corruptiebestrijding; 

- totstandbrenging van de rechtsstaat; 

- decentralisatie en krachtige garanties 

ten aanzien van de democratische 

deelname van de bevolking van Oekraïne 

aan alle belangrijke 

besluitvormingsprocessen, met name op 

het gebied van sociale en economische 

ontwikkeling; 

- definitieve ontkoppeling, onder 

democratisch toezicht, van de oligarchen 

en de politiek; 

- eerbiediging van de mensenrechten en 

de democratische rechten, met inbegrip 
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van taalrechten; 

- ontbinding van de paramilitaire 

eenheden en herstel van strikte 

overheidscontrole over de politie en het 

leger; 

- onmiddellijke transparante, 

democratische en wettelijke parlementaire 

controle over alle veiligheidstroepen in 

het land en ontwapening van alle 

paramilitaire en particuliere zogenaamde 

veiligheidstroepen; 

- het niet langer voeren van een 

bezuinigingsbeleid; 

weigert financiële steun aan Oekraïne te 

verstrekken als deze hervormingen niet 

worden doorgevoerd; dringt er bij de 

Commissie en de Europese Dienst voor 

Extern Optreden op aan alle verdere 

samenwerking met de Oekraïense 

autoriteiten te koppelen aan de 

doelstellingen om de activiteiten van 

vakbonden en sociale bewegingen te 

waarborgen, alsmede de vrijheid van 

vereniging en de vrijheid van 

meningsuiting; 

Or. en 
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Amendement  8 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. keurt de uitbreiding van de NAVO 

af, evenals het feit dat, ten gevolge van 

deze uitbreiding en het oostelijk 

nabuurschapsbeleid van de EU, aan de 

grens met Rusland een nieuw ijzeren 

gordijn is opgetrokken; waarschuwt dat 

het niet-heropenen van de 

resultaatgerichte dialoog met Rusland 

gevaarlijke gevolgen kan hebben voor de 

vrede en veiligheid in Europa en in de 

wereld; 

Or. en 
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Amendement  9 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Associatieovereenkomsten / diepe en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en 

Oekraïne 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  8 ter. verzoekt de EU met klem haar 

sanctiebeleid tegen Rusland te laten 

varen, dat niet alleen tot een 

handelsoorlog heeft geleid maar bovenal 

politiek ondoeltreffend is gebleken en 

averechtse gevolgen heeft gehad; 

Or. en 

 

 


