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3.2.2021 A9-0219/49

Τροπολογία 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 25β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης των φορέων και οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων του κινήματος 
των γυναικών, του περιβαλλοντικού 
κινήματος, του κινήματος ΛΟΑΔΜ και 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Τροπολογία 50
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. χαιρετίζει την επανέναρξη των 
ειρηνευτικών συνομιλιών υπό το 
τετραμερές σχήμα της Νορμανδίας στις 9 
Δεκεμβρίου 2019 στο Παρίσι, ύστερα από 
ένα αδιέξοδο τριών ετών· ζητεί από όλες 
τις πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός· τονίζει τη σημασία 
του εντοπισμού επιπλέον περιοχών 
απεμπλοκής, των δραστηριοτήτων 
εξουδετέρωσης ναρκών και του 
ανοίγματος σημείων ελέγχου κατά μήκος 
της γραμμής επαφής, και καλεί τη Ρωσία 
να χρησιμοποιήσει την αποφασιστική 
επιρροή της στους ένοπλους σχηματισμούς 
που στηρίζει, ώστε να σέβονται και να 
υλοποιούν πλήρως τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των 
Συμφωνιών του Μινσκ και των πρόσφατων 
συναντήσεων του τετραμερούς σχήματος 
της Νορμανδίας και της Τριμερούς Ομάδας 
Επαφής· επαναλαμβάνει, όπως 
συμφωνήθηκε στο Μινσκ και τη λεγόμενη 
«Φόρμουλα Σταϊνμάιερ», ότι οι τοπικές 
εκλογές στα κατεχόμενα τμήματα της 
ανατολικής Ουκρανίας πρέπει να 
διενεργηθούν σύμφωνα με την ουκρανική 
νομοθεσία και υπό την επίβλεψη του 
ΟΑΣΕ· υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες για 
ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στις 
περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ δεν 
έχουν εκπληρωθεί στην παρούσα φάση· 
επιδοκιμάζει την απόρριψη του σχεδίου να 

26. χαιρετίζει την επανέναρξη των 
ειρηνευτικών συνομιλιών υπό το 
τετραμερές σχήμα της Νορμανδίας στις 9 
Δεκεμβρίου 2019 στο Παρίσι, ύστερα από 
ένα αδιέξοδο τριών ετών· ζητεί από όλες 
τις πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός· τονίζει τη σημασία 
του εντοπισμού επιπλέον περιοχών 
απεμπλοκής, των δραστηριοτήτων 
εξουδετέρωσης ναρκών και του 
ανοίγματος σημείων ελέγχου κατά μήκος 
της γραμμής επαφής, και καλεί τη Ρωσία 
να χρησιμοποιήσει την αποφασιστική 
επιρροή της στους ένοπλους σχηματισμούς 
που στηρίζει, ώστε να σέβονται και να 
υλοποιούν πλήρως τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των 
Συμφωνιών του Μινσκ και των πρόσφατων 
συναντήσεων του τετραμερούς σχήματος 
της Νορμανδίας και της Τριμερούς Ομάδας 
Επαφής· επαναλαμβάνει, όπως 
συμφωνήθηκε στο Μινσκ και τη λεγόμενη 
«Φόρμουλα Σταϊνμάιερ», ότι πρέπει να 
εκχωρηθεί στο Ντονμπάς το ιδιαίτερο 
καθεστώς του και παράλληλα να 
διεξαχθούν τοπικές εκλογές σύμφωνα με 
την ουκρανική νομοθεσία και υπό την 
επίβλεψη του ΟΑΣΕ· επισημαίνει την 
απόρριψη του σχεδίου να συμπεριληφθούν 
οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία 
υπέρμαχοι της απόσχισης ως μέρος των 
συνομιλιών της Τριμερούς Ομάδας 
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συμπεριληφθούν οι υποστηριζόμενοι από 
τη Ρωσία υπέρμαχοι της απόσχισης ως 
μέρος των συνομιλιών της Τριμερούς 
Ομάδας Επαφής· εκφράζει τη λύπη του 
για τα σχόλια που έγιναν από υψηλόβαθμα 
μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην 
Τριμερή Ομάδα Επαφής, τα οποία 
αρνούνται τη στρατιωτική εμπλοκή της 
Ρωσίας στις συγκρούσεις της περιφέρειας 
Ντονμπάς· 

