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3.2.2021 A9-0219/49

Ändringsförslag 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 25b. Europaparlamentet understryker 
vikten av att stödja aktörer och 
organisationer i det civila samhället, 
inbegripet kvinnorörelsen, miljörörelsen, 
hbti-rörelsen och 
människorättsförsvarare.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Ändringsförslag 50
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet välkomnar att 
fredssamtalen återupptogs i Normandie-
kvartetten den 9 december 2019 i Paris 
efter ett treårigt dödläge. Parlamentet 
uppmanar med kraft alla parter att ansluta 
sig till avtalet om eldupphör. Parlamentet 
betonar vikten av att identifiera ytterligare 
områden för tillbakadragande, av 
minröjningsverksamhet och av att öppna 
gränsposteringar längs kontaktlinjen, och 
uppmanar Ryssland att använda sitt 
inflytande över de väpnade grupper som 
landet backar upp, i syfte att respektera och 
fullt ut genomföra de åtaganden som gjorts 
som en del av Minskavtalen och nyligen 
genomförda möten inom Normandie-
kvartetten och trepartsgruppen för Ukraina. 
Parlamentet upprepar, såsom 
överenskommet i Minsk och inom det så 
kallade Steinmeier-formatet, att lokala val i 
de ockuperade delarna av östra Ukraina 
måste genomföras i enlighet med ukrainsk 
lagstiftning och under överinseende av 
OSSE. Parlamentet understryker att 
villkoren för fria och rättvisa val i 
Donetsk och Luhansk för närvarande inte 
har uppfyllts. Parlamentet välkomnar att 
man övergett planen att inbegripa 
Rysslandsunderstödda separatister som 
part i samtalen inom trepartsgruppen för 
Ukraina. Parlamentet beklagar de 
synpunkter som framförts av högt ställda 

26. Europaparlamentet välkomnar att 
fredssamtalen återupptogs i Normandie-
kvartetten den 9 december 2019 i Paris 
efter ett treårigt dödläge. Parlamentet 
uppmanar med kraft alla parter att ansluta 
sig till avtalet om eldupphör. Parlamentet 
betonar vikten av att identifiera ytterligare 
områden för tillbakadragande, av 
minröjningsverksamhet och av att öppna 
gränsposteringar längs kontaktlinjen, och 
uppmanar Ryssland att använda sitt 
avgörande inflytande över de väpnade 
grupper som landet backar upp, i syfte att 
respektera och fullt ut genomföra de 
åtaganden som gjorts som en del av 
Minskavtalen och nyligen genomförda 
möten inom Normandie-kvartetten och 
trepartsgruppen för Ukraina. Parlamentet 
upprepar, såsom överenskommet i Minsk 
och inom det så kallade Steinmeier-
formatet, att Donbass måste få sin 
särskilda status samtidigt som de lokala 
valen hålls, vilket måste genomföras i 
enlighet med ukrainsk lagstiftning och 
under överinseende av OSSE. Parlamentet 
noterar att man övergett planen att 
inbegripa separatister som part i samtalen 
inom trepartsgruppen för Ukraina. 
Parlamentet noterar de synpunkter som 
framförts av högt uppsatta medlemmar av 
den ukrainska delegationen inom 
trepartsgruppen för Ukraina och som 
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medlemmar av den ukrainska delegationen 
inom trepartsgruppen för Ukraina, som 
innebär att man förnekar Rysslands 
militära inblandning i konflikten i 
Donbassregionen. 

innebär att man förnekar Rysslands 
militära inblandning i konflikten i 
Donbassregionen. 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Ändringsförslag 51
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet fördömer 
eftertryckligen Rysslands destabiliserande 
handlingar och militära inblandning i 
Ukraina. Parlamentet uttrycker oro över 
Rysslands pågående uppbyggnad av 
militära anläggningar och installationer 
på Krimhalvön, bland annat långt över 
30 000 trupper, nya robotluftvärnssystem 
och mark-till-mark-missilsystem, ubåtar 
med kärnvapenkapacitet och strategiska 
bombare. Parlamentet fördömer 
Rysslands olagliga åtgärder som syftar till 
att överta kontrollen över Kertjsundet, 
eftersom de utgör brott mot internationell 
sjörätt och Rysslands internationella 
åtaganden, särskilt uppförandet av 
Kertjbron och dess järnvägsförbindelse 
utan Ukrainas samtycke, dragningen av 
undervattenskablar och nedstängningen 
och militariseringen av Azovska sjön, som 
allvarligt hindrar Ukrainas ekonomiska 
verksamhet. Parlamentet uppmanar 
Ryska federationen att säkerställa 
obehindrad och fri passage till och från 
Azovska sjön i enlighet med internationell 
rätt samt tillträde till de ockuperade 
ukrainska territorierna i Donbass och 
annekterade Krim för internationella 
icke-statliga organisationer och 
internationella humanitära 
organisationer. Parlamentet begär att alla 
ukrainska politiska fångar och krigsfångar i 

