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3.2.2021 A9-0219/49

Grozījums Nr. 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 25.b uzsver, cik nozīmīgs ir atbalsts 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un 
organizācijām, cita starpā arī sieviešu 
tiesību, vides tiesību, LGBTI tiesību 
aktīvistu kustībai un cilvēktiesību 
aizstāvjiem;
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3.2.2021 A9-0219/50

Grozījums Nr. 50
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada 
9. decembrī Parīzē pēc trīs gadu strupceļa 
tika atsāktas miera sarunas saskaņā ar 
Normandijas četrinieka formātu; mudina 
visas puses ievērot pamiera nolīgumu; 
uzsver, cik svarīgi ir noteikt papildu zonas, 
kurās var pārtraukt darbību, veikt 
atmīnēšanas darbības un atvērt 
kontrolpunktus visā sadursmes līnijā, un 
aicina Krieviju izmantot savu izšķirošo 
ietekmi attiecībā uz bruņotajiem 
formējumiem, ko tā atbalsta, lai respektētu 
un pilnībā īstenotu saistības, ko tā 
uzņēmusies kā daļu no Minskas 
nolīgumiem, kā arī Normandijas četrinieka 
un trīspusējās kontaktgrupas nesenās 
sanāksmes; atkārtoti norāda, ka saskaņā ar 
vienošanos Minskā un tā sauktajā 
Steinmeier formulā pašvaldību vēlēšanas 
Austrumukrainas okupētajās daļās ir 
jāīsteno saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem 
un EDSO uzraudzībā; uzsver, ka 
pašreizējā situācijā Doņeckā un 
Luhanskā nav izpildīti brīvu un godīgu 
vēlēšanu nosacījumi; atzinīgi vērtē 
atteikšanos no plāna iekļaut Krievijas 
atbalstītos separātistus kā vienu no pusēm 
trīspusējās kontaktgrupas sarunās; pauž 
nožēlu par Ukrainas delegācijas trīspusējā 
kontaktgrupā augsta ranga locekļu 
piezīmēm, kas noliedz Krievijas militāro 
iesaistīšanos Donbasa reģiona konfliktā; 

26. atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada 
9. decembrī Parīzē pēc trīs gadu strupceļa 
tika atsāktas miera sarunas saskaņā ar 
Normandijas četrinieka formātu; mudina 
visas puses ievērot pamiera nolīgumu; 
uzsver, cik svarīgi ir noteikt papildu zonas, 
kurās var pārtraukt darbību, veikt 
atmīnēšanas darbības un atvērt 
kontrolpunktus visā sadursmes līnijā, un 
aicina Krieviju izmantot savu izšķirošo 
ietekmi attiecībā uz bruņotajiem 
formējumiem, ko tā atbalsta, lai respektētu 
un pilnībā īstenotu saistības, ko tā 
uzņēmusies kā daļu no Minskas 
nolīgumiem, kā arī Normandijas četrinieka 
un trīspusējās kontaktgrupas nesenās 
sanāksmes; atkārtoti norāda, ka saskaņā ar 
vienošanos Minskā un tā sauktajā 
Steinmeier formulā Donbasam ir jānosaka 
īpašs statuss un vienlaikus jārīko 
pašvaldību vēlēšanas, kurām jānotiek 
saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem un 
EDSO uzraudzībā; vērš uzmanību uz 
atteikšanos no plāna iekļaut Krievijas 
atbalstītos separātistus kā vienu no pusēm 
trīspusējās kontaktgrupas sarunās; vērš 
uzmanību uz Ukrainas delegācijas 
trīspusējā kontaktgrupā augsta ranga 
locekļu piezīmēm, kas noliedz Krievijas 
militāro iesaistīšanos Donbasa reģiona 
konfliktā; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Grozījums Nr. 51
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. stingri nosoda Krievijas 
destabilizējošās darbības un militāro 
iejaukšanos Ukrainā; pauž bažas par to, ka 
Krievija joprojām veido militārus objektus 
un iekārtas Krimas pussalā, tostarp izvieto 
vairāk nekā 30 000 karavīru, jaunas 
“zeme-gaiss” un “zeme-zeme” raķešu 
sistēmas, kodolizmēģinājumu zemūdenes un 
stratēģiskos bumbvedējus; nosoda Krievijas 
nelikumīgo rīcību, kuras mērķis ir iegūt 
kontroli pār Kerčas šaurumu, kas ir 
starptautisko jūras tiesību un Krievijas 
starptautisko saistību pārkāpums, jo īpaši 
Kerčas tilta un tā dzelzceļa savienojuma 
izbūvi bez Ukrainas piekrišanas, kā arī 
Azovas jūras slēgšanu, kas būtiski kavē 
Ukrainas saimnieciskās darbības; aicina 
Krievijas Federāciju nodrošināt netraucētu 
un brīvu ceļu uz Azovas jūru un no tās 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, kā arī 
starptautisko nevalstisko organizāciju un 
starptautisko humanitāro organizāciju 
piekļuvi okupētajām Ukrainas Donbasa 
teritorijām un anektētajai Krimai; aicina 
atbrīvot visus Ukrainas politieslodzītos un 
karagūstekņus Krievijā, Krimā un Donbasa 
daļās, ko nekontrolē Ukrainas valdība; tomēr 
pauž bažas par to Krievijas pilsoņu 
atbrīvošanu, kurus tur aizdomās par 
līdzdalību par Malaysia Airlines 
lidojuma MH17 notriekšanā;