Επαφής· επισημαίνει τα σχόλια που έγιναν 
από υψηλόβαθμα μέλη της ουκρανικής 
αντιπροσωπείας στην Τριμερή Ομάδα 
Επαφής, τα οποία αρνούνται τη 
στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στις 
συγκρούσεις της περιφέρειας Ντονμπάς· 

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3.2.2021 A9-0219/51

Τροπολογία 51
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καταδικάζει έντονα τις 
αποσταθεροποιητικές ενέργειες της 
Ρωσίας και την στρατιωτική της εμπλοκή 
στην Ουκρανία· εκφράζει την ανησυχία 
του για τη συνεχιζόμενη δημιουργία 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων και δομών 
από τη Ρωσία στη χερσόνησο της 
Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων πολύ 
περισσότερων από 30 000 στρατιωτικών, 
νέων πυραυλικών συστημάτων εδάφους-
αέρος και εδάφους-εδάφους, πυρηνικών 
υποβρυχίων και στρατηγικών 
βομβαρδιστικών· καταδικάζει τις 
παράνομες ενέργειες της Ρωσίας που 
στοχεύουν στον έλεγχο των στενών του 
Κερτς, διότι συνιστούν παραβίαση του 
διεθνούς ναυτικού δικαίου και των 
διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας, και 
ιδίως την κατασκευή της γέφυρας του 
Κερτς και της σιδηροδρομικής σύνδεσής 
της χωρίς τη συγκατάθεση της 
Ουκρανίας, την τοποθέτηση υποβρύχιων 
καλωδίων, καθώς και το κλείσιμο και τη 
στρατιωτικοποίηση της Αζοφικής 
Θάλασσας, ενέργειες που εμποδίζουν 
σοβαρά τις οικονομικές δραστηριότητες 
της Ουκρανίας· καλεί τη Ρωσική 
Ομοσπονδία να διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη και ελεύθερη διέλευση από 
και προς την Αζοφική Θάλασσα, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και την 
πρόσβαση των διεθνών μη κυβερνητικών 

27. ζητεί την απελευθέρωση όλων των 
Ουκρανών πολιτικών κρατουμένων και 
αιχμαλώτων πολέμου στη Ρωσία, στην 
Κριμαία και στα τμήματα του Ντονμπάς 
που δεν ελέγχονται από την ουκρανική 
κυβέρνηση·
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οργανώσεων και των διεθνών 
ανθρωπιστικών οργανώσεων στα 
κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη του 
Ντονμπάς και στην προσαρτημένη 
Κριμαία· ζητεί την απελευθέρωση όλων 
των Ουκρανών πολιτικών κρατουμένων 
και αιχμαλώτων πολέμου στη Ρωσία, στην 
Κριμαία και στα τμήματα του Ντονμπάς 
που δεν ελέγχονται από την ουκρανική 
κυβέρνηση· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για την απελευθέρωση 
Ρώσων πολιτών που είναι ύποπτοι για 
εμπλοκή στην κατάρριψη της πτήσης 
MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Τροπολογία 52
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Ουκρανία να 
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της σχετικά με 
τη μεταρρύθμιση των κρατικών ελέγχων 
στις εξαγωγές σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τα πρότυπα της ΕΕ, και σχετικά με την 
υλοποίηση μιας συνεκτικής και 
συστηματικής πολιτικής κυρώσεων· 
καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
βελτιώσουν την επίβλεψη της υλοποίησης 
των κυρώσεων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
επίβλεψης των δραστηριοτήτων των 
αρχών των κρατών μελών που είναι 
υπεύθυνες για την εφαρμογή των κοινών 
κανόνων της ΕΕ·

