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Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A C. toteaa, että ihmisoikeustilanne Itä-
Ukrainassa ja Krimin niemimaalla on 
heikentynyt merkittävästi, että 
ilmaisunvapauden loukkaamisesta, 
tiedotusvälineiden väärinkäytöstä ja 
pakottamisesta Venäjän kansalaisuuden 
ottamiseen on tullut järjestelmällistä ja että 
perusihmisoikeudet ja perusvapaudet eivät 
ole taattuja; katsoo, että miehitetyn Krimin 
vallan itselleen antaneet viranomaiset 
häiritsevät edelleen Krimin tataareja ja ovat 
nostaneet kymmeniä tekaistuja syytteitä 
terrorismista; ottaa huomioon, että 
Ukrainan kansalaisvapauksien keskuksen 
arvion mukaan vähintään 94:ä Ukrainan 
kansalaista on vainottu poliittisista syistä 
Krimillä tai Venäjällä, ja heistä 71 on 
Krimin tataareja, mukaan lukien Marlen 
Akkuv, Memet Beljalov, Timur Ibragimov, 
Seiran Salijev, Server Mustafajev, Server 
Zekirjajev ja Edem Senev, jotka tuomittiin 
syyskuussa 2020 13–19 vuoden 
vankeusrangaistukseen; 

A C. toteaa, että ihmisoikeustilanne 
Ukrainan itäosan miehitetyillä alueilla ja 
miehitetyllä Krimin niemimaalla on 
heikentynyt merkittävästi, että 
ilmaisunvapauden, uskonnonvapauden ja 
omistusoikeuksien loukkaamisesta, 
koulutukseen liittyvien ja kielellisten 
oikeuksien vakavista rajoituksista, 
tiedotusvälineiden väärinkäytöstä ja 
pakottamisesta Venäjän kansalaisuuden 
ottamiseen on tullut järjestelmällistä ja että 
perusihmisoikeudet ja perusvapaudet eivät 
ole taattuja; katsoo, että miehitetyn Krimin 
vallan itselleen antaneet viranomaiset 
häiritsevät edelleen Krimin tataareja ja ovat 
nostaneet kymmeniä tekaistuja syytteitä 
terrorismista; ottaa huomioon, että 
Ukrainan kansalaisvapauksien keskuksen 
arvion mukaan vähintään 94:ä Ukrainan 
kansalaista on vainottu poliittisista syistä 
Krimillä tai Venäjällä, ja heistä 71 on 
Krimin tataareja, mukaan lukien Marlen 
Akkuv, Memet Beljalov, Timur Ibragimov, 
Seiran Salijev, Server Mustafajev, Server 
Zekirjajev ja Edem Senev, jotka tuomittiin 
syyskuussa 2020 13–19 vuoden 
vankeusrangaistukseen; 
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EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
(2019/2202(INI))

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. tuomitsee jyrkästi laajamittaiset ja 
pysyvät ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien, kuten sananvapauden, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauden ja 
yhdistymisvapauden sekä oikeuden 
rauhanomaiseen kokoontumiseen, 
loukkaukset, joihin Venäjän 
miehitysjoukot ovat syyllistyneet 
tilapäisesti miehitetyllä Krimin alueella ja 
niin kutsutut separatistijoukot Donbassin 
muilla kuin hallituksen hallinnassa olevilla 
alueilla, mukaan lukien pakkovärvääminen, 
karkottaminen, passin vaihtamiseen 
pakottaminen, koulutukseen liittyvien 
oikeuksien rajoittaminen, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutus ja muut ankarat 
vangitsemisolosuhteet sekä rajoittavat 
toimenpiteet, kuten tarkastuspisteiden 
yksipuolinen sulkeminen ja pääsyn 
kieltäminen YK:n ja humanitaarisilta 
operaatiolta, jotka ovat erityisen 
huolestuttavia nykyisen pandemian aikana;

52. tuomitsee jyrkästi laajamittaiset ja 
pysyvät ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien, kuten sananvapauden, 
uskonnon- tai vakaumuksenvapauden ja 
yhdistymisvapauden sekä oikeuden 
rauhanomaiseen kokoontumiseen, 
loukkaukset, joihin Venäjän 
miehitysjoukot ovat syyllistyneet 
tilapäisesti miehitetyllä Krimin alueella ja 
Venäjän tukemat aseistetut ryhmät 
Donbassin muilla kuin hallituksen 
hallinnassa olevilla alueilla, mukaan lukien 
pakkovärvääminen, karkottaminen, laiton 
passin vaihtamiseen pakottaminen, 
koulutukseen liittyvien ja kielellisten 
oikeuksien rajoittaminen, mielivaltaiset 
pidätykset, kidutus ja muut ankarat 
vangitsemisolosuhteet sekä rajoittavat 
toimenpiteet, kuten tarkastuspisteiden 
yksipuolinen sulkeminen ja pääsyn 
kieltäminen YK:n ja humanitaarisilta 
operaatiolta, jotka ovat erityisen 
huolestuttavia nykyisen pandemian aikana;
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Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa Etyjin 
erityistarkkailuoperaatiota toteuttamaan 
toimeksiantonsa etäältä vaihtamalla 
säännöllisesti tietoja Krimistä ja 
Donbassista muun muassa vainojen 
uhrien ja todistajien, asianajajien, 
kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden 
edustajien kanssa; pyytää ihmisoikeuksista 
vastaavaa EU:n erityisedustajaa 
kiinnittämään jatkuvasti huomiota 
ihmisoikeustilanteeseen Krimin 
niemimaalla ja niillä Itä-Ukrainan alueilla, 
jotka eivät ole hallituksen hallinnassa;

58. kehottaa Etyjin 
erityistarkkailuoperaatiota toteuttamaan 
toimeksiantonsa ja vaihtamaan 
säännöllisesti tietoja vainojen uhrien ja 
todistajien, asianajajien, 
kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden 
edustajien kanssa lisäkeinona arvioida 
tilannetta väliaikaisesti miehitetyillä 
alueilla Krimillä ja Ukrainan itäosissa; 
pyytää ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n 
erityisedustajaa kiinnittämään jatkuvasti 
huomiota ihmisoikeustilanteeseen Krimin 
niemimaalla ja niillä Itä-Ukrainan alueilla, 
jotka eivät ole hallituksen hallinnassa;
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