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3.2.2021 A9-0219/49

Leasú 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 25 b (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 25b. á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá sé tacú le gníomhaithe 
agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta, 
lena n-áirítear gluaiseacht na mban, 
gluaiseacht an chomhshaoil, gluaiseacht 
LGBTI, agus cosantóirí chearta an duine;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Leasú 50
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 26

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

26. á chur in iúl gur geal léi gur 
cuireadh tús arís leis na cainteanna 
síochána faoi fhormáid Cheathrar na 
Normainne an 9 Nollaig 2019 i bPáras tar 
éis dúsháinn trí bliana; ag tathant ar gach 
taobh cloí le comhaontú an tsosa comhraic; 
á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé réimsí 
breise díscoir a shainaithint, 
gníomhaíochtaí chun mianaigh a ghlanadh 
agus seicphointí a oscailt ar fud na líne 
teagmhála, agus á iarraidh ar an Rúis a 
tionchar cinntitheach a imirt ar na 
foirmíochtaí armtha a dtacaíonn sí leo na 
gealltanais a gabhadh de láimh mar chuid 
de Chomhaontuithe Mhionsc a urramú 
agus a chur chun feidhme ina n-iomláine, 
agus na cruinnithe a bhí ag formáid 
Cheathrar na Normainne agus ag an 
nGrúpa Teagmhála Tríthaobhach le déanaí; 
á athdhearbhú, mar a comhaontaíodh i 
Mionsc agus i bhFoirmle Steinmeier mar a 
thugtar uirthi, nach mór toghcháin áitiúla 
sna codanna atá faoi fhorghabháil in 
oirthear na hÚcráine a dhéanamh i 
gcomhréir le reachtaíocht na hÚcráine agus 
faoi mhaoirseacht ESCE; á chur i bhfios 
go láidir nár comhlíonadh na 
coinníollacha do thoghcháin shaora 
chóra in Donetsk agus Luhansk sa staid 
reatha; á chur in iúl gur geal léi gur 
dífhostaíodh an plean chun scarúnaithe a 
bhfuil tacaíocht na Rúise acu a áireamh 

26. á chur in iúl gur geal léi gur 
cuireadh tús arís leis na cainteanna 
síochána faoi fhormáid Cheathrar na 
Normainne an 9 Nollaig 2019 i bPáras tar 
éis dúsháinn trí bliana; ag tathant ar gach 
taobh cloí le comhaontú an tsosa comhraic; 
á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé réimsí 
breise díscoir a shainaithint, 
gníomhaíochtaí chun mianaigh a ghlanadh 
agus seicphointí a oscailt ar fud na líne 
teagmhála, agus á iarraidh ar an Rúis a 
tionchar cinntitheach a imirt ar na 
foirmíochtaí armtha a dtacaíonn sí leo na 
gealltanais a gabhadh de láimh mar chuid 
de Chomhaontuithe Mhionsc a urramú 
agus a chur chun feidhme ina n-iomláine, 
agus na cruinnithe a bhí ag formáid 
Cheathrar na Normainne agus ag an 
nGrúpa Teagmhála Tríthaobhach le déanaí; 
á athdhearbhú, mar a comhaontaíodh i 
Mionsc agus i bhFoirmle Steinmeier mar a 
thugtar uirthi, nach mór stádas speisialta a 
thabhairt do Donbas ag an am céanna a 
bheidh toghcháin áitiúla a reáchtáil, rud 
nach mór a dhéanamh i gcomhréir le 
reachtaíocht na hÚcráine agus faoi 
mhaoirseacht ESCE; ag tabhairt dá haire 
gur dífhostaíodh an plean chun scarúnaithe 
a áireamh mar pháirtí sna cainteanna a bhí 
ag an nGrúpa Teagmhála Tríthaobhach; ag 
tabhairt dá haire gur chuir comhaltaí 
sinsearacha thoscaireacht na hÚcráine sa 
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mar pháirtí sna cainteanna a bhí ag an 
nGrúpa Teagmhála Tríthaobhach; á chur 
in iúl gurb oth léi na tuairimí a thug 
comhaltaí sinsearacha thoscaireacht na 
hÚcráine sa Ghrúpa Teagmhála 
Tríthaobhach lena ndiúltaítear 
rannpháirtíocht mhíleata na Rúise sa 
choinbhleacht i réigiún Donbas; 

