
AM\1224016PL.docx PE662.893v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

3.2.2021 A9-0219/49

Poprawka 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 25b. podkreśla znaczenie wspierania 
podmiotów i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym ruchu kobiet, 
ruchu na rzecz środowiska, ruchu LGBTI 
i obrońców praw człowieka;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Poprawka 50
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. z zadowoleniem przyjmuje podjęte 
na nowo rozmowy pokojowe w ramach 
czwórki normandzkiej 9 grudnia 2019 r. w 
Paryżu po trzyletnim okresie impasu; 
wzywa wszystkie strony do przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu broni; 
podkreśla znaczenie określania 
dodatkowych obszarów demobilizacji, 
rozminowywania oraz otwarcia punktów 
odprawy granicznej wzdłuż linii kontaktu i 
wzywa Rosję do wykorzystania swojego 
wpływu na wspierane przez siebie 
formacje zbrojne, aby szanować i w pełni 
wdrażać zobowiązania podjęte w ramach 
porozumień mińskich oraz podczas 
niedawnych posiedzeń czwórki 
normandzkiej i trójstronnej grupy 
kontaktowej; powtarza, zgodnie z 
uzgodnieniami z Mińska i tak zwaną 
formułą Steinmeiera, że wybory lokalne w 
okupowanych częściach wschodniej 
Ukrainy muszą zostać przeprowadzone 
zgodnie z ukraińskimi przepisami i pod 
nadzorem OBWE; podkreśla, że w obecnej 
sytuacji nie zostały spełnione warunki 
wolnych i uczciwych wyborów w 
Doniecku i Ługańsku; z zadowoleniem 
przyjmuje porzucenie planu włączenia 
wspieranych przez Rosję separatystów 
jako strony do rozmów trójstronnej grupy 
kontaktowej; ubolewa nad uwagami 
wyrażonymi przez wysokiej rangi 
członków ukraińskiej delegacji w ramach 

26. z zadowoleniem przyjmuje podjęte 
na nowo rozmowy pokojowe w ramach 
czwórki normandzkiej 9 grudnia 2019 r. w 
Paryżu po trzyletnim okresie impasu; 
wzywa wszystkie strony do przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu broni; 
podkreśla znaczenie określania 
dodatkowych obszarów demobilizacji, 
rozminowywania oraz otwarcia punktów 
odprawy granicznej wzdłuż linii kontaktu i 
wzywa Rosję do wykorzystania swojego 
wpływu na wspierane przez siebie 
formacje zbrojne, aby szanować i w pełni 
wdrażać zobowiązania podjęte w ramach 
porozumień mińskich oraz podczas 
niedawnych posiedzeń czwórki 
normandzkiej i trójstronnej grupy 
kontaktowej; powtarza, zgodnie z 
uzgodnieniami z Mińska i tak zwaną 
formułą Steinmeiera, że Donbas musi 
uzyskać specjalny status w momencie 
organizacji wyborów lokalnych, które 
muszą zostać przeprowadzone zgodnie z 
ukraińskimi przepisami i pod nadzorem 
OBWE; odnotowuje porzucenie planu 
włączenia separatystów jako strony do 
rozmów trójstronnej grupy kontaktowej; 
odnotowuje uwagi wyrażone przez 
wysokiej rangi członków ukraińskiej 
delegacji w ramach trójstronnej grupy 
kontaktowej, zaprzeczające militarnemu 
zaangażowaniu Rosji w konflikt w regionie 
Donbasu; 
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trójstronnej grupy kontaktowej, 
zaprzeczającymi militarnemu 
zaangażowaniu Rosji w konflikt w regionie 
Donbasu; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Poprawka 51
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zdecydowanie potępia działania 
destabilizujące podejmowane przez Rosję i 
jej zaangażowanie militarne na Ukrainie; 
wyraża zaniepokojenie, że Rosja stale 
rozbudowuje obiekty i instalacje wojskowe 
na Półwyspie Krymskim, stacjonuje tam 
ponad 30 000 żołnierzy, instaluje nowe 
systemy pocisków rakietowych ziemia–
powietrze i ziemia–ziemia, a także 
rozmieszcza okręty podwodne przenoszące 
broń jądrową oraz bombowce 
strategiczne; potępia nielegalne działania 
Rosji mające na celu przejęcie kontroli 
nad Cieśniną Kerczeńską, ponieważ 
naruszają one międzynarodowe prawo 
morskie i zobowiązania międzynarodowe 
Rosji, w szczególności budowę mostu nad 
Cieśniną Kerczeńską i połączenia 
kolejowego bez zgody Ukrainy oraz 
układanie przewodów podwodnych, jak 
również zamknięcie i militaryzację Morza 
Azowskiego, co poważnie uderza w 
aktywność gospodarczą Ukrainy; wzywa 
Federację Rosyjską do zapewnienia 
niezakłóconego i swobodnego przepływu 
na Morze Azowskie i z powrotem, zgodnie 
z prawem międzynarodowym, oraz 
dostępu do okupowanych ukraińskich 
terytoriów Donbasu i zaanektowanego 
Krymu dla międzynarodowych organizacji 
pozarządowych i międzynarodowych 
organizacji humanitarnych; wzywa do 
uwolnienia wszystkich ukraińskich 

