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3.2.2021 A9-0219/49

Predlog spremembe 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 25b. poudarja pomembnost podpiranja 
akterjev in organizacij civilne družbe, 
vključno z ženskim gibanjem, okoljskim 
gibanjem, gibanjem LGBTI in 
zagovorniki človekovih pravic;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Predlog spremembe 50
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja ponovno vzpostavitev 
mirovnih pogajanj v okviru normandijske 
četverice dne 9. decembra 2019 v Parizu 
po triletnem zastoju; poziva vse strani, naj 
spoštujejo sporazum o premirju; poudarja, 
da je pomembno določiti dodatna območja, 
s katerih se morajo sile umakniti, izvajati 
dejavnosti razminiranja in odpirati 
kontrolne točke na stični črti, ter poziva 
Rusijo, naj izkoristi svoj odločilni vpliv na 
oborožene skupine, ki jih podpira, da bi se 
spoštovale in v celoti izvajale zaveze, 
sprejete v okviru sporazumov iz Minska ter 
nedavnih srečanj normandijske četverice in 
tristranske kontaktne skupine; ponavlja, da 
morajo biti lokalne volitve v zasedenih 
delih vzhodne Ukrajine izvedene v skladu 
z ukrajinsko zakonodajo in pod nadzorom 
OVSE, kot je bilo dogovorjeno v Minsku 
in v tako imenovani Steinmeierjevi 
formuli; poudarja, da v trenutnih 
razmerah niso izpolnjeni pogoji za 
svobodne in poštene volitve v Donecku in 
Lugansku; pozdravlja opustitev načrta 
vključitve separatistov, ki jih podpira 
Rusija, kot pogajalske strani v okviru 
tristranske kontaktne skupine; obžaluje 
pripombe visokih članov ukrajinske 
delegacije v tristranski kontaktni skupini, 
ki so zanikali vojaško vključenost Rusije v 
konflikt v regiji Donbas; 

26. pozdravlja ponovno vzpostavitev 
mirovnih pogajanj v okviru normandijske 
četverice dne 9. decembra 2019 v Parizu 
po triletnem zastoju; poziva vse strani, naj 
spoštujejo sporazum o premirju; poudarja, 
da je pomembno določiti dodatna območja, 
s katerih se morajo sile umakniti, izvajati 
dejavnosti razminiranja in odpirati 
kontrolne točke na stični črti, ter poziva 
Rusijo, naj izkoristi svoj odločilni vpliv na 
oborožene skupine, ki jih podpira, da bi se 
spoštovale in v celoti izvajale zaveze, 
sprejete v okviru sporazumov iz Minska ter 
nedavnih srečanj normandijske četverice in 
tristranske kontaktne skupine; ponavlja, da 
je treba Donbasu podeliti poseben status 
sočasno z izvedbo lokalnih volitev, ki 
morajo biti izvedene v skladu z ukrajinsko 
zakonodajo in pod nadzorom OVSE, kot je 
bilo dogovorjeno v Minsku in v tako 
imenovani Steinmeierjevi formuli; je 
seznanjen z opustitvijo načrta vključitve 
separatistov kot pogajalske strani v okviru 
tristranske kontaktne skupine; je seznanjen 
s pripombami visokih članov ukrajinske 
delegacije v tristranski kontaktni skupini, 
ki so zanikali vojaško vključenost Rusije v 
konflikt v regiji Donbas; 
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3.2.2021 A9-0219/51

Predlog spremembe 51
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. strogo obsoja destabilizacijska 
dejanja Rusije in njene vojaške dejavnosti 
v Ukrajini; izraža zaskrbljenost, ker 
Rusija stalno dopolnjuje vojaške objekte 
in postojanke na Krimskem polotoku, 
vključno z več kot 30.000 vojaki, novimi 
raketnimi sistemi zemlja-zrak in zemlja-
zemlja, podmornicami z jedrsko 
zmogljivostjo in strateškimi bombniki; 
obsoja nezakonita dejanja Rusije, s 
katerimi želi pridobiti nadzor nad ožino 
Kerč, saj gre za kršitev mednarodnega 
pomorskega prava in njenih mednarodnih 
zavez, zlasti v primerih gradnje mostu čez 
ožino in njegove železniške povezave brez 
soglasja Ukrajine, polaganja podvodnih 
kablov ter zaprtja in militarizacije 
Azovskega morja, kar resno ovira 
ukrajinske gospodarske dejavnosti; poziva 
Rusko federacijo, naj mednarodnim 
nevladnim organizacijam in 
mednarodnim humanitarnim 
organizacijam zagotovi neoviran in prost 
prehod v Azovsko morje in iz njega v 
skladu z mednarodnim pravom ter dostop 
do zasedenih ukrajinskih ozemelj 
Donbasa in priključenega Krima; poziva k 
izpustitvi vseh ukrajinskih političnih 
zapornikov in vojnih ujetnikov v Rusiji, na 
Krimu in v delih Donbasa, ki niso pod 
nadzorom ukrajinske vlade; vendar izraža 
zaskrbljenost zaradi osvoboditve ruskih 

