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Pozměňovací návrh  10 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vítá skutečnost, že revidovaná politika 

sousedství i EU jako celek se nyní více 

zaměřuje na spolupráci se svými partnery 

v oblasti předcházení konfliktům, boje 

proti terorismu a radikalizaci a reforem 

bezpečnostního sektoru; domnívá se, že 

tato spolupráce musí být dostatečně 

významná a musí řešit společné 

bezpečnostní hrozby a rozvoj společného 

úsilí v zájmu udržitelného řešení 

konfliktů, mimo jiné prostřednictvím 

posílené účasti na misích společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 

a výcvikových činnostech, jakož 

i prostřednictvím akcí proti šíření zbraní 

hromadného ničení a boje proti 

nezákonnému obchodu s ručními 

a lehkými zbraněmi (SALW); opakuje 

svou podporu misi EU pro pomoc na 

hranicích Moldavska a Ukrajiny 

(EUBAM), poradní misi Evropské unie 

pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na 

Ukrajině (EUAM Ukraine) 

a pozorovatelskou misi EU v Gruzii 

(EUMM) i snahám o mírové řešení 

vypouští se 
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konfliktů, jež mají dopad na tyto tři země; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  29a. požaduje okamžité propuštění všech 

politických vězňů v Moldavsku, včetně 

Grigorije Petrenka a jeho sedmi 

podporovatelů z řad opozice, jakož 

i okamžité a úplné ukončení svévolnosti 

soudních orgánů;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. připomíná, že Ukrajina má do tří 

měsíců po vstoupení dohody o přidružení 

předložit dohodnutou komplexní strategii 

postupného sbližování jejích právních 

předpisů v oblasti hygieny 

a rostlinolékařství, včetně oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat, s právními 

předpisy EU, a žádá Komisi, aby tento 

proces sbližování ukrajinských právních 

předpisů pečlivě sledovala;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 38 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38b. vyzývá Komisi, aby okamžitě zastavila 

bezcelní dovoz zemědělských produktů 

z Ukrajiny, pokud země v krátkodobém 

horizontu nepředloží komplexní strategii 

zpřísňování svých norem produkce 

v oblasti životního prostředí, bezpečnosti 

potravin a dobrých životních podmínek 

zvířat, tak aby odpovídaly úrovni norem 

EU;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 38 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zastavily dovoz zboží, při jejichž výrobě 

byla využita dětská práce nebo byla 

porušena jiná lidská a sociální práva; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 39 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. vyjadřuje své pochopení ohledně toho, 

že válečná situace na východě Ukrajiny je 

vážnou překážkou reformního úsilí; 

objasňuje však, že úspěch a odolnost 

Ukrajiny vůči všem vnějším nepřátelům 

závisí výhradně na zdravém stavu jejího 

hospodářského a právního rámce, 

prosperující demokracii a rostoucí 

prosperitě; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43a. odsuzuje zrušení Komunistické 

strany Ukrajiny a vyzývá k okamžitému 

zrušení tohoto zákazu; vyjadřuje hluboké 

znepokojení nad tímto útokem na svobodu 

projevu a existenci demokratické politické 

strany na Ukrajině, a vyzývá orgány 

a instituce EU, jakož i další evropské 

a mezinárodní demokratické orgány, aby 

zaujaly pevný postoj a tento závažný útok 

na demokracii na Ukrajině důrazně 

odsoudily; 

Or. en 



 

AM\1084037CS.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. 17 

Pozměňovací návrh  17 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Moldavskem a Ukrajinou 

Společný návrh usnesení 

Bod 44 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

okolnostmi doprovázejícími nadcházející 

nizozemské poradní referendum 

o AA/DCFTA mezi EU a Ukrajinou; je 

přesvědčen, že nizozemské obyvatelstvo se 

rozhodne na základě kladů dohody a uzná 

její hmatatelné dopady na EU, a zejména 

pak na Nizozemsko;  

44. trvá na tom, že výsledek nizozemského 

referenda o dohodě o přidružení mezi EU 

a Ukrajinou musí být plně respektován; 

vyzývá Komisi, aby přijala náležitá 

opatření v souladu s výsledkem tohoto 

referenda, včetně okamžitého pozastavení 

dohody o přidružení, pokud většina voličů 

vyjádří v nizozemském referendu záporný 

postoj; 

Or. en 

 

 