27. wzywa do uwolnienia wszystkich 
ukraińskich więźniów politycznych i 
jeńców wojennych w Rosji, na Krymie i w 
częściach Donbasu, które nie są 
kontrolowane przez rząd ukraiński;
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więźniów politycznych i jeńców 
wojennych w Rosji, na Krymie i w 
częściach Donbasu, które nie są 
kontrolowane przez rząd ukraiński; wyraża 
jednak zaniepokojenie z powodu 
uwolnienia rosyjskiego obywatela 
podejrzewanego o udział w zestrzeleniu 
samolotu Malaysia Airlines w trakcie lotu 
MH17;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Poprawka 52
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Ukrainę do wywiązania się 
ze swoich zobowiązań do reformy kontroli 
wywozu przez państwo zgodnie z 
wymogami i normami UE oraz w ramach 
wdrażania polityki spójnych i 
systematycznych sankcji; wzywa ESDZ i 
Komisję do sprawowania skuteczniejszego 
nadzoru nad wdrażaniem unijnych 
sankcji, w tym nad działaniami organów 
państw członkowskich odpowiedzialnych 
za wdrażanie wspólnych reguł UE;

29. wzywa Ukrainę do wywiązania się 
ze swoich zobowiązań do reformy kontroli 
wywozu przez państwo zgodnie z 
wymogami i normami UE; wzywa ESDZ i 
Komisję do ponownego rozważenia 
wszystkich sankcji UE, ponieważ są one 
zawsze jednostronne i w związku z tym 
nielegalne z punktu widzenia prawa 
międzynarodowego;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Poprawka 53
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. ponawia swój apel o 
przeprowadzenie międzynarodowych 
negocjacji, przy aktywnym udziale UE, w 
sprawie zaprzestania okupacji Półwyspu 
Krymskiego; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wszelkiego niezbędnego 
wsparcia dla utworzenia międzynarodowej 
platformy ds. Krymu, która umożliwiłaby 
skoordynowanie, sformalizowanie i 
usystematyzowanie wysiłków 
ukierunkowanych na przywrócenie 
integralności terytorialnej Ukrainy; 
uważa, że należy zaangażować Medżlis 
Tatarów krymskich w działania tej 
platformy jako jedyny i uznany przez 
społeczność międzynarodową podmiot 
reprezentujący Tatarów krymskich;

skreśla się

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Poprawka 54
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. podkreśla, że w międzyczasie, 
zgodnie z międzynarodowym prawem 
humanitarnym, Federacja Rosyjska, jako 
okupant, ponosi pełną odpowiedzialność 
za zaspokajanie potrzeb ludności Krymu, 
tymczasowo okupowanego ukraińskiego 
półwyspu, w tym za dostawy wody; zwraca 
ponadto uwagę, że zgodnie z IV 
konwencją genewską, której stroną jest 
Rosja, okupant nie może zmuszać 
mieszkańców okupowanego terytorium do 
służby w jego siłach zbrojnych lub 
pomocniczych; 

