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Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris AC

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

AC. de bhrí go bhfuil staid chearta an 
duine in oirthear na hÚcráine agus sa 
Chrimé imithe go mór in olcas, agus go 
bhfuil sáruithe ar shaoirse cainte, míúsáid 
na meán agus forchur éigeantach 
shaoránacht na Rúise tar éis éirí córasach, 
agus nach bhfuil cearta agus saoirsí 
bunúsacha an duine ráthaithe; de bhrí go 
bhfuil údaráis fhéincheaptha sa Chrimé atá 
faoi fhorghabháil fós ag ciapadh 
Thataraigh na Crimé, á n-ionchúiseamh na 
scórtha ar chúisimh sceimhlitheoireachta 
bhréige; de bhrí go measann an Lárionad 
um Shaoirsí Sibhialta san Úcráin go 
ndéanadh ar a laghad 94 saoránach 
Úcránach a ghéarleanúint ar chuspóirí 
polaitiúla sa Chrimé nó sa Rúis, 71 dóibh 
ar Tataraigh na Crimé iad, lena n-áirítear 
Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur 
Ibragimov, Seyran Saliyev, Server 
Mustafayev, Server Zekiryayev agus Edem 
Smailov, a ngearradh téarmaí príosúin idir 
13 agus 19 bliain orthu; 

AC. de bhrí go bhfuil staid chearta an 
duine sna limistéir in oirthear na hÚcráine 
atá faoi fhorghabháil agus sa Chrimé atá 
faoi fhorghabháil imithe go mór in olcas, 
agus go bhfuil sáruithe ar shaoirse cainte, 
ar shaoirse reiligiúin, ar chearta maoine, 
srianta géara arna bhforchur ar chearta 
oideachais agus teanga, mí-úsáid na meán 
agus forchur éigeantach shaoránacht na 
Rúise tar éis éirí córasach, agus nach 
ráthaítear cearta agus saoirsí bunúsacha an 
duine; de bhrí go bhfuil na húdaráis 
fhéincheaptha sa Chrimé atá faoi 
fhorghabháil fós ag ciapadh Thataraigh na 
Crimé agus go bhfuil na scórtha daoine 
ionchúisithe i gcúiseanna bréige 
sceimhlitheoireachta acu; de bhrí go 
measann an Lárionad um Shaoirsí Sibhialta 
san Úcráin go ndearnadh géarleanúint ar 94 
shaoránach ar a laghad de chuid na 
hÚcráine ar chúiseanna polaitiúla sa 
Chrimé nó sa Rúis, ar Tataraigh de chuid 
na Crimé iad 71 duine díobh, lena n-
áirítear Marlen Asanov, Memet Belyalov, 
Timur Ibragimov, Seyran Saliyev, Server 
Mustafayev, Server Zekiryayev agus Edem 
Smailov a ngearradh téarmaí príosúin idir 
13 agus 19 mbliana orthu i Meán Fómhair 
2020; 
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52. ag cáineadh go láidir na sáruithe 
móra agus buana ar chearta an duine agus 
ar shaoirsí bunúsacha amhail an tsaoirse 
chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse 
reiligiúin nó creidimh agus an tsaoirse 
comhlachais, mar aon leis an gceart chun 
comhthionóil shíochánta, arna ndéanamh 
ag fórsaí forghabhála na Rúise i gcríoch na 
Crimé atá faoi fhorghabháil shealadach 
agus ag na fórsaí scarúnaíocha mar a 
thugtar orthu sna limistéir de Donbas nach 
bhfuil faoi smacht an rialtais, lena n-
áirítear coinscríobh éigeantach, díbirt, 
iallach á chur ar dhaoine iarratas a 
dhéanamh ar phasanna Rúiseacha, srianta 
ar chearta oideachais, coinneáil threallach, 
céasadh agus dálaí diana coinneála eile 
amhail dúnadh aontaobhach na seicphointí 
agus diúltú do rochtain a thabhairt do 
mhisin na Náisiún Aontaithe agus do 
mhisin dhaonchabhracha, ar údair mhóra 
imní iad le linn na paindéime reatha;

52. ag cáineadh go láidir na sáruithe 
móra agus buana ar chearta an duine agus 
ar shaoirsí bunúsacha amhail an tsaoirse 
chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse 
reiligiúin nó creidimh agus an tsaoirse 
comhlachais, mar aon leis an gceart chun 
comhthionóil shíochánta, arna ndéanamh 
ag fórsaí forghabhála na Rúise i gcríoch na 
Crimé atá faoi fhorghabháil shealadach 
agus ag na grúpaí armtha a bhfuil 
tacaíocht na Rúise acu sna limistéir in 
Donbass nach bhfuil faoi smacht an 
rialtais, lena n-áirítear coinscríobh 
éigeantach, díbirt, iallach 
neamhdhleathach á chur ar dhaoine 
iarratas a dhéanamh ar phasanna 
Rúiseacha, srianta ar chearta oideachais 
agus teanga, coinneáil threallach, céasadh 
agus dálaí diana coinneála eile, mar aon le 
bearta sriantacha amhail dúnadh 
aontaobhach na seicphointí agus diúltú 
rochtain a thabhairt do mhisin na Náisiún 
Aontaithe agus do mhisin dhaonnúla, ar 
údair mhóra imní iad le linn na paindéime 
reatha;
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58. ag tathant ar MSF ESCE a 
shainordú a chur chun feidhme, go cianda, 
trí mhalartuithe rialta leis na híospartaigh 
agus finnéithe géarleanúintí, le dlíodóirí, le 
ENRanna agus le hionadaithe ó na meáin, 
as measc daoine eile, i gcás Chrimé agus 
Donbas araon; á iarraidh ar Ionadaí 
Speisialta AE um Chearta an Duine aird 
leanúnach a thabhairt ar an staid maidir le 
cearta an duine ar leithinis na Crimé agus i 
limistéir oirthear na hÚcráine nach bhfuil 
faoi smacht an rialtais;

58. ag tathant ar Mhisean Speisialta 
Faireacháin ESCE a shainordú a chur chun 
feidhme, agus malartuithe rialta a 
dhéanamh le híospartaigh agus finnéithe 
na ngéarleanúintí, le dlíodóirí, le 
heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le 
hionadaithe ó na meáin mar bhealach eile 
chun measúnú a dhéanamh ar an gcás 
sna críocha sa Chrimé atá faoi 
fhorghabháil shealadach agus in oirthear 
na hÚcráine; á iarraidh ar Ionadaí 
Speisialta AE um Chearta an Duine aird 
leanúnach a thabhairt ar staid chearta an 
duine ar leithinis na Crimé agus sna 
limistéir in oirthear na hÚcráine nach 
bhfuil faoi smacht an rialtais;
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