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3.2.2021 A9-0219/49

Módosítás 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 25b. hangsúlyozza a civil társadalmi 
szereplők és szervezetek, köztük a női 
mozgalom, a környezetvédelmi mozgalom, 
az LMBTI-mozgalom és az emberijog-
védők támogatásának fontosságát;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Módosítás 50
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
26 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

26. üdvözli, hogy a három éves 
patthelyzetet követően 2019. december 9-
én Párizsban újraindultak a normandiai 
négyek keretében zajló béketárgyalások; 
sürgeti valamennyi felet, hogy 
csatlakozzanak a tűzszüneti 
megállapodáshoz; hangsúlyozza a 
konfliktus mérsékléséhez kapcsolódó 
további területek azonosításának, az 
aknamentesítési tevékenységeknek és a 
frontvonal mentén lévő ellenőrzési pontok 
megnyitásának fontosságát, és felszólítja 
Oroszországot, hogy az általa támogatott 
fegyveres alakulatok feletti befolyását 
használja fel a minszki megállapodások, 
valamint a normandiai négyek és a 
háromoldalú kapcsolattartó csoport 
közelmúltban folytatott találkozói 
keretében vállalt kötelezettségek 
tiszteletben tartására és teljes körű 
végrehajtására; emlékeztet arra, hogy a 
minszki megállapodásnak és az 
úgynevezett „Steinmeier-formulának” 
megfelelően Kelet-Ukrajna megszállt 
részein a helyhatósági választásokat az 
ukrán jogszabályokkal összhangban és az 
EBESZ felügyelete alatt kell lefolytatni; 
hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzetben 
nem teljesülnek a szabad és tisztességes 
választások feltételei Donyeck és 
Luhanszk területén; üdvözli az oroszok 
által támogatott szeparatistáknak a 

26. üdvözli, hogy a három éves 
patthelyzetet követően 2019. december 9-
én Párizsban újraindultak a normandiai 
négyek keretében zajló béketárgyalások; 
sürgeti valamennyi felet, hogy 
csatlakozzanak a tűzszüneti 
megállapodáshoz; hangsúlyozza a 
konfliktus mérsékléséhez kapcsolódó 
további területek azonosításának, az 
aknamentesítési tevékenységeknek és a 
frontvonal mentén lévő ellenőrzési pontok 
megnyitásának fontosságát, és felszólítja 
Oroszországot, hogy az általa támogatott 
fegyveres alakulatok feletti befolyását 
használja fel a minszki megállapodások, 
valamint a normandiai négyek és a 
háromoldalú kapcsolattartó csoport 
közelmúltban folytatott találkozói 
keretében vállalt kötelezettségek 
tiszteletben tartására és teljes körű 
végrehajtására; emlékeztet arra, hogy a 
minszki megállapodásnak és az 
úgynevezett „Steinmeier-formulának” 
megfelelően Donyecknek különleges 
jogállást kell biztosítani egyidőben a 
helyhatósági választásokkal, amelyeket az 
ukrán jogszabályokkal összhangban és az 
EBESZ felügyelete alatt kell lefolytatni; 
tudomásul veszi, hogy elvetették a 
szeparatistáknak a háromoldalú 
kapcsolattartó csoport tárgyalásaiba történő 
bevonására irányuló tervet; tudomásul 
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háromoldalú kapcsolattartó csoport 
tárgyalásaiba történő bevonására irányuló 
terv elvetését; sajnálatát fejezi ki az ukrán 
küldöttség magas rangú tagjainak a 
háromoldalú kapcsolattartó csoportban tett 
kijelentései miatt, amelyben tagadták 
Oroszország katonai részvételét a Donyec-
medence régiójában zajló konfliktusban; 