skreśla się 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Poprawka 55
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. potępia Federację Rosyjską za 
osiedlanie rosyjskich obywateli na 
okupowanym Krymie oraz terytoriach 
Doniecka i Ługańska, co narusza 
równowagę między osobami 
posiadającymi rosyjskie i ukraińskie 
paszporty, jak również za próby 
zorganizowania wyborów lokalnych w 
Republice Autonomicznej Krymu na 
Ukrainie 13 września 2020 r.; stwierdza, 
że wybory gubernatora Sewastopola były 
nielegalne i naruszały prawo 
międzynarodowe, podobnie jak 
głosowanie dotyczące członków tak 
zwanej Rady Państwowej Republiki 
Krymu, tak zwanego Zgromadzenia 
Ustawodawczego miasta Symferopola oraz 
tak zwanej Rady Wiejskiej regionu 
Rozdolne; wzywa UE do nałożenia sankcji 
na osoby odpowiedzialne za 
zorganizowanie i przeprowadzenie 
wyborów; potępia działania Rosji 
dokonującej poboru młodych mężczyzn na 
okupowanym Krymie do rosyjskich sił 
zbrojnych, z których 85 % zostało 
wysłanych na służbę do Federacji 
Rosyjskiej; wzywa Rosję do zaprzestania 
poboru osób na Krymie i pełnego 
wywiązania się ze swoich zobowiązań na 
podstawie konwencji genewskich; 

skreśla się

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Poprawka 56
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wyraża swoje pełne poparcie dla 
wszystkich wysiłków, aby zapewnić 
sprawiedliwość wszystkim 298 ofiarom 
katastrofy lotu MH17 Malaysia Airlines 
spowodowanej dostarczonym przez Rosję 
pociskiem rakietowym ziemia–powietrze 
oraz ich najbliższym, w tym dla 
popieranych na arenie międzynarodowej 
postępowań karnych wobec czterech 
podejrzanych na podstawie prawa 
niderlandzkiego oraz sprawy wniesionej 
przeciwko Rosji w Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka; wyraża uznanie dla 
Ukrainy za ciągłą współpracę w ramach 
wspólnego zespołu dochodzeniowo-
śledczego w celu ustalenia prawdy, 
wskazania podejrzanych i pociągnięcia 
sprawców do odpowiedzialności; potępia 
jednostronne wycofanie się przez Rosję z 
trójstronnych konsultacji wyjaśniających 
z Australią i Niderlandami; wzywa Rosję 
do podjęcia pełnej współpracy w ramach 
wszystkich bieżących działań w celu 
pociągnięcia do odpowiedzialności 
wszelkich osób lub podmiotów 
zaangażowanych w katastrofę lotu MH17, 
między innymi przez podjęcie na nowo 
dialogu wyjaśniającego z Australią i 
Niderlandami, współpracę w zakresie 
skargi międzypaństwowej złożonej przez 
Niderlandy wobec Rosji przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w tej sprawie oraz ekstradycję 

