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3.2.2021 A9-0219/49

Amendamentul 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 25b. subliniază importanța sprijinirii 
actorilor și organizațiilor societății civile, 
inclusiv a mișcării femeilor, a mișcării de 
mediu, a mișcării LGBTI, precum și a 
apărătorilor drepturilor omului;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Amendamentul 50
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută reluarea negocierilor de pace 
în grupul celor patru în format Normandia, 
la 9 decembrie 2019, la Paris, după un 
impas de trei ani; îndeamnă toate părțile să 
adere la acordul de încetare a focului; 
subliniază că este important să se identifice 
celelalte domenii de dezangajare, să se 
organizeze activități de deminare și să se 
deschidă puncte de control la frontieră pe 
linia de contact și solicită Rusiei să își 
exercite influența decisivă asupra 
formațiunilor armate pe care le susține 
pentru ca acestea să respecte și să pună în 
aplicare pe deplin angajamentele asumate 
în cadrul acordurilor de la Minsk și al 
recentelor întruniri ale formatului 
Normandia și ale Grupului trilateral de 
contact; reiterează, după cum s-a convenit 
la Minsk și în așa-numita „formulă 
Steinmeier”, că, în zonele ocupate din 
estul Ucrainei, alegerile locale trebuie să 
se desfășoare conform legislației ucrainene 
și sub supravegherea OSCE; subliniază că, 
în situația actuală, în Donețk și în 
Lugansk nu au fost îndeplinite condițiile 
pentru alegeri libere și corecte; salută 
faptul că s-a renunțat la planul de a-i 
include pe separatiștii susținuți de Rusia 
ca parte la discuțiile Grupului trilateral de 
contact; regretă observațiile formulate de 
membri de rang înalt ai delegației 
ucrainene în cadrul Grupului trilateral de 

26. salută reluarea negocierilor de pace 
în grupul celor patru în format Normandia, 
la 9 decembrie 2019, la Paris, după un 
impas de trei ani; îndeamnă toate părțile să 
adere la acordul de încetare a focului; 
subliniază că este important să se identifice 
celelalte domenii de dezangajare, să se 
organizeze activități de deminare și să se 
deschidă puncte de control la frontieră pe 
linia de contact și solicită Rusiei să își 
exercite influența decisivă asupra 
formațiunilor armate pe care le susține 
pentru ca acestea să respecte și să pună în 
aplicare pe deplin angajamentele asumate 
în cadrul acordurilor de la Minsk și al 
recentelor întruniri ale formatului 
Normandia și ale Grupului trilateral de 
contact; reiterează, după cum s-a convenit 
la Minsk și în așa-numita „formulă 
Steinmeier”, că regiunii Dobas trebuie să i 
se confere statutul special în același timp 
cu alegerile locale, care trebuie să se 
desfășoare conform legislației ucrainene și 
sub supravegherea OSCE; remarcă faptul 
că s-a renunțat la planul de a-i include pe 
separatiști ca parte la discuțiile Grupului 
trilateral de contact; ia act de observațiile 
formulate de membri de rang înalt ai 
delegației ucrainene în cadrul Grupului 
trilateral de contact, care neagă implicarea 
militară a Rusiei în conflictul din regiunea 
Donbas; 
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contact, care neagă implicarea militară a 
Rusiei în conflictul din regiunea Donbas; 
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3.2.2021 A9-0219/51

Amendamentul 51
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. condamnă cu fermitate acțiunile 
destabilizatoare ale Rusiei și implicarea 
militară a acesteia în Ucraina; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la acumularea 
continuă de către Rusia a unor structuri 
și instalații militare în Peninsula 
Crimeea, inclusiv a peste 30 000 de 
soldați, a unor noi sisteme de rachete sol-
aer și sol-sol, a unor submarine cu 
capacitate nucleară și a unor bombardiere 
strategice; condamnă acțiunile ilegale ale 
Rusiei care vizează preluarea controlului 
asupra strâmtorii Kerci, deoarece acestea 
constituie o încălcare a dreptului maritim 
internațional și a angajamentelor 
internaționale ale Rusiei, în special a 
construcției podului Kerci și a legăturii 
feroviare aferente fără acordul Ucrainei, 
instalarea de cabluri subacvatice și 
închiderea și militarizarea Mării Azov, 
ceea ce îngreunează semnificativ 
activitățile economice ale Ucrainei; invită 
Federația Rusă să asigure trecerea liberă 
și neîngrădită înspre și dinspre Marea 
Azov, în conformitate cu dreptul 
internațional, precum și accesul 
organizațiilor neguvernamentale 
internaționale și al organizațiilor 
umanitare internaționale în teritoriile 
ucrainene ocupate din Donbas și Crimeea 
anexată; solicită eliberarea tuturor 
prizonierilor politici ucraineni și a 

