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20.1.2016  B8-0068/2016 }  
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Predlog spremembe  1 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ba. ker bo 6. aprila 2016 na Nizozemskem 

potekal referendum o pridružitvenem 

sporazumu med EU in Ukrajino; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  

 B8-0078/2016 }  

 B8-0079/2016 } RC1/Am. 2 

Predlog spremembe  2 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker dobro upravljanje, demokracija, 

pravna država in človekove pravice 

ostajajo v ospredju evropske sosedske 

politike in so tem vrednotam trdno 

zavezane zlasti te tri države, ki so 

podpisale pridružitvene sporazume z EU; 

C. ker dobro upravljanje, demokracija, 

pravna država in človekove pravice 

ostajajo v ospredju evropske sosedske 

politike in so tem vrednotam trdno 

zavezane zlasti te tri države, ki so 

podpisale pridružitvene sporazume z EU; 

ker se sindikalisti in politične stranke 

soočajo z zatiranjem, prav tako pa se ne 

spoštujejo osnovne demokratične in 

državljanske pravice, kot so svoboda 

izražanja in svoboda združevanja, kar je 

očitno v nasprotju s podpisanim 

pridružitvenim sporazumom; ker so 

oblasti prepovedale delovanje 

komunistične stranke Ukrajine; ker doslej 

še nihče ni odgovarjal za izginotje 

1 milijarde EUR iz moldavskega 

proračuna, kar je več kot 15 % državnega 

BDP; ker so bili vodja ene od opozicijskih 

strank Grigorij Petrenko ter mnogi drugi 

politični nasprotniki aretirani in pridržani 

brez sojenja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ca. ker ima varčevalna politika skupaj s 

vsesplošno razširjeno korupcijo, zlasti v 

Moldaviji in Ukrajini, uničujoče posledice 

za preživetje državljanov; ker je Ukrajina 

na robu gospodarskega in družbenega 

zloma; ker po podatkih Organizacije 

združenih narodov pod pragom revščine 

živi 80 % Ukrajincev; ker je skoraj 

200 000 ukrajinskih otrok vključenih v 

otroško delo; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  
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Predlog spremembe  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ea. ker so bili pridružitveni sporazumi, 

vključno s poglobljenimi in celovitimi 

območji proste trgovine, sklenjeni brez 

ustrezne preučitve intenzivnosti 

trgovinskih odnosov in zgodovinske 

medsebojne odvisnosti gospodarstev teh 

držav z gospodarstvi drugih držav v regiji, 

vključno z Rusijo; ker je ta politika, 

skupaj z notranjimi težavami, povzročila 

večjo politično nestabilnost, nasilje in 

vojno v Ukrajini; ker je evropska sosedska 

politika, pri kateri se ne upoštevajo 

interesi vseh akterjev, vključno z Rusijo, 

obsojena na neuspeh; ker je treba 

oblikovati sosedsko politiko, ki bo 

spodbujala regionalno sodelovanje in ne 

bo izključevala nobene države; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da lahko v skladu s členom 

49 Pogodbe o Evropski uniji za članstvo v 

EU zaprosijo vse evropske države, če 

ravnajo v skladu z načeli demokracije, 

spoštujejo temeljne svoboščine, človekove 

pravice in pravice manjšin ter zagotavljajo 

pravno državo; 

15. poudarja, da nista podpis in 

ratifikacija pridružitvenih sporazumov 

nikakor povezana s prošnjo za članstvo v 

EU, čeprav lahko v skladu s členom 49 

Pogodbe o Evropski uniji za članstvo v EU 

zaprosijo vse evropske države, če ravnajo v 

skladu z načeli demokracije, spoštujejo 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavljajo pravno 

državo; 

Or. en 
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20.1.2016  B8-0068/2016 }  

 B8-0069/2016 }  

 B8-0077/2016 }  
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Predlog spremembe  6 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja pomembnost pridružitvenih 

sporazumov s sestavinami poglobljenega 

in celovitega območja proste trgovine; 

pozdravlja doseženi napredek in vztraja, 

da mora biti izvajanje teh pridružitvenih 

sporazumov/poglobljenih in celovitih 

območij proste trgovine ter z njimi 

povezanih pridružitvenih načrtov 

prednostna naloga za EU in vse tri države 

partnerice; poudarja, da je Svet Evropske 

unije soglasno podpisal pridružitvene 

sporazume; 

1. je zelo zaskrbljen zaradi uničujočih 

posledic, ki jih imajo poglobljeni in 

celoviti sporazumi o prosti trgovini za 

Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino glede 

socialne blaginje lokalnega prebivalstva 
in mira v regiji, ter poziva k začasni 

prekinitvi njihovega izvajanja; poziva, naj 

se začnejo pripravljati nove oblike 

sodelovanja in odnosov med EU in 

Evrazijsko gospodarsko unijo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

3. v zvezi s tem podpira predano in 

večplastno finančno in tehnično podporo 

EU in drugih finančnih institucij Ukrajini 

in Gruziji, vendar poudarja, da je 

finančna podpora EU vsem njenim 

partnericam pogojena s konkretnimi 

reformnimi ukrepi; poudarja, da bi 

morala imeti Komisija odločilno vlogo pri 

omogočanju izvajanja pridružitvenih 

sporazumov/poglobljenih in celovitih 

območij proste trgovine in spremljanju ter 

tehnični in finančni podpori ustreznim 

organom; 

3. zelo obžaluje, da se Komisija še vedno 

ne zmeni za razmere v Ukrajini, in 

neuspeh ukrajinske vlade pri izvajanju 

osnovnih reform v skladu z obveznostmi iz 

pridružitvenega sporazuma in Evropske 

konvencije o človekovih pravicah, kot so: 

– dosledno izkoreninjenje korupcije; 

– vzpostavitev pravne države; 

– decentralizacija in trdna jamstva za 

demokratično udeležbo prebivalcev regij 

države v vseh pomembnih procesih 

sprejemanja odločitev, zlasti na področju 

socialnega in gospodarskega razvoja; 

– dokončna ločitev oligarhov od politike 

pod demokratičnim nadzorom; 

– spoštovanje človekovih in 

demokratičnih pravic, tudi jezikovnih 

pravic; 

– razpustitev paravojaških enot ter 

ponovna vzpostavitev strogega državnega 

nadzora nad policijo in vojsko; 
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– takojšen pregleden, demokratičen in 

zakonit parlamentarni nadzor nad vsemi 

varnostnimi silami v državi ter razorožitev 

vseh paravojaških in zasebnih varnostnih 

sil; 

– odprava varčevalne politike; 

zavrača vsakršno finančno pomoč 

Ukrajini, če ne bo izvajala navedenih 

reform; poziva Komisijo in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj nadaljnje 

sodelovanje z ukrajinskimi organi 

pogojita z izpolnjevanjem cilja glede 

zagotavljanja dejavnosti sindikatov in 

socialnih gibanj ter svobode združevanja 

in izražanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  8a. obsoja širitev Nata in dejstvo, da je 

bila zaradi njegove širitve in širitve 

vzhodne sosedske politike EU na meji z 

Rusijo postavljena nova železna zavesa; 

opozarja, da ima lahko neuspela ponovna 

vzpostavitev dialoga z Rusijo, ki se bo 

osredotočal na rezultate, nevarne 

posledice za mir in varnost v Evropi in po 

svetu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 8 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  8b. poziva EU, naj umakne svojo politiko 

sankcij proti Rusiji, ki je povzročila 

trgovinsko vojno in se izkazala, da je 

predvsem politično neučinkovita in ima 

nasprotne učinke; 

Or. en 

 

 