27. Europaparlamentet begär att alla 
ukrainska politiska fångar och krigsfångar i 
Ryssland, Krim och de delar av Donbass 
som inte kontrolleras av den ukrainska 
regeringen ska friges.
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Ryssland, Krim och de delar av Donbass 
som inte kontrolleras av den ukrainska 
regeringen ska friges. Parlamentet 
uttrycker dock oro över frisläppandet av 
ryska medborgare som misstänks vara 
inblandade i nedskjutningen av 
Malaysian Airlines flyg MH17.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Ändringsförslag 52
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen Ukraina att fullgöra sina 
åtaganden om att reformera statliga 
exportkontroller i enlighet med EU:s krav 
och standarder och i fråga om 
genomförandet av en konsekvent och 
systematisk sanktionspolitik. Parlamentet 
uppmanar Europeiska utrikestjänsten och 
kommissionen att utöva bättre tillsyn över 
genomförandet av EU:s sanktioner, 
inbegripet bättre tillsyn över 
verksamheterna vid de myndigheter i 
medlemsstaterna som har i uppgift att 
genomföra de gemensamma EU-reglerna.

29. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen Ukraina att fullgöra sina 
åtaganden om att reformera statliga 
exportkontroller i enlighet med EU:s krav 
och standarder. Parlamentet uppmanar 
utrikestjänsten och kommissionen att 
ompröva alla EU-sanktioner, eftersom de 
alltid är ensidiga och därför olagliga 
enligt folkrätten.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

3.2.2021 A9-0219/53

Ändringsförslag 53
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet har upprepade 
gånger uppmanat till ett internationellt 
format för förhandlingar om en 
avslutning av ockupationen av 
Krimhalvön, med aktivt deltagande av 
EU. Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten, 
kommissionen och medlemsstaterna att ge 
allt nödvändigt stöd för inrättandet av en 
internationell plattform för Krim som 
skulle göra det möjligt att samordna, 
formalisera och systematisera insatserna 
för att återupprätta Ukrainas territoriella 
integritet. Parlamentet anser det viktigt att 
involvera Krimtatarernas Mejlis, som är 
det enda internationellt erkända 
representativa organet för krimtatarerna, 
i en sådan plattforms verksamhet.

utgår

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Ändringsförslag 54
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet påminner 
samtidigt om att Ryssland, enligt 
internationell humanitär rätt, i egenskap 
av ockupationsmakt bär det fulla ansvaret 
för att tillgodose behoven för 
befolkningen på den tillfälligt ockuperade 
Krimhalvön, inbegripet dess 
vattenförsörjning. Parlamentet påpekar 
dessutom att det i Genève-konventionen 
angående skydd för civilpersoner under 
krigstid, som Ryssland är part i, fastställs 
att en ockupationsmakt inte får tvinga de 
bosatta i det ockuperade territoriet att 
tjänstgöra i dess väpnade styrkor eller 
hjälptrupper. 

utgår 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Ändringsförslag 55
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet fördömer 
Ryska federationen för att ha låtit ryska 
medborgare bosätta sig på det ockuperade 
Krim och i territorierna Donetsk och 
Luhansk, och på så sätt rubbat balansen 
mellan innehavare av ryska pass och 
ukrainare, samt för landets försök att 
anordna lokala val i Autonoma 
republiken Krim i Ukraina den 13 
september 2020. Parlamentet menar att 
valet av guvernör i Sevastopol var olagligt 
och stred mot internationell rätt, liksom 
omröstningen om representanter till det så 
kallade nationalrådet för ”republiken 
Krim”, den så kallade lagstiftande 
församlingen i staden Simferopol och det 
så kallade landsbygdsrådet för regionen 
Rozdolne. Parlamentet uppmanar EU att 
införa sanktioner mot dem som är 
ansvariga för anordnande och 
genomförande av omröstningarna. 
Parlamentet beklagar djupt Rysslands 
agerande att kalla in unga män på det 
ockuperade Krim för att tjänstgöra inom 
ryska försvarsmakten, varav 85 % 
skickades för tjänstgöring i Ryska 
federationen. Parlamentet uppmanar 
Ryssland att sluta kalla in människor på 
Krim och att till fullo fullgöra sina 
skyldigheter enligt 
Genèvekonventionerna. 

utgår
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Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Ändringsförslag 56
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet uttrycker sitt 
fulla stöd för alla insatser för att skipa 
rättvisa för samtliga 298 offer för 
nedskjutningen av Malaysia Airlines flyg 
MH17, som sköts ned av en av Ryssland 
tillhandahållen luftvärnsrobot, och deras 
närmast anhöriga, inbegripet 
internationellt understödda 
brottmålsprocesser mot fyra misstänkta 
enligt nederländsk rätt och det åtal som 
väckts mot Ryssland vid Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet lovordar Ukraina för dess 
fortsatta samarbete inom den 
gemensamma utredningsgruppen för att 
fastställa sanningen, identifiera 
misstänkta och ställa förövarna inför 
rätta. Parlamentet fördömer att Ryssland 
ensidigt dragit sig ur 
trepartsförhandlingarna för att söka 
sanningen tillsammans med Australien 
och Nederländerna. Parlamentet 
uppmanar Ryssland att samarbeta i alla 
aspekter i samtliga pågående insatser för 
att se till att alla enskilda personer eller 
enheter som varit inblandade i 
nedskjutningen av MH17 ställs till svars, 
bland annat genom att återuppta dialogen 
för att söka sanningen tillsammans med 
Australien och Nederländerna, 
säkerställa sitt samarbete i den 
mellanstatliga stämningsansökan som 

