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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.2.2021 A9-0219/4

Grozījums Nr. 4
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
AC apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AC. tā kā cilvēktiesību stāvoklis 
Austrumukrainā un Krimas pussalā ir 
būtiski pasliktinājies, turklāt sistemātiski 
notiek vārda brīvības pārkāpumi, 
plašsaziņas līdzekļu ļaunprātīga 
izmantošana un Krievijas pilsonības 
uzspiešana un tā kā cilvēka pamattiesības 
un brīvības netiek garantētas; tā kā 
pašpasludinātas iestādes okupētajā Krimā 
turpina aizskart Krimas tatārus, veicot 
kriminālvajāšanu pret desmitiem personu 
uz safabricētu terorisma apsūdzību pamata; 
tā kā Ukrainas Pilsonisko brīvību centrs 
lēš, ka Krimā un Krievijā vismaz 
94 Ukrainas pilsoņi ir apsūdzēti uz 
politisku motīvu pamata, no kuriem 71 ir 
Krimas tatārs, tostarp Marlen Asanov, 
Memet Belyalov, Timur Ibragimov, Seyran 
Saliyev, Server Mustafayev, Server 
Zekiryayev un Edem Smailov, kuriem 
2020. gada septembrī piesprieda 
cietumsodu uz 13–19 gadiem; 

AC. tā kā cilvēktiesību stāvoklis 
Ukrainas okupētajās austrumu teritorijās 
un okupētajā Krimas pussalā ir būtiski 
pasliktinājies, turklāt sistemātiski notiek 
vārda brīvības, reliģiskās brīvības, 
īpašumtiesību pārkāpumi, tiek īstenoti 
nopietni izglītības un valodu tiesību 
ierobežojumi, plašsaziņas līdzekļu 
ļaunprātīga izmantošana un Krievijas 
pilsonības uzspiešana un tā kā cilvēka 
pamattiesības un brīvības netiek garantētas; 
tā kā pašpasludinātas iestādes okupētajā 
Krimā turpina aizskart Krimas tatārus, 
veicot kriminālvajāšanu pret desmitiem 
personu uz safabricētu terorisma apsūdzību 
pamata; tā kā Ukrainas Pilsonisko brīvību 
centrs lēš, ka Krimā un Krievijā vismaz 
94 Ukrainas pilsoņi ir apsūdzēti uz 
politisku motīvu pamata, no kuriem 71 ir 
Krimas tatārs, tostarp Marlen Asanov, 
Memet Belyalov, Timur Ibragimov, Seyran 
Saliyev, Server Mustafayev, Server 
Zekiryayev un Edem Smailov, kuriem 
2020. gada septembrī piesprieda 
cietumsodu uz 13–19 gadiem; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/5

Grozījums Nr. 5
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. stingri nosoda plašos un pastāvīgos 
cilvēktiesību un pamatbrīvību, piemēram, 
vārda brīvības, reliģijas vai ticības un 
biedrošanās brīvības, pārkāpumus, kā arī 
tiesības uz mierīgu pulcēšanos, ko veikuši 
Krievijas okupācijas spēki Krimas pagaidu 
okupētajā teritorijā un tā sauktie 
separātistu spēki Donbasa teritorijās, kuras 
nekontrolē valdība, tostarp piespiedu 
iesaukšanu, deportāciju, brīvības 
atņemšanu, izglītības tiesību 
ierobežojumus, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu un citus skarbus aizturēšanas 
apstākļus, kā arī ierobežojošos pasākumus, 
piemēram, kontrolpunktu vienpusēju 
slēgšanu un piekļuves liegšanu ANO un 
humānās palīdzības misijām, kas 
pašreizējās pandēmijas laikā ir īpaši 
satraucoši;

52. stingri nosoda plašos un pastāvīgos 
pārkāpumus attiecībā uz cilvēktiesībām un 
tādām pamatbrīvībām kā vārda brīvība, 
reliģijas vai ticības un biedrošanās brīvība, 
kā arī tiesībām uz mierīgu pulcēšanos, ko 
veikuši Krievijas okupācijas spēki Krimas 
pagaidu okupētajā teritorijā un Krievijas 
atbalstītie bruņotie grupējumi Donbasa 
teritorijās, kuras nekontrolē valdība, tostarp 
piespiedu iesaukšanu, deportāciju, 
nelikumīgu un piespiedu pases maiņu, 
izglītības un valodu tiesību ierobežojumus, 
patvaļīgu aizturēšanu, spīdzināšanu un 
citus skarbus aizturēšanas apstākļus, kā arī 
ierobežojošos pasākumus, piemēram, 
kontrolpunktu vienpusēju slēgšanu un 
piekļuves liegšanu ANO un humānās 
palīdzības misijām, kas pašreizējās 
pandēmijas laikā ir īpaši satraucoši;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. mudina EDSO Īpašo novērošanas 
misiju attālināti īstenot tās pilnvaras, 
regulāri apmainoties ar informāciju ar — 
cita starpā — vajāšanas upuriem un 
lieciniekiem, advokātiem, NVO un 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem gan 
Krimā, gan Donbasā; prasa ES īpašo 
pārstāvi cilvēktiesību jautājumos pievērst 
pastāvīgu uzmanību cilvēktiesību situācijai 
Krimas pussalā un valdības nekontrolētajos 
Austrumukrainas apgabalos;

58. mudina EDSO Īpašo novērošanas 
misiju Ukrainā īstenot tās pilnvaras un 
regulāras informācijas apmaiņas ar 
vajāšanas upuriem un lieciniekiem, 
juristiem, NVO un plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjiem, lai turpinātu novērtēt 
situāciju pagaidu okupētajās teritorijās 
Krimā un Ukrainas austrumos; prasa ES 
īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos 
pievērst pastāvīgu uzmanību cilvēktiesību 
situācijai Krimas pussalā un valdības 
nekontrolētajos Austrumukrainas 
apgabalos;

Or. en