Ghrúpa Teagmhála Tríthaobhach barúlacha 
in iúl lena ndiúltaítear rannpháirtíocht 
mhíleata na Rúise sa choinbhleacht i 
réigiún Donbas; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Leasú 51
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 27

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

27. ag cáineadh go láidir 
gníomhaíochtaí díchobhsaitheacha agus 
rannpháirtíocht mhíleata na Rúise san 
Úcráin; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
an méadú leanúnach ar shaoráidí míleata 
agus ar fhearais mhíleata na Rúise i 
Leithinis na Crimé, lena n-áirítear os 
cionn 30 000 trúpa, córais nua diúracán ó 
dhromchla go haer agus ó dhromchla go 
dromchla, fomhuireáin le hacmhainn 
núicléach agus buamadóirí 
straitéiseacha; ag cáineadh 
gníomhaíochtaí neamhdhleathacha na 
Rúise atá dírithe ar Chaolas Kerch a 
fhorghabháil, ós rud é gurb ionann na 
gníomhaíochtaí sin agus sárú ar an dlí 
idirnáisiúnta muirí agus ar ghealltanais 
idirnáisiúnta na Rúise, go háirithe 
Droichead Kerch agus a nasc iarnróid atá 
á thógáil gan toiliú na hÚcráine, na 
cáblaí atá á leagan ar ghrinneall na mara 
agus an cúngú agus an míleatú atá á 
ndéanamh ar Mhuir Mheoid, lena 
gcuirtear mórbhac ar ghníomhaíochtaí 
eacnamaíocha na hÚcráine; á iarraidh ar 
Chónaidhm na Rúise a áirithiú go mbeidh 
cead seolta saor ó bhac chuig agus ó 
Mhuir Mheoid i gcomhréir leis an dlí 
idirnáisiúnta, agus rochtain 
d’eagraíochtaí neamhrialtasacha 
idirnáisiúnta agus d’eagraíochtaí 
daonnúla idirnáisiúnta ar chríocha 

27. á iarraidh go scaoilfí saor 
príosúnaigh pholaitíochta agus príosúnaigh 
chogaidh uile na hÚcráine atá faoi 
choinneáil sa Rúis, sa Chrimé agus i 
réigiúin Donbas nach bhfuil faoi rialú 
Rialtas na hÚcráine;
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Donbas agus ar chríocha Chrimé 
ionghafa na hÚcráine atá faoi 
fhorghabháil; á iarraidh go scaoilfí saor 
príosúnaigh pholaitíochta agus príosúnaigh 
chogaidh uile na hÚcráine atá faoi 
choinneáil sa Rúis, sa Chrimé agus i 
réigiúin Donbas nach bhfuil faoi rialú 
Rialtas na hÚcráine; á chur in iúl gur cúis 
bhuartha di, áfach, saoradh shaoránaigh 
na Rúise a bhfuil amhras ina leith go 
rabhadar rannpháirteach i dturnamh 
eitilt MH17 de chuid Aerlínte na 
Malaeisia;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Leasú 52
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 29

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

29. ag tathant ar an Úcráin a gealltanais 
a chomhlíonadh i leith athchóirú a 
dhéanamh ar rialuithe maidir le honnmhairí 
stáit i gcomhréir le ceanglais agus 
caighdeáin AE, agus i leith beartas 
smachtbhannaí a bheidh 
comhsheasmhach agus córasach a chur 
chun feidhme; á iarraidh ar SEGS agus ar 
an gCoimisiún maoirseacht níos fearr a 
dhéanamh ar chur chun feidhme 
smachtbhannaí AE, lena n-áirítear 
maoirseacht níos fearr a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí na n-údarás sna 
Ballstáit a bhfuil sé de chúram orthu 
comhrialacha AE a chur chun feidhme;

29. ag tathant ar an Úcráin a gealltanais 
a chomhlíonadh i leith athchóirú a 
dhéanamh ar rialuithe maidir le honnmhairí 
stáit i gcomhréir le ceanglais agus 
caighdeáin AE; á iarraidh ar SEGS agus ar 
an gCoimisiún athmhachnamh a 
dhéanamh ar smachtbhannaí uile AE ós 
rud é go mbíonn siad aontaobhach i 
gcónaí agus neamhdhleathach faoin dlí 
idirnáisiúnta dá réir;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Leasú 53
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 31

