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3.2.2021 A9-0219/4

Pozměňovací návrh 4
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
za skupinu ECR

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AC

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AC. vzhledem k tomu, že na východní 
Ukrajině a na Krymském poloostrově 
došlo k výraznému zhoršení situace v 
oblasti lidských práv, je zde systematicky 
porušována svoboda projevu, dochází k 
útokům na sdělovací prostředky a 
obyvatelstvu je nuceně udělováno ruské 
občanství a že zde nejsou zaručena 
základní lidská práva a svobody; vzhledem 
k tomu, že samozvané úřady na 
okupovaném Krymu nadále pronásledují 
krymské Tatary, přičemž desítky z nich 
stíhají na základě zinscenovaných obvinění 
z terorismu; vzhledem k tomu, že Centrum 
pro občanské svobody na Ukrajině 
odhaduje, že na Krymu nebo v Rusku bylo 
z politických důvodů pronásledováno 
nejméně 94 ukrajinských občanů, z toho 71 
krymských Tatarů, včetně Marlena 
Asanova, Memeta Beljalova, Timura 
Ibragimova, Sejrana Salijeva, Servera 
Mustafajeva, Servera Zekirjajeva a Edema 
Smailova, kteří byli v září 2020 odsouzeni 
k nepodmíněným trestům odnětí svobody v 
rozmezí 13 až 19 let; 

AC. vzhledem k tomu, že v 
okupovaných částech východní Ukrajiny a 
na okupovaném Krymském poloostrově 
došlo k výraznému zhoršení situace v 
oblasti lidských práv, je zde systematicky 
porušována svoboda projevu, svoboda 
náboženského vyznání, jsou porušována 
vlastnická práva, je přísně omezeno právo 
na vzdělání a jazykové právo, dochází k 
útokům na sdělovací prostředky a 
obyvatelstvu je nuceně udělováno ruské 
občanství a nejsou zde zaručena základní 
lidská práva a svobody; vzhledem k tomu, 
že samozvané úřady na okupovaném 
Krymu nadále pronásledují krymské 
Tatary, přičemž desítky z nich stíhají na 
základě zinscenovaných obvinění z 
terorismu; vzhledem k tomu, že Centrum 
pro občanské svobody na Ukrajině 
odhaduje, že na Krymu nebo v Rusku bylo 
z politických důvodů pronásledováno 
nejméně 94 ukrajinských občanů, z toho 71 
krymských Tatarů, včetně Marlena 
Asanova, Memeta Beljalova, Timura 
Ibragimova, Sejrana Salijeva, Servera 
Mustafajeva, Servera Zekirjajeva a Edema 
Smailova, kteří byli v září 2020 odsouzeni 
k nepodmíněným trestům odnětí svobody v 
rozmezí 13 až 19 let; 
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Pozměňovací návrh 5
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
za skupinu ECR

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. důrazně odsuzuje rozsáhlé trvalé 
porušování lidských práv a základních 
svobod, jako je svoboda projevu, svoboda 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
svoboda sdružování a právo na pokojné 
shromažďování, kterého se dopouštějí 
ruská okupační vojska na dočasně 
okupovaném území Krymu 
a tzv. separatistické síly v oblasti Donbasu, 
která není pod kontrolou vlády, včetně 
nuceného odvodu do armády, deportací, 
nucené výměny cestovních pasů za ruské, 
omezování práva na vzdělání, svévolného 
zadržování, mučení a dalších tvrdých 
podmínek ve vazbě a omezujících opatření, 
jako je jednostranné uzavření kontrolních 
stanovišť a odepírání přístupu misím OSN 
a humanitárním misím, což je během 
současné pandemie obzvláště znepokojivé;

52. důrazně odsuzuje rozsáhlé trvalé 
porušování lidských práv a základních 
svobod, jako je svoboda projevu, svoboda 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
svoboda sdružování a právo na pokojné 
shromažďování, kterého se dopouštějí 
ruská okupační vojska na dočasně 
okupovaném území Krymu a ozbrojené 
skupiny podporované Ruskem v oblasti 
Donbasu, která není pod kontrolou vlády, 
včetně nuceného odvodu do armády, 
deportací, nezákonné a nucené výměny 
cestovních pasů za ruské, omezování práva 
na vzdělání a jazykového práva, 
svévolného zadržování, mučení a dalších 
tvrdých podmínek ve vazbě a omezujících 
opatření, jako je jednostranné uzavření 
kontrolních stanovišť a odepírání přístupu 
misím OSN a humanitárním misím, což je 
během současné pandemie obzvláště 
znepokojivé;
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Pozměňovací návrh 6
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
za skupinu ECR

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. naléhavě vyzývá zvláštní 
pozorovatelskou misi OBSE na Ukrajině, 
aby vykonávala svůj mandát, a to dálkově, 
prostřednictvím pravidelné výměny 
informací mimo jiné s oběťmi a svědky 
pronásledování, právníky, nevládními 
organizacemi a zástupci sdělovacích 
prostředků na Krymu i v Donbasu; žádá 
zvláštního zpravodaje Evropské unie 
pro oblast lidských práv, aby věnoval 
trvalou pozornost situaci v oblasti lidských 
práv na Krymském poloostrově 
a v oblastech východní Ukrajiny, které 
nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády;

58. naléhavě vyzývá zvláštní 
pozorovatelskou misi OBSE na Ukrajině, 
aby vykonávala svůj mandát a prováděla 
pravidelné výměny informací mimo jiné s 
oběťmi a svědky pronásledování, právníky, 
nevládními organizacemi a zástupci 
sdělovacích prostředků, které budou 
sloužit jako další způsob posuzování 
situace na dočasně okupovaných územích 
Krymu a východě Ukrajiny; žádá 
zvláštního zpravodaje Evropské unie 
pro oblast lidských práv, aby věnoval 
trvalou pozornost situaci v oblasti lidských 
práv na Krymském poloostrově 
a v oblastech východní Ukrajiny, které 
nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády;
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