veszi az ukrán küldöttség magas rangú 
tagjainak a háromoldalú kapcsolattartó 
csoportban tett kijelentéseit, amelyekben 
tagadják Oroszország katonai részvételét a 
Donyec-medence régiójában zajló 
konfliktusban; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Módosítás 51
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. határozottan elítéli Oroszország 
destabilizáló lépéseit és katonai jelenlétét 
Ukrajnában; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy Oroszország folyamatosan katonai 
létesítményeket épít és csapatokat telepít a 
Krím-félszigetre, beleértve jóval több mint 
30 000 csapatot, új föld-levegő és föld-föld 
rakétarendszereket, atomképes 
tengeralattjárókat és stratégiai bombákat; 
elítéli Oroszország jogellenes lépéseit a 
Kercsi-szoros feletti ellenőrzés 
megszerzésére, nevezetesen a Kercsi-híd 
és vasúti összeköttetése Ukrajna 
beleegyezése nélkül történő kiépítését, 
mivel azok sértik a nemzetközi tengerjogot 
és Oroszország nemzetközi 
kötelezettségvállalásait, valamint az 
Azovi-tenger lezárását, militarizálását és a 
tenger alatti kábelek lefektetését, ami 
súlyosan akadályozza Ukrajna gazdasági 
tevékenységeit; felszólítja az Oroszországi 
Föderációt, hogy a nemzetközi joggal 
összhangban biztosítsa az Azovi-tengeren 
az akadálytalan és szabad áthaladást, 
valamint a nemzetközi nem kormányzati 
szervezetek és nemzetközi humanitárius 
szervezetek bejutását a Donyec-medence 
és az annektált Krím megszállt ukrán 
területeire; felszólít valamennyi ukrán 
politikai fogoly és hadifogoly szabadon 
bocsátására Oroszországban, a Krím 
félszigeten és a Donyec-medence ukrán 

27. felszólít valamennyi ukrán politikai 
fogoly és hadifogoly szabadon bocsátására 
Oroszországban, a Krím félszigeten és a 
Donyec-medence ukrán kormány által nem 
ellenőrzött részein;
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kormány által nem ellenőrzött részein; 
aggodalmát fejezi ki azonban a Malaysian 
Airlines MH17-es járatának lelövésében 
való részvétellel gyanúsított orosz 
állampolgárok szabadon bocsátása miatt;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Módosítás 52
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. sürgeti Ukrajnát, hogy tegyen 
eleget állami exportellenőrzésének az uniós 
követelményekkel és előírásokkal 
összhangban történő reformjára, valamint 
a következetes és szisztematikus 
szankciópolitika végrehajtására vonatkozó 
kötelezettségvállalásainak; felhívja az 
EKSZ-t és a Bizottságot, hogy felügyeljék 
jobban az uniós szankciók alkalmazását, 
többek között a közös uniós szabályok 
végrehajtásával megbízott tagállami 
hatóságok tevékenységeinek jobb 
felügyelete révén;

29. sürgeti Ukrajnát, hogy tegyen 
eleget állami exportellenőrzésének az uniós 
követelményekkel és előírásokkal 
összhangban történő reformjára vonatkozó 
kötelezettségvállalásainak; felhívja az 
EKSZ-t és a Bizottságot, hogy fontolják 
meg újra az összes uniós szankciót, 
ugyanis azok mindig egyoldalúak, és ezért 
a nemzetközi jog értelmében jogellenesek;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Módosítás 53
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. ismételten szorgalmazza, hogy az 
EU aktív részvételével kezdjenek 
nemzetközi tárgyalásokat a Krím félsziget 
megszállásának megszüntetéséről; 
felhívja az alelnököt/főképviselőt, a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak minden szükséges 
támogatást a Krím nemzetközi platform 
létrehozásához, amely lehetővé tenné az 
Ukrajna területi integritásának 
helyreállítására irányuló erőfeszítések 
összehangolását, formalizálását és 
rendszerezését; fontosnak tartja, hogy a 
krími tatárok egyetlen nemzetközileg 
elismert képviseleti szerveként a krími 
tatárok medzsliszét bevonják egy ilyen 
platform tevékenységeibe;

törölve

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Módosítás 54
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. emlékeztet ugyanakkor, hogy a 
nemzetközi humanitárius jog szerint az 
Oroszországi Föderáció mint megszálló 
állam teljes felelősséggel tartozik a Krím, 
az ideiglenesen megszállt Krím félsziget 
lakossága szükségleteinek kielégítéséért, 
beleértve a vízellátást is; rámutat arra is, 
hogy a negyedik genfi egyezmény szerint, 
amelynek Oroszország is a részese, a 
megszálló hatalom nem kényszerítheti a 
megszállt terület lakosait arra, hogy 
fegyveres vagy kisegítő erői szolgálatába 
álljanak; 