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

31. á iarraidh an athuair go mbeidh 
ann d’fhormáid idirnáisiúnta le haghaidh 
caibidlíocht a dhéanamh maidir le 
deireadh a chur leis an bhforghabháil ar 
leithinis na Crimé le rannpháirtíocht 
ghníomhach AE; á iarraidh ar VP/HR, ar 
an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an 
tacaíocht uile a bhfuil gá leis a thabhairt 
chun Ardán Idirnáisiúnta na Crimé a 
chur ar bun lena lamhálfaí d’iarrachtaí 
atá dírithe ar athbhunú iomláine 
chríochach na hÚcráine a chomhordú, a 
chur ar bhonn foirmiúil agus a chórasú; 
á mheas go bhfuil tábhacht leis go n-
áireofar na Mejlis de chuid phobal 
Tatarach na Crimé, mar an t-aon 
chomhlacht ionadaíoch de Thataraigh na 
Crimé a aithnítear go hidirnáisiúnta, sna 
gníomhaíochtaí a bhaineann le hArdán 
den sórt sin;

Scriosta

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Leasú 54
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 32

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

32. á mheabhrú, idir an dá linn, de 
réir an dlí dhaonnúil idirnáisiúnta, go 
bhfuil freagracht iomlán ar Chónaidhm 
na Rúise, mar stáit forghabhála, chun 
freastal ar riachtanais dhaonra leithinis 
na Crimé atá faoi fhorghabháil 
shealadach, lena n-áirítear a soláthar 
uisce; á chur i bhfios, thairis sin, de bhun 
an Cheathrú Coinbhinsiún de chuid 
Choinbhinsiúin na Ginéive, a bhfuil an 
Rúis ina páirtí inti, nach bhféadfaidh 
cumhacht forghabhála iallach a chur ar 
chónaitheoirí na críche atá faoi 
fhorghabháil a bheith ar fiannas ina 
fórsaí armtha nó cúnta; 

Scriosta 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Leasú 55
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 33

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

33. ag cáineadh Chónaidhm na Rúise 
as saoránaigh de chuid na Rúise a lonnú 
sa Chrimé atá faoi fhorghabháil agus i 
gcríocha Donetsk agus Luhansk, lena 
gcuirtear isteach, dá bhrí sin, ar an 
gcothromaíocht atá ann idir na daoine sin 
a bhfuil pasanna Rúiseacha ina seilbh 
acu agus na hÚcránaigh, mar aon leis na 
hiarrachtaí atá déanta aici chun 
toghcháin áitiúla a eagrú i bPoblacht 
Fhéinrialaitheach na Crimé san Úcráin 
an 13 Meán Fómhair 2020; á chur in iúl 
go raibh toghadh an ghobharnóra ar 
Sevastopol neamhdhleathach agus ina 
shárú ar an dlí idirnáisiúnta, mar a bhí 
amhlaidh leis an vótáil d’ionadaithe chuig 
an gComhairle Stáit mar a thugtar uirthi 
de ‘Phoblacht na Crimé’ agus chuig an 
Tionól Reachtach mar a thugtar air de 
chathair Symferopol agus chuig an 
gComhairle Tuaithe mar a thugtar uirthi 
de réigiún Razdolno; á iarraidh ar AE 
smachtbhannaí a fhorchur orthu siúd atá 
freagrach as na vótálacha a eagrú agus as 
a gcur i gcrích; á chur in iúl gur saoth léi 
gníomhaíochtaí na Rúise agus 
coinscríobh á dhéanamh aici ar fhir óga 
sa Chrimé atá faoi fhorghabháil chun 
bheith ar fiannas i bhfórsaí armtha na 
Rúise, ar cuireadh 85 % díobh chun 
bheith ar fiannas i gCónaidhm na Rúise; 
á iarraidh ar an Rúis deireadh a chur leis 