29. ζητεί από την Ουκρανία να 
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της σχετικά με 
τη μεταρρύθμιση των κρατικών ελέγχων 
στις εξαγωγές σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τα πρότυπα της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ 
και την Επιτροπή να επανεξετάσουν όλες 
τις κυρώσεις της ΕΕ, δεδομένου ότι είναι 
πάντα μονομερείς και, κατά συνέπεια, 
παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου ·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Τροπολογία 53
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. απευθύνει εκ νέου έκκληση για μια 
διεθνή διαπραγματευτική προσπάθεια για 
τον τερματισμό της κατοχής στη 
χερσόνησο της Κριμαίας, με την ενεργό 
συμμετοχή της ΕΕ· καλεί τον ΑΕ/ΥΕ, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν όλη την απαραίτητη στήριξη 
για τη δημιουργία μιας Διεθνούς 
Πλατφόρμας της Κριμαίας, που θα 
επιτρέψει τον συντονισμό, την 
επισημοποίηση και τη 
συστηματικοποίηση των προσπαθειών 
για την αποκατάσταση της εδαφικής 
ακεραιότητας της Ουκρανίας· θεωρεί ότι 
είναι σημαντικό να συμμετάσχει η 
Μετζλίς των Τατάρων της Κριμαίας στις 
δραστηριότητες αυτής της Πλατφόρμας, 
ως το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο 
σώμα εκπροσώπησης των Τατάρων της 
Κριμαίας·

διαγράφεται

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Τροπολογία 54
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει, εν τω μεταξύ, ότι, 
σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, η Ρωσική Ομοσπονδία, ως 
κράτος κατοχής, φέρει την πλήρη ευθύνη 
για την ικανοποίηση των αναγκών του 
πληθυσμού της προσωρινά κατεχόμενης 
χερσονήσου της Κριμαίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης· 
επισημαίνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με 
την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, 
μέρος της οποίας είναι η Ρωσία, μια 
δύναμη κατοχής δεν μπορεί να αναγκάζει 
τους κατοίκους των κατεχόμενων εδαφών 
να υπηρετούν στις ένοπλες ή τις 
βοηθητικές δυνάμεις της· 

διαγράφεται 

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

3.2.2021 A9-0219/55

Τροπολογία 55
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καταδικάζει τη Ρωσική 
Ομοσπονδία για την εγκατάσταση Ρώσων 
πολιτών στην κατεχόμενη Κριμαία και 
στα εδάφη του Ντονέτσκ και του 
Λουχάνσκ, αποδυναμώνοντας έτσι την 
ισορροπία μεταξύ κατόχων ρωσικών 
διαβατηρίων και Ουκρανών, καθώς και 
τις προσπάθειές της να οργανώσει 
τοπικές εκλογές στην Αυτόνομη 
Δημοκρατία της Κριμαίας στην Ουκρανία 
στις 13 Σεπτεμβρίου 2020· δηλώνει ότι η 
εκλογή του κυβερνήτη της 
Σεβαστούπολης ήταν παράνομη και ότι 
παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, όπως ήταν 
και η ψηφοφορία για τους 
αντιπροσώπους του λεγόμενου Κρατικού 
Συμβουλίου της «Δημοκρατίας της 
Κριμαίας», τη λεγόμενη Νομοθετική 
Συνέλευση της πόλης της Συμφερούπολης 
και το λεγόμενο Αγροτικό Συμβούλιο της 
περιφέρειας Razdolno· καλεί την ΕΕ να 
επιβάλει κυρώσεις στους υπευθύνους για 
τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
ψηφοφοριών· αποδοκιμάζει τις ενέργειες 
της Ρωσίας για τη στρατολόγηση νέων 
της κατεχόμενης Κριμαίας στις ρωσικές 
ένοπλες δυνάμεις, το 85 % των οποίων 
εστάλη να υπηρετήσει στη Ρωσική 
Ομοσπονδία· καλεί τη Ρωσία να 
σταματήσει τη στρατολόγηση ατόμων 
στην Κριμαία και να τηρήσει πλήρως τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις 

