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Propunere de rezoluție
Considerentul AC

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AC. întrucât situația drepturilor omului 
din estul Ucrainei și din Peninsula Crimeea 
s-a deteriorat semnificativ, iar încălcarea 
libertății de exprimare, abuzurile la adresa 
mass-mediei și impunerea forțată a 
cetățeniei ruse au devenit sistematice, în 
timp ce drepturile omului și libertățile 
fundamentale nu sunt garantate; întrucât 
autoritățile autoproclamate din Crimeea 
ocupată îi hărțuiesc în continuare pe tătarii 
din Crimeea, declanșând proceduri de 
urmărire penală împotriva mai multor zeci 
de membri ai acestei etnii, sub pretextul 
unor acuzații false de terorism; întrucât 
Centrul pentru Libertăți Civile din Ucraina 
estimează că cel puțin 94 de cetățeni 
ucraineni au fost persecutați din motive 
politice în Crimeea sau în Rusia, 71 dintre 
aceștia fiind tătari din Crimeea, printre ei 
numărându-se Marlen Asanov, Mehmet 
Belialov, Timur Ibragimov, Seiran Saliev, 
Server Mustafaiev, Server Zekiriaiev și 
Edem Smailov, condamnați, în 
septembrie 2020, la pedepse cuprinse între 
13 și 19 ani de închisoare; 

AC. întrucât situația drepturilor omului 
din părțile ocupate din estul Ucrainei și 
din Peninsula Crimeea ocupată s-a 
deteriorat semnificativ, iar încălcarea 
libertății de exprimare, a libertății 
religioase și a drepturilor de proprietate, 
restricțiile severe impuse în ceea ce 
privește dreptul la educație și dreptul de a 
folosi propria limbă, abuzurile la adresa 
mass-mediei și impunerea forțată a 
cetățeniei ruse au devenit sistematice, în 
timp ce drepturile omului și libertățile 
fundamentale nu sunt garantate; întrucât 
autoritățile autoproclamate din Crimeea 
ocupată îi hărțuiesc în continuare pe tătarii 
din Crimeea, declanșând proceduri de 
urmărire penală împotriva mai multor zeci 
de membri ai acestei etnii, sub pretextul 
unor acuzații false de terorism; întrucât 
Centrul pentru Libertăți Civile din Ucraina 
estimează că cel puțin 94 de cetățeni 
ucraineni au fost persecutați din motive 
politice în Crimeea sau în Rusia, 71 dintre 
aceștia fiind tătari din Crimeea, printre ei 
numărându-se Marlen Asanov, Mehmet 
Belialov, Timur Ibragimov, Seiran Saliev, 
Server Mustafaiev, Server Zekiriaiev și 
Edem Smailov, condamnați, în 
septembrie 2020, la pedepse cuprinse între 
13 și 19 ani de închisoare; 
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52. condamnă cu fermitate încălcările 
pe scară largă și permanente ale drepturilor 
omului și ale libertăților fundamentale, 
cum ar fi libertatea de exprimare, de religie 
sau de convingere și de asociere, precum și 
dreptul la întrunire pașnică, comise de 
forțele de ocupație ruse pe teritoriul ocupat 
temporar al Crimeei și de așa-numitele 
forțe separatiste din zonele necontrolate de 
guvern din Donbas, inclusiv înrolarea 
forțată, deportarea, acordarea forțată de 
pașapoarte, restricțiile privind drepturile la 
educație, detenția arbitrară, tortura și alte 
condiții severe de detenție, precum și 
măsurile restrictive, cum ar fi închiderea 
unilaterală a punctelor de control la 
frontieră și refuzarea accesului ONU și a 
misiunilor umanitare, care sunt deosebit de 
preocupante în timpul actualei pandemii;

52. condamnă cu fermitate încălcările 
pe scară largă și permanente ale drepturilor 
omului și ale libertăților fundamentale, 
cum ar fi libertatea de exprimare, de religie 
sau de convingere și de asociere, precum și 
dreptul la întrunire pașnică, comise de 
forțele de ocupație ruse pe teritoriul ocupat 
temporar al Crimeei și de grupurile armate 
sprijinite de Rusia din zonele necontrolate 
de guvern din Donbas, inclusiv înrolarea 
forțată, deportarea, acordarea forțată și 
ilegală de pașapoarte, restricțiile privind 
drepturile la educație și folosirea propriei 
limbi, detenția arbitrară, tortura și alte 
condiții severe de detenție, precum și 
măsurile restrictive, cum ar fi închiderea 
unilaterală a punctelor de control la 
frontieră și refuzarea accesului ONU și a 
misiunilor umanitare, care sunt deosebit de 
preocupante în timpul actualei pandemii;
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58. îndeamnă misiunea specială de 
monitorizare a OSCE în Ucraina să își 
pună în aplicare mandatul, de la distanță, 
prin discuții regulate cu victimele și cu 
martorii persecutărilor, cu avocați, ONG-
uri și reprezentanți ai mass-mediei, 
printre alții, atât pentru Crimeea, cât și 
pentru Donbas; îl invită pe reprezentantul 
special al UE pentru drepturile omului să 
acorde atenție în mod constant situației 
drepturilor omului din Crimeea și din 
regiunile din estul Ucrainei care nu se află 
sub controlul guvernului;

58. îndeamnă misiunea specială de 
monitorizare a OSCE în Ucraina să își 
pună în aplicare mandatul și să poarte 
discuții regulate cu victimele și cu martorii 
persecuțiilor, avocații, ONG-urile și 
reprezentanții mass-mediei, ca o 
modalitate suplimentară de evaluare a 
situației din teritoriile ocupate temporar 
din Crimeea și din estul Ucrainei; îl invită 
pe reprezentantul special al UE pentru 
drepturile omului să acorde atenție în mod 
constant situației drepturilor omului din 
Crimeea și din regiunile din estul Ucrainei 
care nu se află sub controlul guvernului;
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