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Predlog resolucije
Uvodna izjava AC

Predlog resolucije Predlog spremembe

AC. ker so se razmere na področju 
človekovih pravic na vzhodu Ukrajine in 
Krimskem polotoku močno poslabšale, ker 
sistematično prihaja do kršitev svobode 
govora, zlorab medijev in vsiljevanja 
ruskega državljanstva ter ker niso 
zagotovljene temeljne človekove pravice in 
svoboščine; ker samooklicane oblasti na 
zasedenem Krimu še naprej nadlegujejo 
krimske Tatare, pri čemer so jih že več 
deset kazensko preganjale na podlagi 
izmišljenih obtožb o terorizmu; ker 
ukrajinski center za državljanske 
svoboščine ocenjuje, da je najmanj 
94 ukrajinskih državljanov na Krimu ali v 
Rusiji žrtev politično motiviranega 
pregona, od tega 71 krimskih Tatarov, 
vključno z Marlenom Asanovim, 
Memetom Beljalovim, Timurjem 
Ibragimovim, Sejranom Salijevim, 
Serverjem Mustafajevim, Serverjem 
Zekirjajevim in Edemom Smailovim, ki so 
bili septembra 2020 obsojeni na zaporno 
kazen od 13 do 19 let;

AC. ker so se razmere na področju 
človekovih pravic v zasedenih delih 
vzhodne Ukrajine in na zasedenem 
Krimskem polotoku močno poslabšale, ker 
sistematično prihaja do kršitev svobode 
govora, svobode veroizpovedi, lastninskih 
pravic, do velikih omejitev na področju 
izobraževanja in jezikovnih pravic, zlorab 
medijev in vsiljevanja ruskega 
državljanstva ter ker niso zagotovljene 
temeljne človekove pravice in svoboščine; 
ker samooklicane oblasti na zasedenem 
Krimu še naprej nadlegujejo krimske 
Tatare, pri čemer so jih že več deset 
kazensko preganjale na podlagi izmišljenih 
obtožb o terorizmu; ker ukrajinski center 
za državljanske svoboščine ocenjuje, da je 
najmanj 94 ukrajinskih državljanov na 
Krimu ali v Rusiji žrtev politično 
motiviranega pregona, od tega 71 krimskih 
Tatarov, vključno z Marlenom Asanovim, 
Memetom Beljalovim, Timurjem 
Ibragimovim, Sejranom Salijevim, 
Serverjem Mustafajevim, Serverjem 
Zekirjajevim in Edemom Smailovim, ki so 
bili septembra 2020 obsojeni na zaporno 
kazen od 13 do 19 let;
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52. odločno obsoja obsežne in stalne 
kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kot so svoboda izražanja, 
veroizpovedi ali prepričanja in 
združevanja, pa tudi pravica do mirnega 
zbiranja, za katere so odgovorne ruske 
okupacijske sile na začasno zasedenem 
ozemlju Krima in tako imenovane 
separatistične sile na območjih Donbasa, 
ki niso pod vladnim nadzorom, vključno s 
prisilno vojaško obveznostjo, izgonom, 
obveznim izdajanjem potnih listin, 
omejitvami pravic do izobraževanja, 
samovoljnimi pridržanji, mučenjem in 
drugimi strogimi pogoji pridržanja, pa tudi 
omejevalnimi ukrepi, kot je enostransko 
zaprtje kontrolnih točk in zavrnitev dostopa 
za misije OZN in humanitarne misije, kar 
je med sedanjo pandemijo še posebej 
zaskrbljujoče;

52. odločno obsoja obsežne in stalne 
kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kot so svoboda izražanja, 
veroizpovedi ali prepričanja in 
združevanja, pa tudi pravica do mirnega 
zbiranja, za katere so odgovorne ruske 
okupacijske sile na začasno zasedenem 
ozemlju Krima in oborožene skupine, ki 
jih podpira Rusija, na območjih Donbasa, 
ki niso pod vladnim nadzorom, vključno s 
prisilno vojaško obveznostjo, izgonom, 
nezakonitim in prisilnim izdajanjem 
potnih listin, omejitvami pravic do 
izobraževanja in uporabe jezika, 
samovoljnimi pridržanji, mučenjem in 
drugimi strogimi pogoji pridržanja, pa tudi 
omejevalnimi ukrepi, kot je enostransko 
zaprtje kontrolnih točk in zavrnitev dostopa 
za misije OZN in humanitarne misije, kar 
je med sedanjo pandemijo še posebej 
zaskrbljujoče;
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58. poziva posebno opazovalno misijo 
OVSE, naj svoj mandat izpolni na daljavo 
z rednimi pogovori, med drugim z žrtvami, 
pričami preganjanja, odvetniki, nevladnimi 
organizacijami in predstavniki medijev, 
tako na Krimu kot v regiji Donbas; poziva 
posebnega predstavnika EU za človekove 
pravice, naj stalno spremlja razmere na 
področju človekovih pravic na Krimskem 
polotoku in na območjih vzhodne Ukrajine, 
ki niso pod vladnim nadzorom;

58. poziva posebno opazovalno misijo 
OVSE, naj svoj mandat izpolni in se redno 
pogovarja z žrtvami, pričami preganjanja, 
odvetniki, nevladnimi organizacijami in 
predstavniki medijev, kar bo služilo kot 
dodatno sredstvo za ocenjevanje razmer 
na začasno zasedenih ozemljih na Krimu 
in na vzhodu Ukrajine; poziva posebnega 
predstavnika EU za človekove pravice, naj 
stalno spremlja razmere na področju 
človekovih pravic na Krimskem polotoku 
in na območjih vzhodne Ukrajine, ki niso 
pod vladnim nadzorom;
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