διαγράφεται
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Συμβάσεις της Γενεύης· 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Τροπολογία 56
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή 
του σε όλες τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την απονομή 
δικαιοσύνης και για τα 298 θύματα, και 
τους συγγενείς τους, από την κατάρριψη 
της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών 
Αερογραμμών από ρωσικής προέλευσης 
πύραυλο εδάφους-αέρος, 
συμπεριλαμβανομένης της διεθνώς 
υποστηριζόμενης ποινικής διαδικασίας σε 
βάρος τεσσάρων υπόπτων σύμφωνα με το 
ολλανδικό δίκαιο και της υπόθεσης που 
κινήθηκε κατά της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· 
συγχαίρει την Ουκρανία για τη συνεχή 
της συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινής 
Ομάδας Έρευνας, για τη διαπίστωση της 
αλήθειας, τον εντοπισμό των υπόπτων και 
την προσαγωγή των δραστών στη 
δικαιοσύνη· καταδικάζει τη μονομερή 
αποχώρηση της Ρωσίας από τις τριμερείς 
διαβουλεύσεις διερεύνησης της αλήθειας 
με την Αυστραλία και τις Κάτω Χώρες· 
καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως με 
όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες 
διασφάλισης της απόδοσης ευθύνης σε 
οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που 
εμπλέκεται στην κατάρριψη του MH17, 
μεταξύ άλλων μέσω της επανέναρξης του 
διαλόγου διερεύνησης της αλήθειας με 
την Αυστραλία και τις Κάτω Χώρες, και 
της διασφάλισης της συνεργασίας της με 

34. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή 
του σε όλες τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την απονομή 
δικαιοσύνης και για τα 298 θύματα, και 
τους συγγενείς τους, από την κατάρριψη 
της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών 
Αερογραμμών, συμπεριλαμβανομένης της 
διεθνώς υποστηριζόμενης ποινικής 
διαδικασίας σε βάρος τεσσάρων υπόπτων 
σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο και της 
υπόθεσης που κινήθηκε κατά της Ρωσίας 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· καταδικάζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Εθνικό Ταμείο για τη 
Δημοκρατία Bellingcat στην υπόθεση 
αυτή και την άκριτη διάδοση διαρροών 
από την ουκρανική μυστική υπηρεσία, 
την SBU, η οποία επέρριψε την ευθύνη 
στη Ρωσία πριν από την έναρξη της 
επίσημης έρευνας· σημειώνει ότι ο Eliot 
Higgins και άλλοι στην ομάδα Bellingcat 
έχουν επιδοθεί σε δημόσια γελοιοποίηση 
και λασπολογία κατά των συνηγόρων 
υπεράσπισης και των ερευνητών που 
εμπλέκονται στην υπόθεση· καταδικάζει 
τη διάδοση στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης μη υποστηριζόμενων 
ισχυρισμών και λασπολογίας από την 
Bellingcat σε σχέση με τους 
εμπλεκόμενους στη δίκη οι οποίοι 
αμφισβήτησαν το αφήγημα της Bellingcat 
και της SBU, ότι η κατάρριψη του 
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τη διακρατική προσφυγή που κατέθεσαν 
οι Κάτω Χώρες σχετικά με την υπόθεση 
αυτή κατά της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
καθώς και μέσω της έκδοσης του 
Volodymyr Tsemakh στις Κάτω Χώρες· 
ζητεί από τη Ρωσία να σταματήσει τη 
διάδοση της παραπληροφόρησης σχετικά 
με την πτήση MH17· 

αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση 
ΜΗ17 έγινε από ρωσικό πύραυλο BUK 
και όχι από ουκρανό μαχητή· 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Τροπολογία 57
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. καταδικάζει απερίφραστα τις 
μεγάλης κλίμακας και διαρκείς 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών - όπως η ελευθερία της 
έκφρασης, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων και του συνεταιρίζεσθαι, 
καθώς και το δικαίωμα ειρηνικής 
συνάθροισης - που διαπράττονται από τις 
ρωσικές κατοχικές δυνάμεις στο 
προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της 
Κριμαίας και από τις λεγόμενες 
αποσχιστικές δυνάμεις στις μη 
ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές 
του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων 
της καταναγκαστικής στρατολόγησης, 
της απέλασης, της μαζικής χορήγησης 
υπηκοότητας, των περιορισμών στα 
εκπαιδευτικά δικαιώματα, των 
αυθαίρετων κρατήσεων, των 
βασανιστηρίων και άλλων σκληρών 
συνθηκών κράτησης, καθώς και 
περιοριστικών μέτρων, όπως το 
μονομερές κλείσιμο σημείων ελέγχου και 
η απαγόρευση της πρόσβασης των 
αποστολών του ΟΗΕ και των 
ανθρωπιστικών αποστολών, μέτρα τα 
οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά κατά 
την τρέχουσα πανδημία·

52. εκφράζει βαθιά ανησυχία σχετικά 
με τις αυξανόμενες καταγγελίες για 
ακροδεξιά βία, υπερεθνικισμό, 
νεοναζιστικά πογκρόμ κατά των Ρομά, 
αυξανόμενες επιθέσεις εναντίων 
φεμινιστικών ομάδων και ομάδων 
ΛΟΑΤΚΙ, απαγορεύσεις βιβλίων και 
εξύμνηση συνεργατών των Ναζί με τη 
στήριξη του κράτους· καλεί την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 
Ουκρανίας να αντιδράσουν άμεσα σε 
αυτά τα πρόσφατα γεγονότα βίας και 
εκφοβισμού καταδικάζοντάς τα δημόσια 
και απερίφραστα· καλεί επειγόντως τις 
ουκρανικές αρχές να διενεργήσουν 
άμεσες, διεξοδικές, αμερόληπτες και 
ανεξάρτητες έρευνας προκειμένου να 
λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι· καλεί την 
ουκρανική κυβέρνηση να αναλάβει 
ουσιαστική δράση για την πρόληψη και 
τον τερματισμό ενεργειών που προωθούν 
το μίσος και τις διακρίσεις·

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Τροπολογία 58
Mick Wallace
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Έκθεση A9-0219/2020
Michael Gahler
Συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά του 
ανησυχία για την επιδείνωση της 
ανθρωπιστικής κατάστασης στα ανατολικά 
εδάφη που επί του παρόντος δεν 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 
ουκρανικής κυβέρνησης, ιδίως υπό το φως 
της τρέχουσας επείγουσας κατάστασης 
λόγω της COVID-19· ζητεί από τις de 
facto τοπικές αρχές να εγκρίνουν όλα τα 
μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι 
βασικές ανάγκες του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
καλής ποιότητας υγειονομικές υποδομές 
και περίθαλψη, και να συνεργαστούν 
πλήρως με τη νόμιμη ουκρανική 
κυβέρνηση για τον σκοπό αυτό·

54. εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά του 
ανησυχία για την επιδείνωση της 
ανθρωπιστικής κατάστασης στα 
ελεγχόμενα από την κυβέρνηση εδάφη της 
Ουκρανίας, ιδίως υπό το φως της 
τρέχουσας επείγουσας κατάστασης λόγω 
της COVID-19· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι, μετά την απόρριψη από 
την ουκρανική κυβέρνηση της 
προσφοράς του εμβολίου Sputnik της 
Ρωσίας, οι Ουκρανοί έχουν πλέον 
περιορισμένη πρόσβαση σε εμβόλια, ενώ 
στην Κριμαία και την περιοχή του 
Ντονμπάς αρχίζουν οι εμβολιασμοί· ζητεί 
από την κυβέρνηση να εγκρίνει όλα τα 
μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι 
βασικές ανάγκες του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
καλής ποιότητας υγειονομικές υποδομές 
και περίθαλψη·
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