27. prasa atbrīvot visus Ukrainas 
politieslodzītos un karagūstekņus 
Krievijā, Krimā un Donbasa daļās, ko 
nekontrolē Ukrainas valdība;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Grozījums Nr. 52
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. mudina Ukrainu pildīt savas 
saistības attiecībā uz valsts eksporta 
kontroles reformu saskaņā ar ES prasībām 
un standartiem un attiecībā uz 
konsekventas un sistemātiskas sankciju 
politikas īstenošanu; aicina EĀDD un 
Komisiju labāk uzraudzīt ES sankciju 
īstenošanu, tostarp labāk uzraugot to 
dalībvalstu iestāžu darbības, kuras atbild 
par ES kopējo noteikumu īstenošanu;

29. mudina Ukrainu pildīt savas 
saistības attiecībā uz valsts eksporta 
kontroles reformu saskaņā ar ES prasībām 
un standartiem; aicina EĀDD un Komisiju 
vēlreiz izvērtēt visas ES sankcijas, jo tās 
vienmēr ir vienpusējas un tāpēc saskaņā 
ar starptautiskajām tiesībām nelikumīgas;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Grozījums Nr. 53
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atkārtoti aicina sarunas par 
Krimas pussalas deokupāciju risināt 
starptautiskā formātā ar ES aktīvu 
līdzdalību; aicina PV/AP, Komisiju un 
dalībvalstis sniegt visu nepieciešamo 
atbalstu, lai izveidotu Krimas 
starptautisko platformu, kas ļautu 
koordinēt, formalizēt un sistematizēt 
Ukrainas teritoriālās integritātes 
atjaunošanu; uzskata, ka ir svarīgi šādas 
platformas darbībā iesaistīt Krimas tatāru 
tautas Mejlis kā vienīgo starptautiski 
atzīto Krimas tatāru pārstāvības iestādi;

svītrots

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Grozījums Nr. 54
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. vienlaikus atgādina, ka saskaņā ar 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām 
Krievijas Federācija, kas ir okupējoša 
valsts, ir pilnībā atbildīga par uz laiku 
okupētās Krimas pussalas, iedzīvotāju 
vajadzību, tostarp tās ūdensapgādes, 
nodrošināšanu; turklāt norāda, ka 
saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par 
civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, 
kurā Krievija ir viena no pusēm, 
okupējošais spēks nedrīkst piespiest 
okupētās teritorijas iedzīvotājus stāties tā 
armijā vai palīgspēkos; 