törölve 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Módosítás 55
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. elítéli az Oroszországi Föderációt, 
hogy a megszállt Krím félszigetre, 
valamint Donyeck és Luhanszk területére 
orosz állampolgárokat telepített le, ami 
felborította az orosz útlevéllel rendelkezők 
és az ukránok közötti egyensúlyt, valamint 
hogy helyi választásokat próbált szervezni 
az ukrajnai Krím Autonóm 
Köztársaságban 2020. szeptember 13-án; 
megállapítja, hogy Szevasztopol 
kormányzójának megválasztása jogellenes 
és sérti a nemzetközi törvényeket, csakúgy, 
mint a „Krími Köztársaság” úgynevezett 
Állami Tanácsának, Szimferopol város 
úgynevezett Törvényhozó Testületének és 
Razdolno régió úgynevezett Vidéki 
Tanácsának képviselőire leadott 
szavazatok; felszólítja az EU-t, hogy 
szabjon ki szankciókat a szavazások 
szervezéséért és végrehajtásáért felelős 
személyekre; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy Oroszország a megszállt Krímben élő 
fiatal férfiakat besorozta az orosz 
fegyveres erők szolgálatába, és ezek 85 %-
a az Oroszországi Föderáció területén 
teljesít szolgálatot; felszólítja 
Oroszországot, hogy hagyjon fel a 
besorozással a Krím-félszigeten, és 
maradéktalanul tartsa be a genfi 
egyezményekből fakadó kötelezettségeit; 

törölve

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Módosítás 56
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
34 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

34. teljes mértékben támogat minden 
olyan erőfeszítést, ami arra törekszik, hogy 
a Malaysia Airlines orosz föld-levegő 
rakétával lelőtt MH17-es járatának 298 
áldozata és hozzátartozóik számára 
igazságot szolgáltasson, a négy gyanúsított 
ellen a holland törvények alapján indított, 
nemzetközileg támogatott büntetőeljárást, 
és az Oroszországgal szemben az Emberi 
Jogok Európai Bíróságán benyújtott 
keresetet is beleértve; elismerését fejezi ki 
Ukrajna számára a közös 
nyomozócsoporttal folytatott 
együttműködéséért, amelynek célja az 
igazság felderítése, a gyanúsítottak 
azonosítása és az elkövetők bíróság elé 
állítása; elítéli Oroszország egyoldalú 
kivonulását az Ausztráliával és 
Hollandiával folytatott háromoldalú, az 
igazság feltárására törekvő 
egyeztetésekről; felszólítja Oroszországot, 
hogy teljes mértékben működjön együtt 
minden folyamatban lévő erőfeszítéssel 
annak érdekében, hogy biztosítsa az 
MH17-es járat lelövésében részt vevő 
bármely személy vagy szervezet 
elszámoltathatóságát, többek között az 
Ausztráliával és Hollandiával folytatott, az 
igazság feltárására törekvő párbeszéd 
folytatásával, a Hollandia által 
Oroszország ellen az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához ez ügyben 

