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3.2.2021 A9-0219/49

Изменение 49
Малин Бьорк, Николай Вилумсен, Силвия Модиг
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 25 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 25б. подчертава, че е важно да се 
оказва подкрепа на представителите 
и организациите на гражданското 
общество, включително движението 
на жените, движението за опазване 
на околната среда, движението за 
защита на правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, 
трансполовите и интерсексуалните 
лица, както и защитниците на 
правата на човека;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Изменение 50
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. посреща със задоволство факта, 
че на 9 декември 2019 г. в Париж бяха 
възобновени мирните преговори в 
рамките на нормандската четворка след 
тригодишен застой; настоятелно 
призовава всички страни да се 
придържат към споразумението за 
прекратяване на огъня; подчертава, че е 
важно да се установи в кои други 
области има потенциал за отказ от 
насилие, да се извършат дейности по 
разминиране и да се отворят контролно-
пропускателни пунктове по линията на 
контакт, и призовава Русия да използва 
ключовото си влияние над 
подкрепяните от нея въоръжени 
формирования и да изпълни изцяло 
ангажиментите, поети като част от 
споразуменията от Минск и в рамките 
на неотдавнашните срещи на 
нормандската четворка и тристранната 
контактна група; отново заявява, 
съгласно договореното в Минск и така 
наречената „формула на Щайнмайер“, 
че местните избори в окупираните 
части на Източна Украйна трябва да 
се провеждат в съответствие с 
украинското законодателство и под 
надзора на ОССЕ; подчертава, че в 
настоящата ситуация не са 
изпълнени условията за провеждане 
на свободни и честни избори в Донецк 

26. посреща със задоволство факта, 
че на 9 декември 2019 г. в Париж бяха 
възобновени мирните преговори в 
рамките на нормандската четворка след 
тригодишен застой; настоятелно 
призовава всички страни да се 
придържат към споразумението за 
прекратяване на огъня; подчертава, че е 
важно да се установи в кои други 
области има потенциал за отказ от 
насилие, да се извършат дейности по 
разминиране и да се отворят контролно-
пропускателни пунктове по линията на 
контакт, и призовава Русия да използва 
ключовото си влияние над 
подкрепяните от нея въоръжени 
формирования и да изпълни изцяло 
ангажиментите, поети като част от 
споразуменията от Минск и в рамките 
на неотдавнашните срещи на 
нормандската четворка и тристранната 
контактна група; отново заявява, 
съгласно договореното в Минск и така 
наречената „формула на Щайнмайер“, 
че Донбас трябва да получи специален 
статут едновременно с протичането 
на местните избори, които трябва да 
се проведат в съответствие с 
украинското законодателство и под 
надзора на ОССЕ; отбелязва, че планът 
да се включат сепаратистите като 
страна в преговорите в рамките на 
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и Луганск; посреща със задоволство 
факта, че планът да се включат 
подкрепяните от Русия сепаратисти 
като страна в преговорите в рамките на 
тристранната контактна група беше 
отхвърлен; изразява съжаление 
относно коментарите, направени от 
високопоставени членове на 
украинската делегация в тристранната 
контактна група, в които те отрекоха 
военното участие на Русия в конфликта 
в региона Донбас; 

тристранната контактна група беше 
отхвърлен; отбелязва, че 
високопоставени членове на 
украинската делегация в тристранната 
контактна група направиха коментари, 
с които те отрекоха военното участие на 
Русия в конфликта в региона Донбас; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Изменение 51
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. решително осъжда 
дестабилизиращите действия и 
военното участие на Русия в Украйна; 
изразява загриженост във връзка с 
продължаващото изграждане от 
страна на Русия на военни бази и 
съоръжения на Кримския полуостров, 
включително разполагане на над 
30 000 войници, нови ракетни 
системи „земя – въздух“ и „земя – 
земя“, подводници с ядрени 
способности и стратегически 
бомбардировачи; осъжда незаконните 
действия на Русия, които имат за цел 
да установят нейния контрол върху 
Керченския пролив, тъй като те 
представляват нарушение на 
международното морско право и 
международните ангажименти на 
Русия, по-специално строителството 
на Керченския мост и 
железопътната му връзка без 
съгласието на Украйна, както и 
затварянето и милитаризацията на 
Азовско море, което сериозно 
възпрепятства икономическите 
дейности на Украйна; призовава 
Руската федерация да гарантира 
безпрепятственото и свободно 
преминаване към и от Азовско море в 
съответствие с международното 
право, както и достъпа на 