svītrots 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Grozījums Nr. 55
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. nosoda Krievijas Federāciju par 
Krievijas pilsoņu izmitināšanu okupētajā 
Krimā un Doņeckas un Luhanskas 
teritorijās, tādējādi mazinot līdzsvaru 
starp Krievijas pasu turētājiem un 
ukraiņiem, kā arī par tās mēģinājumiem 
2020. gada 13. septembrī Ukrainas 
autonomajā Republikā organizēt vietējās 
vēlēšanas; norāda, ka Sevastopoles 
gubernatora ievēlēšana bija nelikumīga 
un pretrunā starptautiskajām tiesībām, 
tāpat kā balsojums par pārstāvjiem tā 
sauktajā “Krimas Republikas” valsts 
padomē, tā sauktajā Simferopoles pilsētas 
leģislatīvajā asamblejā un tā sauktajā 
Razdolno reģiona lauku padomē; aicina 
ES piemērot sankcijas atbildīgajiem par 
balsošanas organizēšanu un īstenošanu; 
nosoda to, ka Krievija iesauc armijā gados 
jaunus vīriešus no okupētās Krimas, lai 
viņi dienētu Krievijas bruņotajos spēkos, 
un ka 85 % no šiem vīriešiem tika nosūtīti 
dienestā uz Krievijas Federāciju; aicina 
Krieviju pārstāt iesaukt armijā Krimas 
iedzīvotājus un pilnībā ievērot Ženēvas 
konvencijās noteiktās saistības; 

svītrots

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Grozījums Nr. 56
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. pauž pilnīgu atbalstu centieniem 
panākt tiesiskumu visiem 298 upuriem 
Malaysia Airlines lidojumā MH17, kuru 
notrieca Krievijas piegādātā “zeme–gaiss” 
tipa raķete, un viņu tuvākajiem 
radiniekiem, ietverot starptautiski 
atbalstīto kriminālprocesu pret četriem 
aizdomās turamajiem saskaņā ar 
Nīderlandes tiesību aktiem un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā ierosināto lietu pret 
Krieviju; pauž uzslavu Ukrainai par 
nepārtraukto sadarbību KIG, lai 
noskaidrotu patiesību, identificētu 
aizdomās turamos un sauktu vainīgos pie 
atbildības; nosoda Krievijas vienpusējo 
izstāšanos no trīspusējām patiesības 
noskaidrošanas apspriedēm ar Austrāliju 
un Nīderlandi; aicina Krieviju pilnībā 
sadarboties visos īstenotajos centienos, lai 
nodrošinātu jebkuras MH17 notriekšanā 
iesaistītās personas vai struktūras 
saukšanu pie atbildības, cita starpā 
atsākot patiesības noskaidrošanas dialogu 
ar Austrāliju un Nīderlandi, sadarbojoties 
saistībā ar starpvalstu pieteikumu, ko šajā 
jautājumā pret Krieviju Eiropas 
Cilvēktiesību tiesai ir iesniegusi 
Nīderlande, un izdodot 
Volodymyr Tsemakh Nīderlandei; mudina 
Krieviju pārstāt izplatīt dezinformāciju 
par lidojumu MH17; 

