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Förslag till resolution
Skäl AC

Förslag till resolution Ändringsförslag

AC. Människorättssituationen i östra 
Ukraina och på Krimhalvön har försämrats 
avsevärt, samtidigt som kränkningar av 
yttrandefriheten, övergrepp mot medierna 
och påtvingat antagande av ryskt 
medborgarskap blivit systematiska och 
grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter inte garanteras. De 
självutnämnda myndigheterna på det 
ockuperade Krim fortsätter att trakassera 
krimtatarer och har åtalat dussintals av dem 
på grundval av falska anklagelser om 
terrorism. Centrumet för medborgerliga 
friheter i Ukraina uppskattar att minst 94 
ukrainska medborgare har åtalats på 
politiska grunder på Krim eller i Ryssland, 
varav 71 är krimtatarer, däribland Marlen 
Asanov, Memet Beljalov, Timur 
Ibragimov, Sejran Salijev, Server 
Mustafajev, Server Zekirjajev och Edem 
Smailov, vilka dömdes till fängelsestraff på 
mellan 13 och 19 år i september 2020. 

AC. Människorättssituationen i de 
ockuperade delarna av östra Ukraina och 
på den ockuperade Krimhalvön har 
försämrats avsevärt, samtidigt som 
kränkningar av yttrandefriheten, 
religionsfriheten och äganderätten, 
allvarliga begränsningar av utbildnings- 
och språkrättigheter, övergrepp mot 
medierna och påtvingat antagande av ryskt 
medborgarskap blivit systematiska och 
grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter inte garanteras. De 
självutnämnda myndigheterna på det 
ockuperade Krim fortsätter att trakassera 
krimtatarer och har åtalat dussintals av dem 
på grundval av falska anklagelser om 
terrorism. Centrumet för medborgerliga 
friheter i Ukraina uppskattar att minst 94 
ukrainska medborgare har åtalats på 
politiska grunder på Krim eller i Ryssland, 
varav 71 är krimtatarer, däribland Marlen 
Asanov, Memet Beljalov, Timur 
Ibragimov, Sejran Salijev, Server 
Mustafajev, Server Zekirjajev och Edem 
Smailov, vilka dömdes till fängelsestraff på 
mellan 13 och 19 år i september 2020. 
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52. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de omfattande och permanenta 
kränkningarna av mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter såsom yttrande-, 
religions- och trosfrihet och föreningsfrihet 
samt rätten till mötesfrihet, som begåtts av 
de ryska ockupationsstyrkorna på Krims 
tillfälligt ockuperade territorium och av de 
så kallade separatiststyrkorna i de icke 
regeringskontrollerade områdena i 
Donbass, och som inbegriper påtvingad 
värnplikt, deportering, påtvingade 
utfärdanden av pass, begränsningar av 
utbildningsrättigheter, godtyckliga 
frihetsberövanden, tortyr och andra hårda 
villkor för frihetsberövade samt restriktiva 
åtgärder såsom ensidiga stängningar av 
gränsövergångar och förvägrad inresa för 
FN-uppdrag och humanitära insatser, vilket 
är särskilt oroande under den pågående 
pandemin.

52. Europaparlamentet fördömer skarpt 
de omfattande och permanenta 
kränkningarna av mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter såsom yttrande-, 
religions- och trosfrihet och föreningsfrihet 
samt rätten till mötesfrihet, som begåtts av 
de ryska ockupationsstyrkorna på Krims 
tillfälligt ockuperade territorium och av de 
av Ryssland understödda väpnade 
grupperna i de icke regeringskontrollerade 
områdena i Donbass, och som inbegriper 
påtvingad värnplikt, deportering, olagliga 
och påtvingade utfärdanden av pass, 
begränsningar av utbildnings- och 
språkrättigheter, godtyckliga 
frihetsberövanden, tortyr och andra svåra 
förhållandena vid frihetsberövande samt 
restriktiva åtgärder såsom ensidiga 
stängningar av gränsövergångar och 
förvägrad inresa för FN-uppdrag och 
humanitära insatser, vilket är särskilt 
oroande under den pågående pandemin.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

3.2.2021 A9-0219/6

Ändringsförslag 6
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 58

Förslag till resolution Ändringsförslag

58. Europaparlamentet uppmanar 
OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i 
Ukraina att genomföra sitt mandat på 
distans genom regelbundna utbyten med 
bland annat offer och vittnen för 
förföljelser, advokater, icke-statliga 
organisationer och företrädare för medierna 
när det gäller både Krim och Donbass. 
Parlamentet uppmanar EU:s särskilda 
representant för mänskliga rättigheter att 
ägna kontinuerlig uppmärksamhet åt 
människorättssituationen på Krimhalvön 
och i de områden som inte kontrolleras av 
regeringen i östra Ukraina.

58. Europaparlamentet uppmanar 
OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i 
Ukraina att fullgöra sitt mandat och att 
genomföra regelbundna utbyten med offer 
för och vittnen till förföljelser, advokater, 
icke-statliga organisationer och företrädare 
för medierna som ett ytterligare sätt att 
bedöma situationen i de tillfälligt 
ockuperade områdena på Krim och i östra 
Ukraina. Parlamentet uppmanar EU:s 
särskilda representant för mänskliga 
rättigheter att ägna kontinuerlig 
uppmärksamhet åt 
människorättssituationen på Krimhalvön 
och i de områden som inte kontrolleras av 
regeringen i östra Ukraina.
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