27. solicită eliberarea tuturor 
prizonierilor politici ucraineni și a 
prizonierilor de război din Rusia, Crimeea 
și părțile din Donbas care nu sunt 
controlate de guvernul ucrainean;
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prizonierilor de război din Rusia, Crimeea 
și părțile din Donbas care nu sunt 
controlate de guvernul ucrainean; își 
exprimă, cu toate acestea, îngrijorarea cu 
privire la eliberarea cetățenilor ruși 
suspectați că ar fi fost implicați în 
doborârea aeronavei MH17 a companiei 
Malaysian Airlines;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Amendamentul 52
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă Ucraina să își respecte 
angajamentele în ceea ce privește 
reformarea controalelor statului asupra 
exporturilor în conformitate cu cerințele și 
cu standardele UE și în ceea ce privește 
punerea în aplicare a unei politici 
consecvente și sistematice în materie de 
sancțiuni; solicită SEAE și Comisiei să 
supravegheze mai bine punerea în 
aplicare a sancțiunilor UE, inclusiv 
printr-o mai bună supraveghere a 
activităților autorităților din statele 
membre însărcinate cu punerea în 
aplicare a normelor comune ale UE;

29. îndeamnă Ucraina să își respecte 
angajamentele în ceea ce privește 
reformarea controalelor statului asupra 
exporturilor în conformitate cu cerințele și 
cu standardele UE; invită SEAE și 
Comisia să reanalizeze toate sancțiunile 
UE, deoarece mereu sunt unilaterale și 
deci ilegale în temeiul dreptului 
internațional;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Amendamentul 53
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. reiterează solicitarea sa de a se 
stabili un format internațional pentru 
negocierile referitoare la dezocuparea 
Peninsulei Crimeea, cu participarea 
activă a UE; invită VP/ÎR, Comisia și 
statele membre să ofere tot sprijinul 
necesar pentru instituirea unei platforme 
internaționale pentru Crimeea, care să 
permită coordonarea, formalizarea și 
sistematizarea eforturilor menite să 
restabilească integritatea teritorială a 
Ucrainei; consideră că este important ca 
Mejlis-ul poporului tătar din Crimeea, ca 
unic organism reprezentativ recunoscut la 
nivel internațional al tătarilor din 
Crimeea, să fie implicat în activitățile 
acestei platforme;

eliminat

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Amendamentul 54
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește, în același timp, că, în 
conformitate cu dreptul internațional 
umanitar, Federației Ruse, ca stat de 
ocupație, îi revine întreaga 
responsabilitate pentru satisfacerea 
nevoilor populației din peninsula 
Crimeea, ocupată temporar, inclusiv 
aprovizionarea sa cu apă; evidențiază, de 
asemenea că, în conformitate cu cea de a 
patra Convenție de la Geneva, la care 
Rusia este parte, o putere de ocupație nu 
poate obliga locuitorii teritoriului ocupat 
să se înroleze în armata sa sau în forțele 
sale auxiliare; 

eliminat 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Amendamentul 55
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. condamnă Federația Rusă pentru 
domicilierea cetățenilor ruși în Crimeea 
ocupată și în teritoriile din Donețk și 
Lugansk, perturbând astfel echilibrul 
dintre titularii de pașapoarte rusești și 
ucraineni, precum și încercările sale de a 
organiza alegeri locale în Republica 
Autonomă Crimeea în Ucraina la 13 
septembrie 2020; declară că alegerea 
guvernatorului Sevastopolului a fost 
ilegală și s-a realizat cu încălcarea 
dreptului internațional, la fel ca votul 
pentru reprezentanții în așa-numitul 
Consiliu de stat al „Republicii Crimeea”, 
în așa-numita Adunare legislativă a 
orașului Simferopol și în așa-numitul 
Consiliu rural al regiunii Rozdilna; 
solicită UE să impună sancțiuni 
persoanelor responsabile pentru 
organizarea și desfășurarea votării; 
regretă acțiunile Rusiei de înrolare a 
tinerilor din teritoriul ocupat al Crimeii 
ca militari în forțele armate ruse, dintre 
care 85 % au fost trimiși în Federația 
Rusă, în forțele armate rusești; solicită 
Rusiei să înceteze să înroleze persoane 
din Crimeea și să respecte pe deplin 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Convențiilor de la Geneva; 

eliminat

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Amendamentul 56
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. își exprimă sprijinul deplin pentru 
toate eforturile de a face dreptate tuturor 
celor 298 de victime ale atacului asupra 
zborului MH17 al companiei Malaysia 
Airlines, realizat cu ajutorul unei rachete 
sol-aer furnizate de Rusia, precum și 
rudelor acestora, inclusiv pentru 
procedurile penale internaționale introduse 
împotriva a patru suspecți în temeiul 
dreptului neerlandez și pentru cauza 
introdusă împotriva Rusiei la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului; felicită 
Ucraina pentru continuarea colaborării 
cu echipa comună de anchetă (JIT), cu 
scopul de a stabili adevărul, de a 
identifica suspecții și de a-i aduce pe 
făptași în fața justiției; condamnă 
retragerea unilaterală a Rusiei din 
consultările trilaterale de aflare a 
adevărului cu Australia și Țările de Jos; 
solicită Rusiei să coopereze pe deplin la 
toate eforturile actuale de a asigura 
răspunderea oricărei persoane sau entități 
implicate în doborârea aeronavei care 
efectua zborul MH17, prin măsuri 
precum reluarea dialogului cu Australia 
și cu Țările de Jos în vederea aflării 
adevărului, asigurarea cooperării la 
cererea interstatală introdusă de Țările de 
Jos împotriva Rusiei la Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului în această privință 
și extrădarea lui Vladimir Țemah în 

