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3.2.2021 A9-0219/49

Pozměňovací návrh 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 25b. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat aktéry a organizace občanské 
společnosti, včetně ženského hnutí, 
ekologického hnutí, hnutí LGBTI a 
obránců lidských práv;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Pozměňovací návrh 50
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vítá obnovení mírových rozhovorů 
v rámci normandské čtyřky, ke kterému 
došlo dne 9. prosince 2019 v Paříži po 
tříleté patové situaci; naléhavě vyzývá 
všechny strany, aby dodržovaly dohodu o 
příměří; zdůrazňuje význam ustanovení 
dalších nárazníkových oblastí, odminování 
zaminovaných oblastí a otevírání 
kontrolních stanovišť napříč frontovou linií 
a vyzývá Rusko, aby využilo svého vlivu 
na ozbrojená uskupení, která podporuje, a 
přiměla je dodržovat a plně provádět 
závazky přijaté v rámci dohod z Minsku a 
nedávných zasedání normandské čtyřky a 
třístranné kontaktní skupiny; znovu 
připomíná, že – jak bylo dohodnuto v 
Minsku a v rámci tzv. „Steinmeierova 
vzorce“ – místní volby v okupovaných 
částech východní Ukrajiny musí probíhat v 
souladu s ukrajinskými právními předpisy 
a pod dohledem OBSE; zdůrazňuje, že 
podmínky pro svobodné a spravedlivé 
volby v Doněcku a v Luhansku nejsou v 
současné situaci splněny; vítá skutečnost, 
že byl zrušen plán na zahrnutí Ruskem 
podporovaných separatistů jako jedné ze 
stran jednání třístranné kontaktní skupiny; 
vyjadřuje politování nad připomínkami 
vysokých členů ukrajinské delegace v 
rámci třístranné kontaktní skupiny, kteří 
popírali vojenské zapojení Ruska do 
konfliktu v Donbaské oblasti; 

26. vítá obnovení mírových rozhovorů 
v rámci normandské čtyřky, ke kterému 
došlo dne 9. prosince 2019 v Paříži po 
tříleté patové situaci; naléhavě vyzývá 
všechny strany, aby dodržovaly dohodu o 
příměří; zdůrazňuje význam ustanovení 
dalších nárazníkových oblastí, odminování 
zaminovaných oblastí a otevírání 
kontrolních stanovišť napříč frontovou linií 
a vyzývá Rusko, aby využilo svého vlivu 
na ozbrojená uskupení, která podporuje, a 
přiměla je dodržovat a plně provádět 
závazky přijaté v rámci dohod z Minsku a 
nedávných zasedání normandské čtyřky a 
třístranné kontaktní skupiny; znovu 
připomíná, že – jak bylo dohodnuto v 
Minsku a v rámci tzv. „Steinmeierova 
vzorce“ – musí Donbas získat svůj zvláštní 
status ve stejnou dobu, kdy se budou 
konat místní volby, které musí probíhat v 
souladu s ukrajinskými právními předpisy 
a pod dohledem OBSE; bere na vědomí, že 
byl zrušen plán na zahrnutí separatistů jako 
jedné ze stran jednání třístranné kontaktní 
skupiny; bere na vědomí připomínky 
vysokých členů ukrajinské delegace v 
rámci třístranné kontaktní skupiny, kteří 
popírali vojenské zapojení Ruska do 
konfliktu v Donbaské oblasti; 
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3.2.2021 A9-0219/51

Pozměňovací návrh 51
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. důrazně odsuzuje destabilizační 
kroky Ruska a jeho vojenské zapojení na 
Ukrajině; vyjadřuje znepokojení nad 
pokračujícím nárůstem ruských 
vojenských zařízení a základen na 
Krymském poloostrově, včetně více než 30 
000 vojáků, nových systémů raket země–
vzduch a země–země, ponorek schopných 
nést jaderné zbraně a strategických 
bombardérů; odsuzuje nezákonné kroky 
Ruska, jejichž cílem je zajistit kontrolu 
nad Kerčským průlivem, neboť 
představují porušení mezinárodního 
námořního práva a mezinárodních 
závazků Ruska, zejména výstavbu 
Kerčského mostu a železničního spojení 
bez souhlasu Ukrajiny, pokládání 
podmořských kabelů a uzavření a 
militarizaci Azovského moře, jež vážně 
brání hospodářským činnostem Ukrajiny; 
vyzývá Ruskou federaci, aby zajistila 
neomezený a volný průchod do Azovského 
moře a z něj v souladu s mezinárodním 
právem, jakož i přístup mezinárodních 
nevládních organizací a mezinárodních 
humanitárních organizací na okupovaná 
ukrajinská území Donbasu a anektovaný 
Krym; vyzývá k propuštění všech 
ukrajinských politických vězňů a 
válečných zajatců v Rusku, na Krymu a v 
částech Donbasu, které nejsou ovládány 
ukrajinskou vládou; vyjadřuje však 

