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Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Съображение AВ

Предложение за резолюция Изменение

АВ. като има предвид, че 
положението с правата на човека в 
източната част на Украйна и на 
Кримския полуостров се е влошило 
значително, като нарушенията на 
свободата на словото, действията срещу 
медиите и насилственото налагане на 
руско гражданство са придобили 
системен характер, а основните права на 
човека и основните свободи не са 
гарантирани; като има предвид, че 
самопровъзгласилите се власти в 
окупиран Крим продължават да 
подлагат на тормоз кримските татари, 
като преследват по съдебен път десетки 
от тях въз основа на изфабрикувани 
обвинения в тероризъм; като има 
предвид, че по преценка на Центъра за 
граждански свободи в Украйна най-
малко 94 украински граждани са били 
преследвани по съдебен път по 
политически причини в Крим или в 
Русия, от които седемдесет и един са 
кримски татари, в т.ч. Марлен Асанов, 
Мехмет Белялов, Тимур Ибрахимов, 
Сейран Салиев, Сервер Мустафайев, 
Сервер Зекиряев и Едем Смаилов, които 
през септември 2020 г. бяха осъдени на 
лишаване от свобода за срок от 13 до 
19 години; 

АВ. като има предвид, че 
положението с правата на човека в 
окупираните части в Източна 
Украйна и на окупирания Кримски 
полуостров се е влошило значително, 
като нарушенията на свободата на 
словото, на свободата на религията и 
на имуществените права, строгите 
ограничения на правото на 
образование и на езиковите права, 
действията срещу медиите и 
насилственото налагане на руско 
гражданство са придобили системен 
характер, а основните права на човека и 
основните свободи не са гарантирани; 
като има предвид, че 
самопровъзгласилите се власти в 
окупиран Крим продължават да 
подлагат на тормоз кримските татари, 
като преследват по съдебен път десетки 
от тях въз основа на изфабрикувани 
обвинения в тероризъм; като има 
предвид, че по преценка на Центъра за 
граждански свободи в Украйна най-
малко 94 украински граждани са били 
преследвани по съдебен път по 
политически причини в Крим или в 
Русия, от които седемдесет и един са 
кримски татари, в т.ч. Марлен Асанов, 
Мехмет Белялов, Тимур Ибрахимов, 
Сейран Салиев, Сервер Мустафайев, 
Сервер Зекиряев и Едем Смаилов, които 
през септември 2020 г. бяха осъдени на 
лишаване от свобода за срок от 13 до 
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Or. en



AM\1223982BG.docx PE662.893v01-00

BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/5

Изменение 5
Анна Фотига, Витолд Ян Вашчиковски
от името на групата ECR

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. остро осъжда мащабните и 
постоянни нарушения на правата на 
човека и основните свободи – като 
свободата на изразяване, 
вероизповедание, убеждения или 
сдружаване, както и правото на мирни 
събрания – извършвани от руските 
окупационни сили във временно 
окупираната територия на Крим и от 
т.нар. сепаратистки сили в районите 
в Донбас, които не са под контрола на 
правителството, в това число 
принудителна военна повинност, 
депортация, принудително издаване на 
паспорти, ограничаване на правото на 
образование, произволно задържане, 
изтезания и други тежки условия на 
задържане, както и ограничителни 
мерки като едностранното затваряне на 
гранично-пропускателни пунктове и 
недопускането на мисии на ООН и на 
хуманитарни мисии, които са особено 
тревожни в контекста на настоящата 
пандемия;

52. остро осъжда мащабните и 
постоянни нарушения на правата на 
човека и основните свободи – като 
свободата на изразяване на мнение, на 
религията, на убежденията или на 
сдруженията, както и правото на 
мирни събрания – извършвани от 
руските окупационни сили във 
временно окупираната територия на 
Крим и от подкрепяните от Русия 
въоръжени групировки в районите в 
Донбас, които не са под контрола на 
правителството, в това число 
принудителна военна повинност, 
депортация, незаконно и принудително 
издаване на паспорти, ограничаване на 
правото на образование и на езиковите 
права, произволно задържане, изтезания 
и други тежки условия на задържане, 
както и ограничителни мерки като 
едностранното затваряне на гранично-
пропускателни пунктове и 
недопускането на мисии на ООН и на 
хуманитарни мисии, които са особено 
тревожни в контекста на настоящата 
пандемия;
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Предложение за резолюция
Параграф 58

Предложение за резолюция Изменение

58. настоятелно призовава 
специалната мисия на ОССЕ за 
наблюдение да изпълнява своя мандат 
от разстояние чрез редовен обмен на 
информация, наред с другото, с 
жертвите и свидетелите на 
преследвания, юристи, НПО и 
представители на медиите както за 
Крим, така и за Донбас; изисква от 
специалния представител на ЕС за 
правата на човека да следи постоянно 
положението с правата на човека на 
Кримския полуостров и в районите на 
Източна Украйна, които не са под 
контрола на правителството;

58. настоятелно призовава 
специалната мисия на ОССЕ за 
наблюдение да изпълнява своя мандат и 
да провежда редовен обмен на 
информация с жертвите и свидетелите 
на преследвания, юристи, НПО и 
представители на медиите като 
допълнително средство за извършване 
на оценка на ситуацията във 
временно окупираните територии в 
Крим и в източната част на Украйна; 
изисква от специалния представител на 
ЕС за правата на човека да следи 
постоянно положението с правата на 
човека на Кримския полуостров и в 
районите на Източна Украйна, които не 
са под контрола на правителството;

Or. en