Scriosta
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an gcoinscríobh atá á dhéanamh aici ar 
dhaoine sa Chrimé agus go ndéanfaidh sí 
a hoibleagáidí faoi Choinbhinsiúin na 
Ginéive a chomhlíonadh ina n-iomláine; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Leasú 56
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 34

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

34. á chur in iúl a lántacaíocht do na 
hiarrachtaí uile atá á ndéanamh chun 
ceartas a bhaint amach do gach duine de na 
298 n-íospartach agus dá neasghaolta, a bhí 
ar Eitilt MH17 de chuid Aerlínte na 
Malaeisia de thoradh a turnamh ag 
diúracán dromchla go haer a rinne an 
Rúis a sholáthar, lena n-áirítear na 
himeachtaí coiriúla a bhfuil tacaíocht 
idirnáisiúnta acu i gcoinne ceathrar 
amhrastach faoi dhlí na hÍsiltíre agus an 
cás a taisceadh i gcoinne na Rúise leis an 
gCúirt Eorpach um Chearta an Duine; ag 
moladh na hÚcráine as a comhar 
leanúnach laistigh de FCI chun an 
fhírinne a chinneadh, amhrastaigh a 
shainaithint agus déantóirí na coire a 
thabhairt os comhair cúirte; ag cáineadh 
tharraingt siar aontaobhach na Rúise ó 
na comhairliúcháin thríthaobhacha 
maidir le haimsiú na fírinne leis an 
Astráil agus leis an Ísiltír; á iarraidh ar 
an Rúis comhoibriú go hiomlán leis na 
hiarrachtaí leanúnacha uile chun 
cuntasacht aon duine aonair nó aon 
eintitis a bhí rannpháirteach i dturnamh 
MH17 a áirithiú, inter alia trí thús a chur 
an athuair le hidirphlé aimsithe na 
fírinne leis an Astráil agus leis an Ísiltír, 
lena n-áiritheofar go gcomhoibreoidh sí 
leis an iarratas idirstáit a rinne an Ísiltír a 
thaisceadh i gcoinne na Rúise leis an 

34. á chur in iúl a lántacaíocht do na 
hiarrachtaí uile atá á ndéanamh chun 
ceartas a bhaint amach do gach duine de na 
298 n-íospartach agus dá neasghaolta 
maidir le turnamh Eitilt MH17 de chuid 
Aerlínte na Malaeisia, lena n-áirítear na 
himeachtaí coiriúla i gcoinne ceathrar 
amhrastach faoi dhlí na hÍsiltíre agus an 
cás a taisceadh i gcoinne na Rúise leis an 
gCúirt Eorpach um Chearta an Duine; ag 
cáineadh an róil a bhí ag Bellingcat, arna 
mhaoiniú ag an Dearlaic Náisiúnta i 
gcomhair Daonlathais sa chás sin, agus 
an scaipeadh neamhchriticiúil a rinne sé 
ar sceitheadh ó sheirbhís rúnda na 
hÚcráine, SBU, lenar cuireadh an 
milleán ar an Rúis sula raibh tús curtha 
leis an imscrúdú oifigiúil; ag tabhairt dá 
haire go bhfuil fonóid agus clúmhilleadh 
á ndéanamh go poiblí ag Eliot Higgins 
agus ag daoine eile atá ar fhoireann 
Bellingcat ar dhlíodóirí cosanta agus 
imscrúdaitheoirí atá rannpháirteach sa 
chás; ag cáineadh an scaipeadh atá á 
dhéanamh sna meáin phoiblí ar mhaímh 
agus ar chlúmhilleadh gan aon fhianaise 
ó Bellingcat maidir leo siúd atá 
rannpháirteach sa triail a cheistigh insint 
Bellingcat agus SBU gur diúracán 
Rúiseach de dhéanamh BUK agus nach 
scairdeitleán troda de chuid na hÚcráine 
ba cúis le turnamh Eitilt MH17; 
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gCúirt Eorpach um Chearta an Duine 
maidir leis an ábhar, agus trí Volodymyr 
Tsemakh a eiseachadadh chuig an Ísiltír; 
ag tathant ar an Rúis deireadh a chur leis 
an gcur chun cinn atá á dhéanamh aici ar 
an mbréagaisnéis a mhéid a bhaineann le 
hEitilt MH17; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Leasú 57
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 52