27. vyzývá k propuštění všech 
ukrajinských politických vězňů a 
válečných zajatců v Rusku, na Krymu a v 
částech Donbasu, které nejsou ovládány 
ukrajinskou vládou;
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znepokojení nad osvobozením ruských 
občanů podezřelých z účasti na sestřelení 
letu MH17 společnosti Malaysian 
Airlines;
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3.2.2021 A9-0219/52

Pozměňovací návrh 52
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. naléhavě vyzývá Ukrajinu, aby 
splnila své závazky týkající se reformy 
státní kontroly vývozu v souladu s 
požadavky a normami EU a v souladu s 
prováděním konzistentní a systematické 
politiky sankcí; vyzývá ESVČ a Komisi, 
aby lépe dohlížely na uplatňování sankcí 
EU, včetně lepšího dohledu nad činností 
orgánů pověřených prováděním 
společných pravidel EU v členských 
státech;

29. naléhavě vyzývá Ukrajinu, aby 
splnila své závazky týkající se reformy 
státní kontroly vývozu v souladu s 
požadavky a normami EU; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby přehodnotily všechny sankce 
EU, neboť jsou vždy jednostranné, a tudíž 
nezákonné podle mezinárodního práva;
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3.2.2021 A9-0219/53

Pozměňovací návrh 53
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. opakuje svou výzvu, aby byla 
vedena jednání v mezinárodním formátu o 
ukončení okupace Krymu za aktivní 
účasti EU; vyzývá místopředsedu Komise, 
vysokého představitele, Komisi a členské 
státy, aby poskytly veškerou nezbytnou 
podporu pro zřízení mezinárodní 
platformy pro Krym, která by umožnila, 
aby úsilí o obnovení územní celistvosti 
Ukrajiny bylo koordinováno, 
formalizováno a systematizováno; 
považuje za důležité zapojit do činnosti 
této platformy medžlis krymských Tatarů, 
jenž je jediným mezinárodně uznávaným 
subjektem zastupujícím krymské Tatary;

vypouští se

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Pozměňovací návrh 54
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná mezitím, že podle 
mezinárodního humanitárního práva nese 
Ruská federace jako okupující stát plnou 
odpovědnost za uspokojení potřeb 
obyvatelstva dočasně okupovaného 
poloostrova Krymu včetně zásobování 
vodou; dále připomíná, že podle čtvrté 
Ženevské úmluvy, jíž je Rusko smluvní 
stranou, nesmí okupující moc nutit 
obyvatele okupovaného území, aby sloužili 
v jejích ozbrojených nebo pomocných 
silách; 

vypouští se 
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3.2.2021 A9-0219/55

Pozměňovací návrh 55
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. odsuzuje Ruskou federaci za 
usidlování ruských občanů na 
okupovaném Krymu a v Doněcké a 
Luhanské oblasti, čímž narušuje 
rovnováhu mezi držiteli ruských pasů a 
Ukrajinci, jakož i za její pokusy o 
uspořádání místních voleb v Autonomní 
republice Krym na Ukrajině dne 13. září 
2020; konstatuje, že volby guvernéra v 
Sevastopoly byly nelegální a v rozporu s 
mezinárodním právem, a to stejně jako v 
případě voleb zástupců do tzv. Státní rady 
„Krymské republiky“, tzv. Zákonodárného 
shromáždění města Symferopol a tzv. 
Venkovské rady oblasti Razdolno; vyzývá 
EU, aby osobám odpovědným za 
organizaci a vedení těchto hlasování 
uložila sankce; vyjadřuje politování nad 
tím, že Rusko na okupovaném Krymu 
provádí odvody mladých mužů do ruských 
ozbrojených sil a 85 % z nich bylo posláno 
sloužit do Ruské federace; vyzývá Rusko, 
aby zastavilo odvody obyvatel Krymu a 
plně dodržovalo své závazky vyplývající z 
Ženevské úmluvy; 

vypouští se

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Pozměňovací návrh 56
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyjadřuje plnou podporu veškerému 
úsilí o zajištění spravedlnosti pro všech 
298 obětí sestřelu letadla letu MH17 
společnosti Malaysia Airlines, jenž byl 
proveden ruskou střelou typu země 
vzduch, a jejich pozůstalé, a to včetně 
mezinárodně podporovaného trestního 
řízení proti čtyřem podezřelým podle 
nizozemského práva a žaloby na Rusko u 
Evropského soudu pro lidská práva; 
vyjadřuje Ukrajině uznání za její 
pokračující spolupráci v rámci společného 
vyšetřovacího týmu s cílem nalézt pravdu, 
identifikovat podezřelé a postavit 
pachatele před soud; odsuzuje 
jednostranné odstoupení Ruska od 
třístranných konzultací s Austrálií a 
Nizozemskem vedených v rámci snah o 
zjištění pravdy; vyzývá Rusko, aby plně 
spolupracovalo se všemi probíhajícími 
snahami o zajištění odpovědnosti všech 
jednotlivců nebo subjektů zapojených do 
sestřelení letadla letu MH17, mimo jiné 
prostřednictvím obnovení dialogu ke 
zjištění pravdy s Austrálií a Nizozemskem, 
zajištění spolupráce s mezistátní žalobou, 
kterou podalo Nizozemsko proti Rusku u 
Evropského soudu pro lidská práva, a 
vydáním Volodymyra Cemacha do 
Nizozemska; naléhavě vyzývá Rusko, aby 
ukončilo šíření dezinformací ohledně letu 
MH17; 