27. poziva k izpustitvi vseh ukrajinskih 
političnih zapornikov in vojnih ujetnikov v 
Rusiji, na Krimu in v delih Donbasa, ki 
niso pod nadzorom ukrajinske vlade;
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državljanov, osumljenih sodelovanja pri 
sestrelitvi letala Malaysian Airlines na 
letu MH17;
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3.2.2021 A9-0219/52

Predlog spremembe 52
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva Ukrajino, naj izpolni svoje 
zaveze o reformi državnega nadzora izvoza 
v skladu z zahtevami in standardi EU ter z 
izvajanjem dosledne in sistematične 
politike sankcij; poziva ESZD in Komisijo, 
naj bolje nadzorujeta izvajanje sankcij 
EU, vključno z boljšim nadzorom 
dejavnosti organov v državah članicah, ki 
so odgovorni za izvajanje skupnih pravil 
EU;

29. poziva Ukrajino, naj izpolni svoje 
zaveze o reformi državnega nadzora izvoza 
v skladu z zahtevami in standardi EU; 
poziva ESZD in Komisijo, naj ponovno 
preučita vse sankcije EU, saj so vedno 
enostranske in zato v skladu z 
mednarodnim pravom nezakonite;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Predlog spremembe 53
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. ponovno poziva, naj pogajanja o 
končanju okupacije Krimskega polotoka 
potekajo na mednarodni ravni in z 
dejavno udeležbo EU; poziva 
podpredsednika/visokega predstavnika, 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
vso potrebno podporo za vzpostavitev 
mednarodne platforme Krima, ki bi 
omogočila usklajevanje, formalizacijo in 
sistematizacijo prizadevanj za ponovno 
vzpostavitev ozemeljske celovitosti 
Ukrajine; meni, da je pomembno v 
dejavnosti take platforme vključiti medžlis 
krimskih Tatarov, ki je njihovo edino 
mednarodno priznano predstavniško telo;

črtano

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Predlog spremembe 54
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. istočasno želi spomniti, da je 
Ruska federacija v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom kot okupacijska 
sila v celoti odgovorna za zadovoljevanje 
potreb prebivalstva začasno zasedenega 
krimskega polotoka, vključno z oskrbo z 
vodo; poudarja tudi, da v skladu s četrto 
ženevsko konvencijo, katere pogodbenica 
je Rusija, okupacijska sila ne sme prisiliti 
prebivalcev okupiranega ozemlja, da 
služijo v njenih oboroženih ali pomožnih 
silah; 

črtano 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Predlog spremembe 55
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. obsoja Rusko federacijo zaradi 
naseljevanja ruskih državljanov na 
zasedenem Krimu ter na ozemljih Doneck 
in Lugansk, s čimer se je porušilo 
ravnovesje med imetniki ruskih potnih 
listov in Ukrajinci, ter njenih poskusov, 
da bi 13. septembra 2020 v Avtonomni 
republiki Krim v Ukrajini organizirala 
lokalne volitve; izjavlja, da je bila izvolitev 
guvernerja Sevastopola nezakonita in v 
nasprotju z mednarodnim pravom, enako 
pa velja za glasovanje za predstavnike v 
tako imenovani državni svet „Krimske 
republike“, tako imenovano zakonodajno 
skupščino mesta Simferopol in tako 
imenovani podeželski svet regije 
Razdolno; poziva EU, naj odgovornim za 
organizacijo in izvedbo volitev naloži 
sankcije; obsoja, da je Rusija vpoklicala 
mlade moške na okupiranem Krimu v 
služenje v ruskih oboroženih silah, pri 
čemer jih je bilo 85 % poslanih na 
služenje v Ruski federaciji; poziva Rusijo, 
naj ustavi vpoklic prebivalcev Krima in v 
celoti spoštuje svoje obveznosti iz 
ženevskih konvencij; 

črtano

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Predlog spremembe 56
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. izraža popolno podporo vsem 
prizadevanjem za zagotovitev pravice za 
vseh 298 žrtev sestrelitve letala družbe 
Malaysia Airlines na letu MH17 z 
izstrelkom zemlja-zrak, ki ga je zagotovila 
Rusija, in za njihove svojce, vključno z 
mednarodno podprtimi kazenskimi 
postopki zoper štiri osumljence v skladu z 
nizozemsko zakonodajo ter tožbo, vloženo 
zoper Rusijo pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice; izreka pohvalo 
Ukrajini za njeno neprekinjeno 
sodelovanje s skupno preiskovalno 
skupino, katere namen je odkriti resnico, 
opredeliti osumljence in privesti storilce 
pred sodišče; obsoja enostranski umik 
Rusije iz tristranskih posvetovanj za 
odkritje resnice z Avstralijo in 
Nizozemsko; poziva Rusijo, naj v celoti 
sodeluje pri vseh tekočih prizadevanjih za 
zagotovitev, da bodo vsi posamezniki ali 
subjekti, vpleteni v sestrelitev leta MH17, 
odgovarjali za sovja dejanja, med drugim 
z nadaljevanjem dialoga z Avstralijo in 
Nizozemsko za odkritje resnice, 
zagotovitvijo sodelovanja v meddržavni 
tožbi o tej zadevi, ki jo je Nizozemska 
vložila zoper Rusijo pri Evropskem 
sodišču za človekove pravice, ter 
izročitvijo Volodimirja Cemaha 
Nizozemski; poziva Rusijo, naj preneha 
spodbujati dezinformacije v zvezi z letom 