34. își exprimă sprijinul deplin pentru 
toate eforturile de a face dreptate tuturor 
celor 298 de victime ale atacului asupra 
zborului MH17 al companiei Malaysia 
Airlines, precum și rudelor acestora, 
inclusiv pentru procedurile penale 
introduse împotriva a patru suspecți în 
temeiul dreptului neerlandez și pentru 
cauza introdusă împotriva Rusiei la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului; 
condamnă rolul jucat în acest caz de 
Bellingcat, care beneficiază de finanțare 
din Fondul pentru Democrație, și 
difuzarea fără rezerve de către aceasta a 
scurgerilor de informații din partea 
serviciului secret ucrainean, SBU, care 
învinuiau Rusia înainte ca ancheta 
oficială să fi început; ia act de faptul că 
Eliot Higgins și alții din echipa Bellingcat 
au ridiculizat în public și au defăimat 
avocații apărării și anchetatorii implicați 
în acest caz; condamnă difuzarea de către 
Bellingcat în mass-media publică a unor 
afirmații și atacuri nefondate la adresa 
celor implicați în proces care au pus sub 
semnul întrebării cele afirmate de 
Bellingcat și SBU, cum că zborul MH17 
ar fi fost doborât de o rachetă BUK 
rusească și nu de un avion de vânătoare 
ucrainean; 
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Țările de Jos; îndeamnă Rusia să nu mai 
promoveze dezinformări în ceea ce 
privește zborul MH17; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Amendamentul 57
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. condamnă cu fermitate încălcările 
pe scară largă și permanente ale 
drepturilor omului și ale libertăților 
fundamentale, cum ar fi libertatea de 
exprimare, de religie sau de convingere și 
de asociere, precum și dreptul la întrunire 
pașnică, comise de forțele de ocupație 
ruse pe teritoriul ocupat temporar al 
Crimeei și de așa-numitele forțe 
separatiste din zonele necontrolate de 
guvern din Donbas, inclusiv înrolarea 
forțată, deportarea, acordarea forțată de 
pașapoarte, restricțiile privind drepturile 
la educație, detenția arbitrară, tortura și 
alte condiții severe de detenție, precum și 
măsurile restrictive, cum ar fi închiderea 
unilaterală a punctelor de control la 
frontieră și refuzarea accesului ONU și a 
misiunilor umanitare, care sunt deosebit 
de preocupante în timpul actualei 
pandemii;

52. își exprimă profunda îngrijorare 
față de numărul în creștere al rapoartelor 
referitoare la acte de violență de extrema 
dreaptă, la ultranaționalism, la pogromuri 
neonaziste împotriva romilor, la atacuri 
agresive împotriva apărătorilor 
feminismului și împotriva grupurilor 
LGBT, la cărți cenzurate și la glorificarea 
colaboratorilor naziști sponsorizată de 
stat; îndeamnă guvernul și parlamentul 
Ucrainei să răspundă rapid la aceste 
cazuri recente de violență și de intimidare, 
prin condamnarea lor publică fără 
echivoc; invită de urgență autoritățile 
ucrainene să efectueze investigații 
prompte, minuțioase, imparțiale și 
independente pentru a-i trage la 
răspundere pe cei responsabili; îndeamnă 
guvernul ucrainean să ia măsuri eficace 
pentru a preveni și a stopa acțiunile care 
promovează ura și discriminarea;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Amendamentul 58
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. este totuși profund îngrijorat de 
agravarea situației umanitare din teritoriile 
estice care în prezent nu sunt controlate 
de guvernul ucrainean, în special în 
lumina urgenței actuale create de pandemia 
de COVID-19; îndeamnă autoritățile 
locale de facto să adopte toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că sunt 
satisfăcute nevoile de bază ale populației, 
inclusiv accesul la structuri medicale și la 
tratamente de bună calitate, precum și să 
coopereze pe deplin, în acest scop, cu 
guvernul ucrainean legitim;

54. este totuși profund îngrijorat de 
agravarea situației umanitare din Ucraina 
controlată de guvern, în special în lumina 
urgenței actuale create de pandemia de 
COVID-19; regretă faptul că, după ce 
guvernul ucrainean a respins oferta de 
vaccin Sputnik din partea Rusiei, accesul 
ucrainenilor la vaccinuri este foarte 
redus, întrucât campania de vaccinare 
începe în Crimeea și în regiunea Donbas; 
îndeamnă guvernul să adopte toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
sunt satisfăcute nevoile de bază ale 
populației, inclusiv accesul la structuri 
medicale și la tratamente de bună calitate;

Or. en


