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Amendement  10 

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 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. is ingenomen met de nieuwe focus van 

het herziene ENB op en het voornemen 

van de EU tot intensivering van de 

samenwerking met de EU-partners op het 

gebied van conflictpreventie, 

terrorismebestrijding, de aanpak van 

radicalisering en hervorming van de 

veiligheidssector; is van oordeel dat 

dergelijke samenwerking substantieel 

moet zijn en zich moet richten op de 

aanpak van gemeenschappelijke 

veiligheidsdreigingen en de ontwikkeling 

van gezamenlijke maatregelen voor het 

oplossen van conflicten, onder meer door 

middel van een grotere participatie in 

missies en opleidingsactiviteiten van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB) en acties op het 

gebied van de non-proliferatie van 

massavernietigingswapens en de 

bestrijding van de illegale handel in 

handvuurwapens en lichte wapens 

(SALW's); spreekt opnieuw zijn steun uit 

voor de EU-missie voor bijstandsverlening 

inzake grensbeheer aan Moldavië en 

Oekraïne (EUBAM), de adviesmissie van 

Schrappen. 
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de EU voor de hervorming van de civiele 

veiligheidssector in Oekraïne (EUAM 

Ukraine) en de waarnemingsmissie van de 

Europese Unie in Georgië (EUMM), 

alsmede voor de inspanningen gericht op 

de vreedzame oplossing van conflicten 

waar de drie landen mee te maken 

hebben; 

Or. en 
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Amendement  11 

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 29 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  29 bis. eist de onmiddellijke vrijlating van 

alle politieke gevangenen in Moldavië, 

met inbegrip van Grigory Petrenko en zijn 

zeven medestanders in de oppositie, en de 

onmiddellijke en volledige uitbanning van 

de gerechtelijke willekeur;  

Or. en 
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Amendement  12 

Helmut Scholz, 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 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  38 bis. herinnert eraan dat Oekraïne een 

overeengekomen omvattende strategie 

moet indienen voor de geleidelijke 

aanpassing van zijn sanitaire en 

fytosanitaire wetgeving, onder meer op 

het gebied van dierenwelzijn, aan die van 

de EU, binnen drie maanden na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst, en 

vraagt de Commissie het proces van 

aanpassing van de Oekraïense wetgeving 

nauwlettend te volgen;  

Or. en 
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Amendement  13 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, 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 38 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  38 ter. verzoekt de Commissie de 

tariefvrije invoer van landbouwproducten 

uit Oekraïne onmiddellijk stop te zetten 

indien het land geen omvattende strategie 

presenteert voor het op korte termijn 

verhogen van zijn productienormen tot 

een niveau vergelijkbaar met dat van de 

EU op de terreinen milieu, 

voedselveiligheid en dierenwelzijn;  

Or. en 
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Amendement  14 

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 

Paragraaf 38 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  38 quater. roept de Commissie en de 

lidstaten op om de invoer van goederen 

waarvan bij de productie sprake was van 

kinderarbeid of andere schendingen van 

mensen- en sociale rechten stop te zetten; 

Or. en 
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Amendement  15 

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 39 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

39. begrijpt dat de oorlogssituatie in het 

oosten van Oekraïne de 

hervormingsinspanning ernstig 

bemoeilijkt; maakt echter duidelijk dat het 

succes en de veerkracht van Oekraïne 

jegens externe vijanden sterk afhankelijk 

zijn van de vitaliteit van zijn economie en 

rechtskader, een goed functionerende 

democratie en groeiende welvaart; 

Schrappen. 

Or. en 
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Amendement  16 

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 43 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  43 bis. veroordeelt het verbod op de 

Oekraïense communistische partij en 

dringt aan op de onmiddellijke opheffing 

van het verbod; geeft aan zich ernstig 

zorgen te maken over deze aanslag op de 

vrijheid van meningsuiting en op het 

bestaan van een democratische politieke 

partij in Oekraïne en verzoekt de EU-

instellingen, alsook andere democratische 

Europese en internationale instanties, 

krachtig stelling te nemen en deze 

ernstige bedreiging van de democratie in 

Oekraïne scherp te veroordelen; 

Or. en 
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Amendement  17 

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 

Paragraaf 44 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

44. toont zich ernstig bezorgd over de 

achtergrond waartegen het op stapel 

staande Nederlandse raadplegende 

referendum over de AA/DCFTA tussen de 

EU en de Oekraïne zal worden gehouden; 

vertrouwt erop dat de beslissing van de 

Nederlanders zal worden genomen op 

grond van de voordelen van de 

overeenkomst, en dat de concrete effecten 

voor de EU in het algemeen en Nederland 

in het bijzonder op waarde worden 

geschat;  

44. dringt erop aan dat de uitslag van het 

Nederlandse referendum over de 

associatieovereenkomst tussen de EU en 

Oekraïne volledig wordt gerespecteerd; 

verzoekt de Commissie passende 

maatregelen te nemen in 

overeenstemming met de uitslag van het 

referendum, waaronder een onmiddellijke 

opschorting van de 

associatieovereenkomst, indien de 

meerderheid bij het Nederlandse 

referendum nee zegt; 

Or. en 

 