34. izraža popolno podporo vsem 
prizadevanjem za zagotovitev pravice za 
vseh 298 žrtev sestrelitve letala družbe 
Malaysia Airlines na letu MH17 in za 
njihove svojce, vključno z kazenskimi 
postopki zoper štiri osumljence v skladu z 
nizozemsko zakonodajo ter tožbo, vloženo 
zoper Rusijo pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice; obsoja vlogo, ki jo je v 
tem primeru odigralo spletno mesto 
Bellingcat, ki ga financira Nacionalna 
ustanova za demokracijo, in njegovo 
nekritično širjenje uhajanja informacij iz 
ukrajinske tajne službe, SBU, ki je Rusijo 
okrivila, preden se je začela uradna 
preiskava; ugotavlja, da so se Eliot 
Higgins in drugi v skupini Bellingcat 
javno norčevali iz zagovornikov in 
preiskovalcev, ki so sodelovali v zadevi, ter 
jih blatili; obsoja širjenje nepodprtih 
trditev in blatenja s strani Bellingcata v 
javnih medijih v zvezi z udeleženci v 
sojenju, ki so podvomili v pripoved 
Bellingcata in SBU, da gre za rusko 
raketo BUK in ne za ukrajinski bojevnik, 
ki je streljal na let MH17; 
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3.2.2021 A9-0219/57

Predlog spremembe 57
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. odločno obsoja obsežne in stalne 
kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kot so svoboda izražanja, 
veroizpovedi ali prepričanja in 
združevanja, pa tudi pravica do mirnega 
zbiranja, za katere so odgovorne ruske 
okupacijske sile na začasno zasedenem 
ozemlju Krima in tako imenovane 
separatistične sile na območjih Donbasa, 
ki niso pod vladnim nadzorom, vključno s 
prisilno vojaško obveznostjo, izgonom, 
obveznim izdajanjem potnih listin, 
omejitvami pravic do izobraževanja, 
samovoljnimi pridržanji, mučenjem in 
drugimi strogimi pogoji pridržanja, pa 
tudi omejevalnimi ukrepi, kot je 
enostransko zaprtje kontrolnih točk in 
zavrnitev dostopa za misije OZN in 
humanitarne misije, kar je med sedanjo 
pandemijo še posebej zaskrbljujoče;

52. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
vse številnejših poročil o nasilju skrajno 
desničarskih skupin, ultranacionalizmu, 
neonacističnih pogromih proti Romom, 
nebrzdanih napadih na feministe in 
skupine LGBT, prepovedih knjig in 
poveličevanju nacističnih 
kolaboracionistov, ki ga podpira država; 
poziva ukrajinsko vlado in parlament, naj 
te nedavne primere nasilja in 
ustrahovanja hitro in nedvoumno javno 
obsodita; poziva ukrajinske oblasti, naj 
nujno izvedejo hitre, temeljite, 
nepristranske in neodvisne preiskave, da 
bodo storilci odgovarjali za svoja dejanja; 
poziva ukrajinsko vlado, naj sprejme 
učinkovite ukrepe za preprečevanje in 
ustavitev dejanj, ki spodbujajo sovraštvo 
in diskriminacijo;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Predlog spremembe 58
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. vendar je izjemno zaskrbljen zaradi 
poslabšanja humanitarnih razmer na 
vzhodnih ozemljih, ki trenutno niso pod 
nadzorom ukrajinske vlade, zlasti glede na 
izredno stanje zaradi pandemije COVID-
19; poziva dejanske lokalne oblasti, naj 
sprejmejo vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev, da bodo osnovne potrebe 
prebivalstva, vključno z dostopom do 
kakovostnih zdravstvenih ustanov in 
zdravljenja, zadovoljene, in naj v ta 
namen v celoti sodelujejo z legitimno 
ukrajinsko vlado;

54. vendar je izjemno zaskrbljen zaradi 
poslabšanja humanitarnih razmer v delih 
Ukrajine pod nadzorom vlade, zlasti glede 
na izredno stanje zaradi pandemije 
COVID-19; obžaluje, da Ukrajinci ob 
začetku cepljenja na Krimu in v regiji 
Donbas skoraj nimajo dostopa do cepiv, 
potem ko je ukrajinska vlada zavrnila 
ponudbo ruskega cepiva Sputnik; poziva 
vlado, naj sprejme vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev, da bodo osnovne potrebe 
prebivalstva, vključno z dostopom do 
kakovostnih zdravstvenih ustanov in 
zdravljenja, zadovoljene;

Or. en


