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Ændringsforslag  10 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. glæder sig over den reviderede 

europæiske naboskabspolitiks nye fokus 

på og EU's intention om at intensivere sit 

samarbejde med vore partnere inden for 

konfliktforebyggelse, terrorbekæmpelse, 

bekæmpelse af radikalisering, og reform 

af sikkerhedssektoren; mener, at dette 

samarbejde skal være stærkt og sigte mod 

at tackle fælles sikkerhedstrusler og 

udvikle fælles bestræbelser på en holdbar 

bilæggelse af konflikter, bl.a. gennem 

øget deltagelse i missioner og 

uddannelsesaktiviteter under den fælles 

sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) 

samt gennem foranstaltninger med 

henblik på at sikre ikke-spredning af 

masseødelæggelsesvåben og bekæmpelse 

af ulovlig handel med håndvåben og lette 

våben (SALW); gentager sin støtte til 

EU's grænsebistandsmission i Moldova 

og Ukraine (EUBAM), Den Europæiske 

Unions rådgivende mission om reform af 

den civile sikkerhedssektor Ukraine 

(EUAM Ukraine) og EU's 

observatørmission i Georgien (EUMM) 

samt til indsatsen med henblik på en 

Udgår 
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fredelig løsning af de konflikter, som 

berører de tre lande; 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 29 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  29a. opfordrer til øjeblikkelig frigivelse af 

alle politiske fanger i Moldova, herunder 

Grigory Petrenko og hans syv 

oppositionstilhængere, og til at sætte en 

øjeblikkelig og fuldstændig stopper for 

retlig vilkårlighed;  

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  38a. minder om, at Ukraine skal 

forelægge en vedtaget omfattende strategi 

for gradvis tilnærmelse af sin sundheds- 

og plantesundhedslovgivning, herunder 

om dyrevelfærd, til EU's lovgivning inden 

for tre måneder efter aftalens 

ikrafttrædelse, og opfordrer 

Kommissionen til nøje at følge den 

ukrainske lovgivnings 

tilnærmelsesproces;  

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 38 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  38b. opfordrer Kommissionen til 

omgående at indstille den toldfri import af 

landbrugsprodukter fra Ukraine, hvis 

landet ikke fremlægger en omfattende 

strategi for at øge sin produktion på kort 

sigt til EU-ækvivalente niveauer inden for 

miljø, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd;  

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 38 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  38c. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at standse importen af 

varer, der er produceret under anvendelse 

af børnearbejde eller andre krænkelser af 

menneskerettigheder og sociale 

rettigheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 39 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

39. udtrykker forståelse for, at 

krigssituationen i det østlige Ukraine 

udgør en alvorlig hindring for denne 

indsats; understreger imidlertid, at 

Ukraines succes og modstandsdygtighed 

over for enhver ydre fjende er stærkt 

afhængig af landets økonomiske 

sundhedstilstand og retlige rammer, et 

velfungerende demokrati og voksende 

velstand; 

Udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 43 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  43a. fordømmer i de stærkest mulige 

vendinger forbuddet mod Ukraines 

kommunistparti og opfordrer til en 

øjeblikkelig ophævelse af forbuddet; 

udtrykker dyb bekymring over dette 

angreb på ytringsfriheden og eksistensen 

af et demokratisk politisk parti i Ukraine, 

og opfordrer EU’s institutioner samt 

andre demokratiske europæiske og 

internationale organer til klart at tage 

afstand og kraftigt fordømme dette 

alvorlige angreb på demokratiet i 

Ukraine; 

Or. en 
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Ændringsforslag  17 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 
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Fælles beslutningsforslag 

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

om associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova 

og Ukraine  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 44 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

44. udtrykker dyb bekymring over den 

sammenhæng, som den kommende 

nederlandske rådgivende folkeafstemning 

om AA'en/DCFTA'en mellem EU og 

Ukraine indgår i; er overbevist om, at den 

nederlandske befolknings afgørelse vil 

blive truffet på grundlag af aftalens 

fordele og vil anerkende de mærkbare 

virkninger, den medfører for EU, og 

navnlig for Nederlandene;  

44. insisterer på, at resultatet af den 

nederlandske folkeafstemning om 

associeringsaftalen mellem EU og 

Ukraine skal respekteres fuldt ud; 

opfordrer Kommissionen til at træffe 

passende foranstaltninger i 

overensstemmelse med resultatet af 

folkeafstemningen, herunder en 

øjeblikkelig suspendering af 

associeringsaftalen, hvis et flertal i den 

nederlandske folkeafstemning siger nej; 

Or. en 
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