34. wyraża swoje pełne poparcie dla 
wszystkich wysiłków, aby zapewnić 
sprawiedliwość wszystkim 298 ofiarom 
katastrofy lotu MH17 Malaysia Airlines 
oraz ich najbliższym, w tym dla 
postępowań karnych wobec czterech 
podejrzanych na podstawie prawa 
niderlandzkiego oraz sprawy wniesionej 
przeciwko Rosji w Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka; potępia rolę odgrywaną 
w tym przypadku przez finansowaną przez 
Narodowy Fundusz na rzecz Demokracji 
grupę Bellingcat oraz bezkrytyczne 
rozpowszechnianie przez nią przecieków 
od ukraińskiej służby bezpieczeństwa 
(SBU), które obarczały winą Rosję jeszcze 
przed wszczęciem oficjalnego 
dochodzenia; zwraca uwagę, że Eliot 
Higgins i inni członkowie zespołu 
Bellingcat publicznie wyśmiewali i 
oczerniali adwokatów i śledczych 
zaangażowanych w tę sprawę; potępia 
rozpowszechnianie w mediach 
publicznych nieuzasadnionych zarzutów i 
oszczerstw Bellingcat wobec osób 
biorących udział w procesie, które 
zakwestionowały narrację Bellingcat i 
SBU, że to rosyjski pocisk BUK, a nie 
ukraiński samolot bojowy, zestrzelił 
samolot obsługujący rejs MH17; 
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Wołodymyra Cemacha do Niderlandów; 
wzywa Rosję do zaprzestania 
rozpowszechniania dezinformacji na 
temat lotu MH17; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Poprawka 57
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. zdecydowanie potępia stale 
obserwowane przypadki łamania na dużą 
skalę praw człowieka i podstawowych 
wolności, takich jak wolność wypowiedzi, 
religii lub przekonań i zrzeszania się, a 
także prawa do pokojowego zgromadzania 
się, dokonywane przez rosyjskie siły 
okupacyjne na tymczasowo okupowanym 
terytorium Krymu i przez tzw. siły 
separatystyczne na obszarach regionu 
Donbasu, które tymczasowo nie znajdują 
się pod kontrolą rządu, w tym przymusowy 
pobór do wojska, deportacje, zmuszanie do 
przyjmowania rosyjskich paszportów, 
ograniczenie prawa do nauki, arbitralne 
zatrzymania, tortury i inne surowe warunki 
przetrzymywania, a także środki 
ograniczające takie jak jednostronne 
zamykanie punktów odprawy granicznej i 
odmowa dostępu misjom ONZ i 
humanitarnym, co jest szczególnie 
zatrważające w okresie obecnej pandemii;

52. wyraża głębokie zaniepokojenie 
coraz częściej zgłaszanymi przypadkami 
skrajnie prawicowej przemocy, skrajnego 
nacjonalizmu, neonazistowskich 
pogromów Romów, gwałtownych ataków 
na feministki i grupy LGBT, 
wprowadzania zakazów na książki oraz 
sponsorowanego przez państwo 
gloryfikowania nazistowskich 
kolaborantów; wzywa rząd i parlament 
ukraiński do szybkiego zareagowania na 
te niedawne przypadki przemocy i 
zastraszania oraz ich jednoznaczne 
publiczne potępienie; pilnie domaga się od 
ukraińskich władz przeprowadzenia 
szybkich, szczegółowych, bezstronnych i 
niezależnych dochodzeń, aby pociągnąć 
sprawców do odpowiedzialności; wzywa 
rząd ukraiński do podjęcia skutecznych 
działań, aby zapobiegać i położyć kres 
aktom promującym nienawiść i 
dyskryminację;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Poprawka 58
Mick Wallace
w imieniu grupy The Left

Sprawozdanie A9-0219/2020
Michael Gahler
Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. wyraża jednak głębokie 
zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją 
humanitarną na terytoriach wschodnich, 
które obecnie nie są kontrolowane przez 
ukraiński rząd, w szczególności w świetle 
obecnej sytuacji nadzwyczajnej związanej 
z COVID-19; wzywa faktyczne władze 
lokalne do przyjęcia wszystkich środków 
koniecznych do zapewnienia, by 
zaspokajane były podstawowe potrzeby 
ludności, łącznie z dostępem do wysokiej 
jakości ośrodków opieki zdrowotnej i 
leczenia, a także do współpracy z 
prawowitym rządem Ukrainy w tej kwestii;

54. wyraża jednak głębokie 
zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją 
humanitarną na obszarach Ukrainy 
kontrolowanych przez rząd, w 
szczególności w świetle obecnej sytuacji 
nadzwyczajnej związanej z COVID-19; 
ubolewa nad faktem, że po odrzuceniu 
przez rząd Ukrainy oferty rosyjskiej 
szczepionki Sputnik Ukraińcy mają 
niewielki dostęp do szczepionek w 
momencie, gdy rozpoczyna się ich 
wprowadzanie na Krymie i w regionie 
Donbasu; wzywa rząd do przyjęcia 
wszystkich środków koniecznych do 
zapewnienia, by zaspokajane były 
podstawowe potrzeby ludności, łącznie z 
dostępem do wysokiej jakości ośrodków 
opieki zdrowotnej i leczenia;

Or. en