34. pauž pilnīgu atbalstu centieniem 
panākt tiesiskumu visiem 298 notriektā 
Malaysia Airlines lidojuma MH17 
upuriem un viņu tuvākajiem radiniekiem, 
cita starpā arī saistībā ar kriminālprocesu 
pret četriem aizdomās turamajiem saskaņā 
ar Nīderlandes tiesību aktiem un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā ierosināto lietu pret 
Krieviju; nosoda to, kā šajā lietā ir 
rīkojusies Nacionālā demokrātijas 
veicināšanas fonda finansētā 
izmeklēšanas grupa “Bellingcat”, kas, 
kritiski neizvērtējot, izplatīja Ukrainas 
slepenā dienesta (SBU) nopludināto 
informāciju, saskaņā ar kuru Krievija tika 
vainota, pirms vēl bija sākusies oficiālā 
izmeklēšana; atzīmē, ka Eliot Higgins un 
citi grupas “Bellingcat” locekļi ir publiski 
izsmējuši un nomelnojuši šajā lietā 
iesaistītos advokātus un izmeklētājus; 
nosoda nepamatotus apgalvojumus un 
nomelnošanu, ko grupa “Bellingcat” 
sabiedriskajos medijos izplata par tiem 
tiesas procesā iesaistītajiem, kuri 
apšaubījuši grupas “Bellingcat” un SBU 
vēstījumu, ka lidojumu MH17 ir 
notriekusi Krievijā ražota “Buk” vadāmā 
raķete, nevis Ukrainas iznīcinātājs; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Grozījums Nr. 57
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. stingri nosoda plašos un 
pastāvīgos cilvēktiesību un pamatbrīvību, 
piemēram, vārda brīvības, reliģijas vai 
ticības un biedrošanās brīvības, 
pārkāpumus, kā arī tiesības uz mierīgu 
pulcēšanos, ko veikuši Krievijas 
okupācijas spēki Krimas pagaidu 
okupētajā teritorijā un tā sauktie 
separātistu spēki Donbasa teritorijās, 
kuras nekontrolē valdība, tostarp 
piespiedu iesaukšanu, deportāciju, 
brīvības atņemšanu, izglītības tiesību 
ierobežojumus, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu un citus skarbus 
aizturēšanas apstākļus, kā arī 
ierobežojošos pasākumus, piemēram, 
kontrolpunktu vienpusēju slēgšanu un 
piekļuves liegšanu ANO un humānās 
palīdzības misijām, kas pašreizējās 
pandēmijas laikā ir īpaši satraucoši;

52. ir stipri nobažījies par to, ka 
aizvien biežāk tiek ziņots par galēji labējo 
vardarbību, ultranacionālismu, 
neonacistu grautiņiem, ar ko tie vēršas 
pret romiem, par vardarbību, kura vēršas 
plašumā pret feministu un LGBT grupām, 
par grāmatu aizliegšanu un par nacistu 
atbalstītāju glorificēšanu, ko sponsorē 
valsts; mudina Ukrainas valdību un 
parlamentu ātri reaģēt uz šiem 
nesenajiem vardarbības un iebiedēšanas 
gadījumiem, tos nepārprotami publiski 
nosodot; steidzami aicina Ukrainas 
iestādes ātri, pamatīgi, objektīvi un 
neatkarīgi veikt izmeklēšanu, lai sauktu 
vainīgos pie atbildības; mudina Ukrainas 
valdību efektīvi rīkoties, lai nepieļautu un 
izbeigtu darbības, kas kurina naidu un 
veicina diskrimināciju;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Grozījums Nr. 58
Mick Wallace
grupas “The Left” vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. tomēr pauž dziļas bažas par 
humanitārās situācijas pasliktināšanos 
austrumu teritorijās, ko pašlaik 
nekontrolē Ukrainas valdība, jo īpaši 
ņemot vērā pašreizējo Covid-19 krīzi; 
mudina pašvaldības de facto pieņemt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
iedzīvotāju pamatvajadzības, tostarp 
piekļuvi kvalitatīvai veselības aprūpei un 
ārstēšanai, un šajā saistībā pilnībā 
sadarboties ar likumīgo Ukrainas valdību;

54. tomēr ir ārkārtīgi nobažījies par 
humanitārās situācijas pasliktināšanos 
valdības kontrolētajā Ukrainas teritorijā, 
jo īpaši ņemot vērā pašreizējo ar Covid-19 
saistīto ārkārtas situāciju; pauž nožēlu, ka 
Ukrainas valdība ir atteikusies no 
Krievijas piedāvātās vakcīnas 
“Sputnik V” un tāpēc Ukrainas 
iedzīvotājiem vakcīnas patlaban ir maz 
pieejamas, turpretim Krimā un Donbasa 
reģionā ir sākusies vakcīnu ieviešana; 
mudina valdību pieņemt visus vajadzīgos 
pasākumus, kas nodrošinātu iedzīvotāju 
pamatvajadzības, tostarp piekļuvi 
kvalitatīvai veselības aprūpei un ārstēšanai;

Or. en