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

52. ag cáineadh go láidir na sáruithe 
móra agus buana ar chearta an duine 
agus ar shaoirsí bunúsacha amhail an 
tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, an 
tsaoirse reiligiúin nó creidimh agus an 
tsaoirse comhlachais, mar aon leis an 
gceart chun comhthionóil shíochánta, 
arna ndéanamh ag fórsaí forghabhála na 
Rúise i gcríoch na Crimé atá faoi 
fhorghabháil shealadach agus ag na 
fórsaí scarúnaíocha mar a thugtar orthu 
sna limistéir de Donbas nach bhfuil faoi 
smacht an rialtais, lena n-áirítear 
coinscríobh éigeantach, díbirt, iallach á 
chur ar dhaoine iarratas a dhéanamh ar 
phasanna Rúiseacha, srianta ar chearta 
oideachais, coinneáil threallach, céasadh 
agus dálaí diana coinneála eile amhail 
dúnadh aontaobhach na seicphointí agus 
diúltú do rochtain a thabhairt do mhisin 
na Náisiún Aontaithe agus do mhisin 
dhaonchabhracha, ar údair mhóra imní 
iad le linn na paindéime reatha;

52. á chur in iúl gur cúis mhór imní di 
an méadú atá tagtha ar na tuairiscí 
maidir le foréigean i bhfad amach ar an 
eite dheis, ultranáisiúnachas, pograim 
neo-Naitsíocha i gcoinne na Romach, 
ionsaithe forleathana ar fheiminigh agus 
ar ghrúpaí LGBT, toirmisc leabhar agus 
glóiriú stát-tionscanta comhoibrithe de 
chuid na Naitsithe; ag tathant ar Rialtas 
agus ar Pharlaimint na hÚcráine 
freagairt go pras do na cásanna foréigin 
agus imeaglaithe a tharla le déanaí trína 
gcáineadh go soiléir agus go poiblí; á 
iarraidh ar údaráis na hÚcráine 
imscrúduithe prasa, cuimsitheacha, 
neamhchlaonta agus neamhspleácha a 
dhéanamh ar bhonn práinne chun iad 
siúd atá freagrach a thabhairt chun 
cuntais; ag tathant ar Rialtas na 
hÚcráine gníomhaíocht éifeachtach a 
dhéanamh chun gníomhartha lena 
gcuirtear fuath agus idirdhealú chun cinn 
a chosc agus a stopadh;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Leasú 58
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 54

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

54. á chur in iúl go bhfuil sí thar a 
bheith buartha, áfach, faoin staid dhaonnúil 
atá ag dul in olcas i gcríocha an oirthir 
nach bhfuil á rialú ag Rialtas na hÚcráine 
faoi láthair, go háirithe i bhfianaise 
éigeandáil reatha COVID-19; ag tathant ar 
na húdaráis áitiúla de facto na bearta uile 
a bhfuil gá leo a ghlacadh chun a áirithiú 
go bhfreastalófar ar riachtanais bhunúsacha 
na ndaoine, lena n-áirítear rochtain ar 
shaoráidí agus ar chóireáil sláinte ar 
ardchaighdeán, agus comhoibriú go 
hiomlán le Rialtas dlisteanach na 
hÚcráine chun na críche sin;

54. á chur in iúl go bhfuil sí thar a 
bheith buartha, áfach, faoin staid dhaonnúil 
atá ag dul in olcas san Úcráin rialtas-
rialaithe, go háirithe i bhfianaise éigeandáil 
reatha COVID-19; ag cur in iúl gurb oth 
léi gur fágadh muintir na hÚcráine gan 
mórán rochtana ar vacsaíní agus tús á 
chur leis an rolladh amach sa Chrimé 
agus i réigiún Donbas tar éis do Rialtas 
na hÚcráine diúltú do thairiscint ar 
vacsaín Sputnik na Rúise; ag tathant ar an 
rialtas na bearta uile a bhfuil gá leo a 
ghlacadh chun a áirithiú go bhfreastalófar 
ar riachtanais bhunúsacha na ndaoine, lena 
n-áirítear rochtain ar shaoráidí agus ar 
chóireáil sláinte ar ardchaighdeán;

Or. en