34. teljes mértékben támogat minden 
olyan erőfeszítést, ami arra törekszik, hogy 
a Malaysia Airlines lelőtt MH17-es 
járatának 298 áldozata és hozzátartozóik 
számára igazságot szolgáltasson, a négy 
gyanúsított ellen a holland törvények 
alapján indított büntetőeljárást, és az 
Oroszországgal szemben az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán benyújtott keresetet is 
beleértve; elítéli a Demokráciáért Nemzeti 
Alapítvány által alapított Bellingcat ebben 
az ügyben játszott szerepét, valamint azt, 
hogy kritikátlan módon terjesztette az 
ukrán titkosszolgálat, az SBU által 
kiszivárogtatott dolgokat, amelyek még a 
hivatalos vizsgálat megkezdése előtt 
Oroszországot hibáztatták; megjegyzi, 
hogy Eliot Higgins és a Bellingcat 
csapatának más tagjai nyilvánosan 
kifigurázták és rossz fényben tüntették fel 
az ügyben érintett védőügyvédeket és 
nyomozókat; elítéli az alaptalan 
állításoknak és befeketítésnek a Bellingcat 
által a közmédiában való terjesztését a 
tárgyalások mindazon résztvevőivel 
kapcsolatban, akik megkérdőjelezték a 
Bellingcat és az SBU narratíváját, mely 
szerint egy orosz BUK rakéta lőtte ki az 
MH17-es járatot, nem pedig egy ukrán 
vadászrepülőgép; 
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benyújtott államközi kérelemmel való 
együttműködésének biztosításával, 
valamint Vlagyimir Cemah Hollandia 
részére történő kiadatásával; sürgeti 
Oroszországot, hogy hagyjon fel az 
MH17-es járatra vonatkozó 
félretájékoztatás ösztönzésével; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Módosítás 57
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. határozottan elítéli az emberi 
jogok és alapvető szabadságok – például a 
véleménynyilvánítás szabadsága, a vallás 
és meggyőződés szabadsága és az 
egyesülés szabadsága, valamint a békés 
célú gyülekezéshez való jog – széles körű 
és állandó megsértését, amelyet az orosz 
megszálló erők az ideiglenesen megszállt 
Krím területén, valamint az úgynevezett 
szeparatista erők a Donyec-medence nem 
kormányzati ellenőrzés alatt álló 
területein követnek el, ideértve a 
kényszersorozást, a deportálást, a 
kényszerített útlevélkiadást, az oktatási 
jogok korlátozását, az önkényes fogva 
tartást, a kínzást és egyéb embertelen 
fogvatartási körülményeket, valamint az 
olyan korlátozó intézkedéseket, mint 
például a határellenőrző pontok egyoldalú 
bezárása és az ENSZ- és egyéb 
humanitárius misszióktól a belépés 
megtagadása, amelyek különösen 
aggasztóak a jelenlegi világjárvány idején;

52. mély aggodalmának ad hangot a 
szélsőjobboldali erőszakról, az 
ultranacionalizmusról, a romákkal 
szembeni neonáci pogromokról, a 
feministák és LMBT csoportok elleni 
féktelen támadásokról, a 
könyvbetiltásokról és a náci 
kollaboránsok államilag támogatott 
dicsőítéséről szóló jelentések növekvő 
száma miatt; sürgeti az ukrán kormányt 
és a parlamentet, hogy haladéktalanul 
válaszoljon az erőszak és a megfélemlítés 
ezen eseteire, egyértelműen és 
nyilvánosan elítélve azokat; sürgősen 
felszólítja az ukrán hatóságokat, hogy 
haladéktalanul folytassanak le alapos, 
pártatlan és független vizsgálatokat, hogy 
elszámoltassák a felelősöket; sürgeti az 
ukrán kormányt, hogy hozzon hatékony 
intézkedéseket a gyűlöletet és a 
diszkriminációt népszerűsítő 
cselekmények megelőzésére és 
megállítására;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Módosítás 58
Mick Wallace
a The Left képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0219/2020
Michael Gahler
Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
(2019/2202(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. rendkívül aggasztónak tartja 
azonban a jelenleg nem az ukrán kormány 
ellenőrzése alatt álló keleti területek romló 
humanitárius helyzetét, különösen a 
jelenlegi Covid19-vészhelyzet fényében; 
sürgeti a tényleges helyi hatóságokat, 
hogy fogadjanak el minden szükséges 
intézkedést annak biztosítására, hogy a 
lakosság alapvető szükségletei, többek 
között a jó minőségű egészségügyi 
létesítményekhez és kezeléshez való 
hozzáférés is teljesüljenek, és e célból 
teljes mértékben működjenek együtt a 
legitim ukrán kormánnyal;

54. rendkívül aggasztónak tartja 
azonban a kormány ellenőrzése alatt álló 
Ukrajna romló humanitárius helyzetét, 
különösen a jelenlegi Covid19-vészhelyzet 
fényében; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
miután az ukrán kormány elutasította az 
orosz Sputnik védőoltásra vonatkozó 
ajánlatot, az ukránoknak nem sok 
hozzáférése marad védőoltásokhoz, mikor 
a Krím félszigeten és a Donyec-
medencében megkezdődik az oltási 
kampány; sürgeti a kormányt, hogy 
fogadjanak el minden szükséges 
intézkedést annak biztosítására, hogy a 
lakosság alapvető szükségletei, többek 
között a jó minőségű egészségügyi 
létesítményekhez és kezeléshez való 
hozzáférés is teljesüljenek;
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