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Amendamentul  10 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

17. salută accentul nou pus în versiunea 

revizuită a PEV și intenția UE de a 

intensifica cooperarea cu partenerii noștri 

în domeniile prevenirii conflictelor, 

combaterii terorismului și a radicalizării 

și reformei sectorului de securitate; 

consideră că această cooperare trebuie să 

fie substanțială și axată pe gestionarea 

amenințărilor comune la adresa 

securității și pe depunerea de eforturi 

comune pentru rezolvarea viabilă a 

conflictelor, inclusiv prin participarea mai 

activă la misiuni și activități de formare 

din domeniul politicii de securitate și 

apărare comună (PSAC), precum și la 

acțiuni menite să asigure neproliferarea 

armelor de distrugere în masă și lupta 

împotriva traficului ilegal de arme de 

calibru mic și armament ușor (SALW); își 

reafirmă sprijinul pentru Misiunea UE de 

asistență la frontieră în Moldova și 

Ucraina (EUBAM), Misiunea UE de 

consiliere pentru reforma sectorului 

securității civile în Ucraina (EUAM 

Ucraina) și Misiunea UE de monitorizare 

în Georgia (EUMM), precum și pentru 

eliminat 
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eforturile de rezolvare pe cale pașnică a 

conflictelor din aceste trei țări; 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  29a. cere eliberarea imediată a tuturor 

deținuților politici din Republica 

Moldova, inclusiv a lui Grigori Petrenko 

și a celor șapte susținători din opoziție, 

precum și încetarea imediată și completă 

a caracterului arbitrar a puterii judiciare;  

Or. en 
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Amendamentul  12 

Helmut Scholz, Anja Hazekamp, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 38 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  38a. reamintește că Ucraina trebuie să 

prezinte o strategie cuprinzătoare 

aprobată de a-și apropia progresiv 

legislația în domeniul sanitar și 

fitosanitar, inclusiv în domeniul 

bunăstării animalelor, de cea a UE în 

termen de trei luni de la data intrării în 

vigoare a acordului și solicită Comisiei să 

urmărească cu atenție procesul de 

apropiere a legislației Ucrainei;  

Or. en 
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Amendamentul  13 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 38 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  38b. invită Comisia să suspende imediat 

scutirea de taxe vamale pentru importul 

de produse agricole din Ucraina în cazul 

în care țara respectivă nu prezintă o 

strategie cuprinzătoare de creștere a 

standardelor de producție pe termen scurt 

la niveluri echivalente celor din UE în 

domeniile mediului, siguranței alimentare 

și bunăstării animalelor;  

Or. en 
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Amendamentul  14 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 38 c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  38c. solicită Comisiei și statelor membre 

să suspende importul de mărfuri care au 

fost produse prin implicarea muncii 

copiilor sau prin alte încălcări ale 

drepturilor omului și drepturilor sociale; 

Or. en 
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Amendamentul  15 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

39. este conștient de faptul că situația de 

război din estul Ucrainei constituie un 

impediment major pentru efortul de 

reformă; precizează, cu toate acestea, că 

succesul și rezistența Ucrainei în fața 

unor eventuali dușmani externi depind 

strict de sănătatea economiei sale și a 

cadrului său juridic, de o democrație 

viguroasă și de o prosperitate crescândă; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  16 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 43 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  43a. condamnă interzicerea Partidului 

Comunist din Ucraina și solicită ridicarea 

imediată a interdicției; își exprimă 

profunda îngrijorare privind acest atac la 

adresa libertății de exprimare și a 

existenței unui partid politic democratic 

din Ucraina și invită instituțiile UE, 

precum și alte organisme democratice 

europene și internaționale să adopte o 

poziție fermă și să condamne în mod 

vehement acest atac grav asupra 

democrației în Ucraina; 

Or. en 
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Amendamentul  17 

Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, 

Republica Moldova și Ucraina  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

44. își exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la contextul în care se înscrie 

viitorul referendum consultativ olandez 

privind AA/ALSAC dintre UE și Ucraina; 

are convingerea că poporul olandez va 

decide ținând cont de avantajele acordului 

și de efectele tangibile pe care acesta le 

are asupra UE și, în special, a Țărilor de 

Jos;  

44. insistă asupra faptului că rezultatul 

referendumului olandez privind Acordul 

de asociere dintre UE și Ucraina trebuie 

respectat pe deplin; invită Comisia să ia 

măsuri adecvate în conformitate cu 

rezultatul referendumului, inclusiv să 

suspende imediat acordul de asociere în 

cazul în care majoritatea votanților din 

cadrul referendumului olandez îl vor 

respinge; 

Or. en 

 


