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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.2.2021 A9-0219/4

Módosítás 4
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
AC preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

AC. mivel Kelet-Ukrajnában és a Krím 
félszigeten jelentősen romlott az emberi 
jogok helyzete, miközben a 
szólásszabadság megsértése, a médiával 
való visszaélés és az orosz állampolgárság 
felvételének kikényszerítése szisztematikus 
jelenséggé vált, és nem garantálják az 
emberi jogokat és alapvető szabadságokat; 
mivel a megszállt Krím önjelölt hatóságai 
továbbra is zaklatják a krími tatárokat, és 
több tucat büntetőeljárást folytatnak 
terrorizmus koholt vádja alapján; mivel az 
ukrajnai Polgári Szabadságjogok 
Központjának becslése szerint legalább 94 
ukrán állampolgár ellen indítottak eljárást 
politikai okokból a Krímben vagy 
Oroszországban, ebből 71 krími tatárt, 
köztük Marlen Aszanovot, Memet 
Beljalovot, Timur Ibragimovot, Szejran 
Szalijevet, Szerver Mustavajevet, Szerver 
Zekirjajevet és Edem Szmailovot 2020 
szeptemberében 13 és 19 év közötti 
börtönbüntetésre ítélték; 

AC. mivel Kelet-Ukrajna megszállt 
területein és a megszállt Krím félszigeten 
jelentősen romlott az emberi jogok 
helyzete, miközben a szólásszabadság, a 
vallásszabadság, a tulajdonjogok 
megsértése, az oktatási és nyelvi jogok 
szigorú korlátozása, a médiával való 
visszaélés és az orosz állampolgárság 
felvételének kikényszerítése szisztematikus 
jelenséggé vált, és nem garantálják az 
emberi jogokat és alapvető szabadságokat; 
mivel a megszállt Krím önjelölt hatóságai 
továbbra is zaklatják a krími tatárokat, és 
több tucat büntetőeljárást folytatnak 
terrorizmus koholt vádja alapján; mivel az 
ukrajnai Polgári Szabadságjogok 
Központjának becslése szerint legalább 94 
ukrán állampolgár ellen indítottak eljárást 
politikai okokból a Krímben vagy 
Oroszországban, ebből 71 krími tatárt, 
köztük Marlen Aszanovot, Memet 
Beljalovot, Timur Ibragimovot, Szejran 
Szalijevet, Szerver Mustavajevet, Szerver 
Zekirjajevet és Edem Szmailovot 2020 
szeptemberében 13 és 19 év közötti 
börtönbüntetésre ítélték; 
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Módosítás 5
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. határozottan elítéli az emberi jogok 
és alapvető szabadságok – például a 
véleménynyilvánítás szabadsága, a vallás 
és meggyőződés szabadsága és az 
egyesülés szabadsága, valamint a békés 
célú gyülekezéshez való jog – széles körű 
és állandó megsértését, amelyet az orosz 
megszálló erők az ideiglenesen megszállt 
Krím területén, valamint az úgynevezett 
szeparatista erők a Donyec-medence nem 
kormányzati ellenőrzés alatt álló területein 
követnek el, ideértve a kényszersorozást, a 
deportálást, a kényszerített útlevélkiadást, 
az oktatási jogok korlátozását, az önkényes 
fogva tartást, a kínzást és egyéb embertelen 
fogvatartási körülményeket, valamint az 
olyan korlátozó intézkedéseket, mint 
például a határellenőrző pontok egyoldalú 
bezárása és az ENSZ- és egyéb 
humanitárius misszióktól a belépés 
megtagadása, amelyek különösen 
aggasztóak a jelenlegi világjárvány idején;

52. határozottan elítéli az emberi jogok 
és alapvető szabadságok – például a 
véleménynyilvánítás szabadsága, a vallás 
és meggyőződés szabadsága és az 
egyesülés szabadsága, valamint a békés 
célú gyülekezéshez való jog – széles körű 
és állandó megsértését, amelyet az orosz 
megszálló erők az ideiglenesen megszállt 
Krím területén, valamint az Oroszország 
által támogatott fegyveres csoportok a 
Donyec-medence nem kormányzati 
ellenőrzés alatt álló területein követnek el, 
ideértve a kényszersorozást, a deportálást, 
az illegális és kényszerített útlevélkiadást, 
az oktatási és nyelvi jogok korlátozását, az 
önkényes fogva tartást, a kínzást és egyéb 
embertelen fogvatartási körülményeket, 
valamint az olyan korlátozó 
intézkedéseket, mint például a 
határellenőrző pontok egyoldalú bezárása 
és az ENSZ- és egyéb humanitárius 
misszióktól a belépés megtagadása, 
amelyek különösen aggasztóak a jelenlegi 
világjárvány idején;
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Módosítás 6
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
58 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

58. sürgeti az EBESZ ukrajnai 
különleges megfigyelő misszióját, hogy 
távolról is hajtsa végre megbízatását, 
többek között az üldöztetések áldozataival 
és tanúival, ügyvédekkel, civil 
szervezetekkel és a média képviselőivel 
folytatott rendszeres párbeszéd 
segítségével, mind a Krím, mind a 
Donyec-medence vonatkozásában; felkéri 
az Európai Unió emberi jogokért felelős 
különleges képviselőjét, hogy 
folyamatosan kövesse figyelemmel az 
emberi jogok helyzetét a Krím félszigeten 
és Kelet-Ukrajna nem kormányzati 
ellenőrzés alá eső területein;

58. sürgeti az EBESZ ukrajnai 
különleges megfigyelő misszióját, hogy 
hajtsa végre megbízatását, és folytasson 
rendszeres párbeszédet az üldöztetések 
áldozataival és tanúival, ügyvédekkel, civil 
szervezetekkel és a média képviselőivel, 
amely a Krím és a Donyec-medence 
ideiglenesen megszállt területein fennálló 
helyzet elemzésének további eszköze; 
felkéri az Európai Unió emberi jogokért 
felelős különleges képviselőjét, hogy 
folyamatosan kövesse figyelemmel az 
emberi jogok helyzetét a Krím félszigeten 
és Kelet-Ukrajna nem kormányzati 
ellenőrzés alá eső területein;
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