27. призовава за освобождаването на 
всички украински политически 
затворници и военни затворници в 
Русия, Крим и частите от Донбас, които 
не се контролират от украинското 
правителство;
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международните неправителствени 
организации и международните 
хуманитарни организации до 
окупираните украински територии в 
Донбас и анексирания Крим; 
призовава за освобождаването на 
всички украински политически 
затворници и военни затворници в 
Русия, Крим и частите от Донбас, които 
не се контролират от украинското 
правителство; при все това изразява 
загриженост във връзка с 
освобождаването на руските 
граждани, заподозрени в участие в 
свалянето на полет MH17 на 
„Malaysia Airlines“;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Изменение 52
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. настоятелно призовава Украйна 
да изпълни ангажиментите си относно 
реформирането на държавния контрол 
върху износа в съответствие с 
изискванията и стандартите на ЕС и 
относно изпълнението на 
последователна и систематична 
политика за санкции; призовава ЕСВД 
и Комисията да упражняват по-добър 
надзор върху прилагането на 
санкциите на ЕС, включително върху 
дейностите на органите в държавите 
членки, натоварени с прилагането на 
общите правила на Съюза;

29. настоятелно призовава Украйна 
да изпълни ангажиментите си относно 
реформирането на държавния контрол 
върху износа в съответствие с 
изискванията и стандартите на ЕС; 
призовава ЕСВД и Комисията да 
преразгледат всички санкции на ЕС, 
тъй като те винаги са едностранни и 
следователно незаконни от гледна 
точка на международното право;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Изменение 53
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. отново отправя призива си за 
създаване на международен формат 
на преговорите за прекратяването на 
окупацията на Кримския полуостров, 
в който ЕС да участва активно; 
призовава заместник-
председателя/върховен представител, 
Комисията и държавите членки да 
предоставят цялата необходима 
подкрепа за създаването на 
международна платформа за Крим, 
която да служи за координация, 
придаване на официален характер и 
систематизиране на усилията, 
насочени към възстановяването на 
териториалната цялост на Украйна; 
счита, че е важно Меджлисът на 
народа на кримските татари в 
качеството му на единствения 
международно признат 
представителен орган на кримските 
татари да бъде включен в 
дейностите на тази платформа;

заличава се

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Изменение 54
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. междувременно подчертава, че 
според международното хуманитарно 
право Руската федерация, като 
окупираща държава, носи пълна 
отговорност за посрещане на 
нуждите на населението на временно 
окупирания Кримски полуостров, в 
това число и за осигуряване на 
водоснабдяването; освен това 
припомня, че съгласно Четвъртата 
женевска конвенция, по която е 
страна и Русия, окупиращата сила не 
може да принуждава жителите на 
окупираната територия да служат в 
нейните въоръжени сили или в 
помощни въоръжени формирования; 

заличава се 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Изменение 55
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. осъжда Руската федерация за 
това, че заселва руски граждани в 
окупирания Крим и териториите на 
Донецк и Луганск, като по този начин 
нарушава баланса между 
притежателите на руски паспорти и 
украинците, както и опитите ѝ да 
организира местни избори на 13 
септември 2020 г. в Автономна 
република Крим в Украйна; заявява, че 
избирането на губернатора на 
Севастопол е незаконно и е в разрез с 
международното право, като това 
важи и за гласуването за 
представители в така наречения 
Държавен съвет на „Кримската 
република“, т. нар. Законодателно 
събрание на град Симферопол и така 
наречения Селски съвет на регион 
Раздолно; призовава ЕС да наложи 
санкции срещу отговорните за 
организирането и провеждането на 
гласуванията лица; осъжда 
действията на Русия, която 
мобилизира млади мъже в окупирания 
Крим на военна служба в руските 
въоръжени сили, при което 85 % от 
тези мъже се изпращат да служат в 
Руската федерация; призовава Русия 
да спре да набира войници в Крим и да 
спазва изцяло своите задължения 
съгласно Женевската конвенция; 

заличава се
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3.2.2021 A9-0219/56

Изменение 56
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 34

Предложение за резолюция Изменение

34. изразява пълната си подкрепа за 
всички усилия за осигуряване на 
правосъдие за всичките 298 жертви на 
свалянето на полет MH17 на Malaysia 
Airlines от доставена от Русия 
ракета „земя – въздух“, както и за 
техните близки, включително за 
подкрепяното на международно 
равнище наказателно производство по 
нидерландското законодателство срещу 
четиримата заподозрени и заведеното 
срещу Русия дело в Европейския съд по 
правата на човека; приветства 
Украйна за това, че продължава да 
сътрудничи със съвместния екип за 
разследване с оглед на установяването 
на истината, идентифицирането на 
заподозрените и изправянето на 
извършителите на престъплението 
пред съда; осъжда едностранното 
оттегляне на Русия от тристранните 
консултации с участието на 
Австралия и Нидерландия за 
установяване на истината; призовава 
Русия да сътрудничи изцяло на 
текущите усилия за гарантиране на 
отговорността на всеки физически 
или юридически субект, участвал в 
свалянето на полет MH17, наред с 
другото като поднови диалога с 
Австралия и Нидерландия за 
установяване на истината, окаже 

