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AC. mając na uwadze, że sytuacja w 
dziedzinie praw człowieka na wschodniej 
Ukrainie i Półwyspie Krymskim znacznie 
się pogorszyła i systematycznie dochodzi 
tam do naruszeń wolności słowa, nadużyć 
medialnych i przymusowego narzucania 
obywatelstwa rosyjskiego, a poszanowanie 
praw człowieka i podstawowych wolności 
nie jest zagwarantowane; mając na 
uwadze, że samozwańcze władze na 
okupowanym Krymie nadal prześladują 
Tatarów krymskich, ścigając dziesiątki z 
nich pod zmyślonym zarzutem 
prowadzenia działań terrorystycznych; 
mając na uwadze, że Centrum Wolności 
Obywatelskich na Ukrainie szacuje, że co 
najmniej 94 obywateli ukraińskich było 
prześladowanych z motywów politycznych 
na Krymie lub w Rosji, z których 71 
stanowili Tatarzy krymscy, w tym Marlen 
Asanow, Memet Bieliałow, Timur 
Ibragimow, Sejran Salijew, Serwer 
Mustafajew, Serwer Zekiriajew i Edem 
Smaiłow, którzy zostali skazani we 
wrześniu 2020 r. na kary pozbawienia 
wolności na okres od 13 do 19 lat; 

AC. mając na uwadze, że sytuacja w 
dziedzinie praw człowieka na 
okupowanych terenach na wschodzie 
Ukrainy i na kupowanym Półwyspie 
Krymskim znacznie się pogorszyła i 
systematycznie dochodzi tam do naruszeń 
wolności słowa, wolności wyznania, praw 
własności, poważnego ograniczania 
prawa do nauki i praw językowych, 
nadużyć medialnych i przymusowego 
narzucania obywatelstwa rosyjskiego, a 
poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności nie jest 
zagwarantowane; mając na uwadze, że 
samozwańcze władze na okupowanym 
Krymie nadal prześladują Tatarów 
krymskich, ścigając dziesiątki z nich pod 
zmyślonym zarzutem prowadzenia działań 
terrorystycznych; mając na uwadze, że 
Centrum Wolności Obywatelskich na 
Ukrainie szacuje, że co najmniej 94 
obywateli ukraińskich było 
prześladowanych z motywów politycznych 
na Krymie lub w Rosji, z których 71 
stanowili Tatarzy krymscy, w tym Marlen 
Asanow, Memet Bieliałow, Timur 
Ibragimow, Sejran Salijew, Serwer 
Mustafajew, Serwer Zekiriajew i Edem 
Smaiłow, którzy zostali skazani we 
wrześniu 2020 r. na kary pozbawienia 
wolności na okres od 13 do 19 lat; 
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52. zdecydowanie potępia stale 
obserwowane przypadki łamania na dużą 
skalę praw człowieka i podstawowych 
wolności, takich jak wolność wypowiedzi, 
religii lub przekonań i zrzeszania się, a 
także prawa do pokojowego zgromadzania 
się, dokonywane przez rosyjskie siły 
okupacyjne na tymczasowo okupowanym 
terytorium Krymu i przez tzw. siły 
separatystyczne na obszarach regionu 
Donbasu, które tymczasowo nie znajdują 
się pod kontrolą rządu, w tym przymusowy 
pobór do wojska, deportacje, zmuszanie do 
przyjmowania rosyjskich paszportów, 
ograniczenie prawa do nauki, arbitralne 
zatrzymania, tortury i inne surowe warunki 
przetrzymywania, a także środki 
ograniczające takie jak jednostronne 
zamykanie punktów odprawy granicznej i 
odmowa dostępu misjom ONZ i 
humanitarnym, co jest szczególnie 
zatrważające w okresie obecnej pandemii;

52. zdecydowanie potępia stale 
obserwowane przypadki łamania na dużą 
skalę praw człowieka i podstawowych 
wolności, takich jak wolność wypowiedzi, 
religii lub przekonań i zrzeszania się, a 
także prawa do pokojowego zgromadzania 
się, dokonywane przez rosyjskie siły 
okupacyjne na tymczasowo okupowanym 
terytorium Krymu i przez wspierane przez 
Rosję ugrupowania zbrojne na obszarach 
regionu Donbasu, które tymczasowo nie 
znajdują się pod kontrolą rządu, w tym 
przymusowy pobór do wojska, deportacje, 
nielegalne i wymuszone przyjmowanie 
rosyjskich paszportów, ograniczenie prawa 
do nauki i praw językowych, arbitralne 
zatrzymania, tortury i inne surowe warunki 
przetrzymywania, a także środki 
ograniczające takie jak jednostronne 
zamykanie punktów odprawy granicznej i 
odmowa dostępu misjom ONZ i 
humanitarnym, co jest szczególnie 
zatrważające w okresie obecnej pandemii;
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58. wzywa specjalną misję 
obserwacyjną OBWE na Ukrainie do 
wdrożenia swojego mandatu, na odległość, 
w drodze regularnych wymian między 
innymi z ofiarami i świadkami 
prześladowań, prawnikami, organizacjami 
pozarządowymi i przedstawicielami 
mediów, zarówno na Krymie, jak i w 
Donbasie; wzywa Specjalnego 
Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka, 
aby nieprzerwanie obserwował sytuację 
dotyczącą praw człowieka na Półwyspie 
Krymskim i na obszarach wschodniej 
Ukrainy, które nie są kontrolowane przez 
rząd;

58. wzywa specjalną misję 
obserwacyjną OBWE na Ukrainie do 
wdrożenia swojego mandatu i do 
prowadzenia regularnych wymian z 
ofiarami i świadkami prześladowań, 
prawnikami, organizacjami 
pozarządowymi i przedstawicielami 
mediów jako dalszego sposobu oceny 
sytuacji na tymczasowo okupowanych 
terytoriach na Krymie i na wschodzie 
Ukrainy; wzywa Specjalnego 
Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka, 
aby nieprzerwanie obserwował sytuację 
dotyczącą praw człowieka na Półwyspie 
Krymskim i na obszarach wschodniej 
Ukrainy, które nie są kontrolowane przez 
rząd;
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