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Amendamentul  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ba. întrucât Țările de Jos vor organiza un 

referendum la 6 aprilie 2016 cu privire la 

Acordul de asociere UE-Ucraina; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât buna guvernare, democrația, 

statul de drept și drepturile omului rămân 

în centrul Politicii european de vecinătate 

(PEV) și reprezintă un angajament 

fundamental, în special pentru cele trei țări 

care au semnat acorduri de asociere cu UE; 

C. întrucât buna guvernare, democrația, 

statul de drept și drepturile omului rămân 

în centrul Politicii european de vecinătate 

(PEV) și reprezintă un angajament 

fundamental, în special pentru cele trei țări 

care au semnat acorduri de asociere cu UE; 

întrucât, în totală contradicție cu 

acordurile de asociere semnate, 

sindicatele și partidele politice se 

confruntă cu represiuni, iar drepturile 

civice și democratice fundamentale, cum 

ar fi libertatea de exprimare și libertatea 

de asociere, nu sunt respectate; întrucât 

Partidului Comunist din Ucraina a fost 

interzis; întrucât nimeni nu a fost tras la 

răspundere până acum pentru dispariția 

miliardului de euro din bugetul Republicii 

Moldova, ceea ce înseamnă peste 15 % 

din PIB-ul țării; întrucât liderul unuia 

dintre partidele de opoziție, Grigori 

Petrenko, și mulți alți oponenți politici au 

fost arestați și sunt în detenție fără a fi 

judecați; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât politica de austeritate, 

combinată cu corupția larg răspândită, în 

special în Moldova și Ucraina, are 

consecințe devastatoare pentru condițiile 

viață ale cetățenilor; întrucât Ucraina se 

găsește în fața unui colaps economic și 

social; întrucât, potrivit ONU, 80 % dintre 

ucraineni trăiesc sub pragul sărăciei; 

întrucât aproape 200 000 de copii 

ucraineni sunt obligați să muncească; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât acordurile de asociere, 

inclusiv acordurile de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător au fost 

încheiate fără examinarea adecvată a 

intensității relațiilor comerciale și a 

interdependenței istorice a economiilor 

acestor țări de economiilor altor țări din 

regiune, inclusiv Rusia; întrucât această 

politică, împreună cu problemele interne, 

a condus la creșterea gradului de 

instabilitate politică, de violență și la un 

război în Ucraina; întrucât orice politică 

europeană privind vecinătățile care nu 

ține seama de interesele tuturor actorilor 

implicați, inclusiv ale Rusiei, este 

condamnată la eșec; întrucât trebuie 

elaborată o politică de vecinătate care 

promovează cooperarea regională, fără a 

exclude vreo țară; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază faptul că, în temeiul 

articolului 49 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, orice stat european poate 

solicita să devină membru al UE, cu 

condiția să respecte principiile democrației, 

libertățile fundamentale, drepturile omului 

și ale minorităților și să garanteze statul de 

drept; 

15. subliniază că, semnarea și ratificarea 

acordurilor de asociere nu are nicio 

legătură cu cererea de aderare la UE în 

orice mod, în pofida faptului că semnarea 

și ratificarea acordurilor de asociere nu 

reprezintă scopul final al relațiilor cu UE și 

atrage atenția asupra faptului că, potrivit 

articolului 49 din TUE, orice stat european 

poate depune o cerere de aderare la 

Uniunea Europeană, cu condiția să adopte 

principiile democrației, să respecte 

libertățile fundamentale, drepturile omului 

și ale minorităților și să garanteze 

respectarea statului de drept; 

Or. en 



 

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

 PE575.971v01-00 } 

 PE575.979v01-00 } 

 PE575.980v01-00 } 

 PE575.981v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  
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Amendamentul  6 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază importanța acordurilor de 

asociere (AA) și a părților din acorduri 

privind zonele de liber schimb aprofundat 

și cuprinzător (ZSLAC); salută progresele 

realizate până acum și insistă că 

implementarea acestor AA/ASLAC și a 

agendelor legate de asociere trebuie să fie 

o prioritate pentru UE și cele trei țări 

partenere; subliniază că semnarea 

acordurilor de asociere s-a realizat cu 

unanimitate în Consiliul Uniunii 

Europene; 

1. își exprimă profunda îngrijorare în 

legătură cu efectele devastatoare ale 

acordurilor de liber schimb aprofundat și 

cuprinzător cu Republica Moldova, 

Georgia și Ucraina în ceea ce privește 

situația populației locale și pacea în 

regiune și cere suspendarea provizorie a 

acestora; cere demararea discuțiilor 

privind noi forme de cooperare și relația 

dintre UE și zona economică eurasiatică; 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. sprijină, în acest sens, asistența 

multiplă angajată, financiară și tehnică, 

oferită de UE și de alte instituții 

financiare pentru Ucraina și Georgia, dar 

subliniază că sprijinul financiar al UE 

pentru toți partenerii săi este condiționat 

de măsuri concrete de reformă; subliniază 

rolul esențial pe care Comisia ar trebui 

să-l joace în promovarea implementării 

AA/ASLAC și în monitorizarea și 

asistarea autorităților competente, pentru 

aspectele tehnice și financiare; 

3. regretă profund faptul că Comisia 

ignoră în continuare realitățile din 

Ucraina și eșecul guvernului ucrainean 

de a implementa reformele de bază, în 

conformitate cu obligațiile sale asumate 

prin Acordul de asociere și Convenția 

europeană privind drepturile omului, cum 

ar fi: 

- eradicarea sistematică a corupției; 

- instituirea statului de drept; 

- descentralizarea și furnizarea unor 

garanții solide vizând participarea 

democratică a cetățenilor din provinciile 

Ucrainei la toate procesele decizionale 

importante, mai ales în domeniul 

dezvoltării sociale și economice; 

- separarea definitivă a oligarhilor de 

viața politică, sub control democratic; 

- respectarea drepturilor democratice și a 

drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

lingvistice; 

- dizolvarea unităților paramilitare și 
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reintroducerea controlului strict al 

statului asupra poliției și a armatei; 

- instituirea imediată a unui control 

parlamentar, exercitat în mod 

transparent, democratic și legitim, asupra 

tuturor forțelor de securitate ale țării și 

dezarmarea tuturor așa-numitelor „forțe 

de securitate”, paramilitare sau private; 

- încetarea politicii de austeritate; 

respinge orice sprijin financiar pentru 

Ucraina dacă nu se aplică aceste reforme; 

invită Comisia și Serviciul European 

pentru Acțiune Externă să condiționeze 

continuarea cooperării cu autoritățile 

ucrainene de garantarea activităților 

sindicatelor și ale mișcărilor sociale, 

precum și a libertății de asociere și de 

exprimare; 

Or. en 



 

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

 PE575.971v01-00 } 

 PE575.979v01-00 } 

 PE575.980v01-00 } 

 PE575.981v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 8 

Amendamentul  8 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  8a. condamnă extinderea NATO și faptul 

că, în urma extinderii și a politicii de 

vecinătate estică a UE, s-a pus o nouă 

cortină de fier la granița cu Rusia; 

avertizează că nedeschiderea unui dialog 

cu Rusia orientat spre rezultate ar putea 

avea consecințe periculoase pentru pacea 

și securitatea europeană și mondială; 

Or. en 
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Amendamentul  9 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  8b. îndeamnă UE să pună capăt politicii 

de sancțiuni împotriva Rusiei, care a 

condus la un război comercial și care, mai 

presus de toate, s-a dovedit a fi ineficientă 

și contraproductivă din punct de vedere 

politic; 

Or. en 

 

 