34. изразява пълната си подкрепа за 
всички усилия за осигуряване на 
правосъдие за всичките 298 жертви на 
свалянето на полет MH17 на Malaysia 
Airlines, както и за техните близки, 
включително за наказателното 
производство по нидерландското 
законодателство срещу четиримата 
заподозрени и заведеното срещу Русия 
дело в Европейския съд по правата на 
човека; осъжда ролята на сайта 
Bellingcat, финансиран от 
Националния фонд за демокрация, в 
този случай и безкритичното 
разпространение от него на изтекла 
от украинската тайна служба (СБУ) 
информация, в която вината се 
приписва на Русия още преди 
започването на официалното 
разследване; отбелязва, че Елиът 
Хигинс и други лица от екипа на 
Bellingcat са започнали публично да 
осмиват и оклеветяват адвокатите 
на защитата и следователите, 
участващи в делото; осъжда 
разпространението в обществените 
медии на неподкрепени твърдения и 
клевети от страна на Bellingcat по 
отношение на лица, участващи в 
съдебния процес, които оспориха 
тезата на Bellingcat и СБУ, че руска 
ракета „Бук“, а не украински 
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сътрудничество в рамките на 
междудържавната жалба, подадена 
от Нидерландия в Европейския съд по 
правата на човека във връзка с този 
случай, както и като екстрадира 
Владимир Цемак в Нидерландия; 
настоятелно призовава Русия да 
прекрати да насърчава 
дезинформацията относно полет 
MH17; 

изтребител, е свалила полет MH17; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Изменение 57
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. остро осъжда мащабните и 
постоянни нарушения на правата на 
човека и основните свободи – като 
свободата на изразяване, 
вероизповедание, убеждения или 
сдружаване, както и правото на 
мирни събрания – извършвани от 
руските окупационни сили във 
временно окупираната територия на 
Крим и от т.нар. сепаратистки сили 
в районите в Донбас, които не са под 
контрола на правителството, в това 
число принудителна военна 
повинност, депортация, 
принудително издаване на паспорти, 
ограничаване на правото на 
образование, произволно задържане, 
изтезания и други тежки условия на 
задържане, както и ограничителни 
мерки като едностранното затваряне 
на гранично-пропускателни пунктове 
и недопускането на мисии на ООН и 
на хуманитарни мисии, които са 
особено тревожни в контекста на 
настоящата пандемия;

52. изразява дълбока загриженост 
относно все по-големия брой 
докладвани случаи на насилие от 
страна на лица с крайно десни 
убеждения, прояви на 
ултранационализъм, неонацистки 
погроми срещу ромското население, 
широко разпространени атаки срещу 
феминисти и групи за защита на 
правата на лейсбийките, гейовете, 
бисексуалните и трансполовите лица, 
забрани на книги, както и държавно 
спонсорирана прослава на сътрудници 
на нацистите; настоятелно 
призовава украинското правителство 
и украинския парламент да вземат 
своевременни мерки срещу тези 
неотдавнашни случаи на насилие и 
сплашване, като ги заклеймят 
публично и недвусмислено; 
настоятелно призовава  украинските 
органи да проведат своевременни, 
щателни, безпристрастни и 
независими разследвания, за да 
подведат под отговорност 
извършителите; настоятелно 
призовава украинското правителство 
да предприеме ефективни действия за 
предотвратяване и преустановяване 
на действията, насърчаващи 
омразата и дискриминацията;
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Изменение 58
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. въпреки това изразява 
изключителна загриженост във връзка с 
влошаващата се хуманитарна ситуация в 
източните територии, които в 
момента не се контролират от 
украинското правителство, особено с 
оглед на настоящата извънредна 
ситуация, свързана с COVID-19; 
настоятелно призовава de facto 
местните органи да приемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
посрещането на всички основни нужди 
на населението, включително достъп до 
качествени заведения за здравни грижи 
и до качествено лечение, и да оказват 
пълно съдействие на законното 
украинско правителство за целта;

54. въпреки това изразява 
изключителна загриженост във връзка с 
влошаващата се хуманитарна ситуация в 
контролираната от правителството 
украинска територия, особено с оглед 
на настоящата извънредна ситуация, 
свързана с COVID-19; изразява 
съжаление във връзка с факта, че след 
като украинското правителство 
отхвърли предложението за 
предоставяне на руската ваксина 
„Спутник“, украинците имат 
ограничен достъп до ваксини, докато 
в Крим и региона на Донбас започва 
кампания за ваксиниране; 
настоятелно призовава 
правителството да приеме всички 
необходими мерки за гарантиране на 
посрещането на всички основни нужди 
на населението, включително достъп до 
качествени заведения за здравни грижи 
и до качествено лечение;
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