34. vyjadřuje plnou podporu veškerému 
úsilí o zajištění spravedlnosti pro všech 
298 obětí sestřelu letadla letu MH17 
společnosti Malaysia Airlines a jejich 
pozůstalé, a to včetně trestního řízení proti 
čtyřem podezřelým podle nizozemského 
práva a žaloby na Rusko u Evropského 
soudu pro lidská práva; odsuzuje úlohu, 
kterou v tomto případě hrál portál 
Bellingcat financovaný Národní nadací 
pro demokracii, jenž nekriticky šířil úniky 
z Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU), 
která svalila vinu na Rusko ještě před 
zahájením oficiálního vyšetřování; 
konstatuje, že Eliot Higgins a další v týmu 
portálu Bellingcat s oblibou veřejně 
zesměšňují a očerňují obhájce a 
vyšetřovatele zapojené do případu; 
odsuzuje skutečnost, že portál Bellingcat 
ve veřejných sdělovacích prostředcích šíří 
nepodložená tvrzení a pomluvy o osobách 
zapojených do soudního řízení, které 
zpochybnily verzi Bellingcatu a SBU, že 
letadlo letu MH17 bylo sestřeleno ruskou 
raketou BUK, a nikoli ukrajinským 
stíhacím letounem; 
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3.2.2021 A9-0219/57

Pozměňovací návrh 57
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. důrazně odsuzuje rozsáhlé trvalé 
porušování lidských práv a základních 
svobod, jako je svoboda projevu, svoboda 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
svoboda sdružování a právo na pokojné 
shromažďování, kterého se dopouštějí 
ruská okupační vojska na dočasně 
okupovaném území Krymu 
a tzv. separatistické síly v oblasti 
Donbasu, která není pod kontrolou vlády, 
včetně nuceného odvodu do armády, 
deportací, nucené výměny cestovních pasů 
za ruské, omezování práva na vzdělání, 
svévolného zadržování, mučení a dalších 
tvrdých podmínek ve vazbě a omezujících 
opatření, jako je jednostranné uzavření 
kontrolních stanovišť a odepírání 
přístupu misím OSN a humanitárním 
misím, což je během současné pandemie 
obzvláště znepokojivé;

52. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
stále častějšími zprávami o krajně 
pravicovém násilí, ultranacionalismu, 
neonacistických pogromech proti Romům, 
rozšířených útocích na feministky a 
skupiny LGBT, zákazech knih a státem 
sponzorovaných glorifikacích 
kolaborantů s nacisty; naléhavě vyzývá 
ukrajinskou vládu a parlament, aby tyto 
nedávné případy násilí a zastrašování 
urychleně a jednoznačně veřejně 
odsoudily; naléhavě vyzývá ukrajinské 
orgány, aby provedly rychlá, důkladná, 
nestranná a nezávislá šetření s cílem 
pohnat viníky k odpovědnosti; naléhavě 
vyzývá ukrajinskou vládu, aby přijala 
účinná opatření za účelem prevence a 
zastavení činů, které propagují nenávist a 
diskriminaci;
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3.2.2021 A9-0219/58

Pozměňovací návrh 58
Mick Wallace
za skupinu The Left

Zpráva A9-0219/2020
Michael Gahler
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. je však mimořádně znepokojen 
zhoršující se humanitární situací na 
východních územích, která nejsou 
v současné době pod kontrolou ukrajinské 
vlády, zejména s ohledem na stávající 
mimořádnou situaci v souvislosti s 
pandemií onemocnění COVID-19; 
naléhavě vyzývá de facto orgány místní 
samosprávy, aby přijaly veškerá opatření 
nezbytná k zajištění základních potřeb 
obyvatelstva, včetně přístupu ke kvalitním 
zdravotnickým zařízením a kvalitní léčbě, 
a aby za tímto účelem plně spolupracovaly 
s legitimní ukrajinskou vládou;

54. je však mimořádně znepokojen 
zhoršující se humanitární situací na 
ukrajinském území, které je pod kontrolou 
vlády, zejména s ohledem na stávající 
mimořádnou situaci v souvislosti s 
pandemií onemocnění COVID-19; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
poté, co ukrajinská vláda odmítla nabídku 
ruské vakcíny Sputnik, nemají občané 
Ukrajiny téměř žádný přístup k očkovacím 
látkám, neboť jejich distribuce začíná na 
Krymu a v Donbaské oblasti; naléhavě 
vyzývá vládu, aby přijala veškerá opatření 
nezbytná k zajištění základních potřeb 
obyvatelstva, včetně přístupu ke kvalitním 
zdravotnickým zařízením a kvalitní léčbě;

Or. en