34. Europaparlamentet uttrycker sitt 
fulla stöd för alla insatser för att skipa 
rättvisa för samtliga 298 offer för 
nedskjutningen av Malaysia Airlines flyg 
MH17 och deras närmast anhöriga, 
inbegripet brottmålsprocessen mot fyra 
misstänkta enligt nederländsk rätt och det 
åtal som väckts mot Ryssland vid 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet fördömer den 
roll som det av National Endowment for 
Democracy (NED) finansierade 
Bellingcat spelat i detta fall och dess 
okritiska spridning av läckor från den 
ukrainska underrättelsetjänsten, SBU, 
som lade skulden på Ryssland innan den 
officiella utredningen hade inletts. 
Parlamentet konstaterar att Elliot Higgins 
och andra i Bellingcatgruppen offentligt 
har förlöjligat och smutskastat de 
försvarsadvokater och utredare som är 
inblandade i ärendet. Parlamentet 
fördömer Bellingcats spridning i 
offentliga medier av påståenden utan 
belägg och Bellingcats smutskastning av 
dem som deltar i rättegången och som har 
ifrågasatt Bellingcats och SBU:s narrativ 
att det var en rysk BUK-missil och inte ett 
ukrainskt stridsflygplan som sköt ned 
MH17. 
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Nederländerna lämnat till Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
i detta ärende och utlämna Volodymyr 
Tsemach till Nederländerna. Parlamentet 
uppmanar med kraft Ryssland att 
upphöra med att främja desinformation 
om flyg MH17. 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Ändringsförslag 57
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 52

Förslag till resolution Ändringsförslag

52. Europaparlamentet fördömer 
skarpt de omfattande och permanenta 
kränkningarna av mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter såsom 
yttrande-, religions- och trosfrihet och 
föreningsfrihet samt rätten till 
mötesfrihet, som begåtts av de ryska 
ockupationsstyrkorna på Krims tillfälligt 
ockuperade territorium och av de så 
kallade separatiststyrkorna i de icke 
regeringskontrollerade områdena i 
Donbass, och som inbegriper påtvingad 
värnplikt, deportering, påtvingade 
utfärdanden av pass, begränsningar av 
utbildningsrättigheter, godtyckliga 
frihetsberövanden, tortyr och andra hårda 
villkor för frihetsberövade samt restriktiva 
åtgärder såsom ensidiga stängningar av 
gränsövergångar och förvägrad inresa för 
FN-uppdrag och humanitära insatser, 
vilket är särskilt oroande under den 
pågående pandemin.

52. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över de allt fler rapporterna om 
högerextremistiskt våld, ultranationalism, 
nynazistiska förföljelser av romer, 
våldsamma angrepp på feminister och 
hbt-grupper, bokförbud och 
statsunderstött förhärligande av 
nazistkollaboratörer. Parlamentet 
uppmanar kraftfullt Ukrainas regering 
och parlament att snabbt agera mot dessa 
aktuella våldshandlingar och hot med 
otvetydigt offentligt fördömande. 
Parlamentet uppmanar kraftfullt de 
ukrainska myndigheterna att genomföra 
snabba, grundliga, opartiska och 
oberoende utredningar för att ställa de 
ansvariga till svars. Parlamentet 
uppmanar kraftfullt den ukrainska 
regeringen att vidta verkningsfulla 
åtgärder för att förhindra och stoppa 
handlingar som främjar hat och 
diskriminering.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Ändringsförslag 58
Mick Wallace
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0219/2020
Michael Gahler
EU:s associeringsavtal med Ukraina
(2019/2202(INI))

Förslag till resolution
Punkt 54

Förslag till resolution Ändringsförslag

54. Europaparlamentet uttrycker dock 
extrem oro över den allt sämre humanitära 
situationen i de östliga territorier som för 
närvarande inte kontrolleras av den 
ukrainska regeringen, i synnerhet mot 
bakgrund av den rådande covid-19-
pandemin. Parlamentet uppmanar kraftfullt 
de faktiska lokala myndigheterna att vidta 
alla åtgärder som krävs för att se till att 
befolkningens grundläggande behov – 
inbegripet tillgången till vårdinrättningar 
och sjukvård av god kvalitet – tillgodoses 
och att för detta ändamål samarbeta fullt 
ut med den legitima ukrainska 
regeringen.

54. Europaparlamentet uttrycker dock 
extrem oro över den allt sämre humanitära 
situationen i de statskontrollerade delarna 
av Ukraina, i synnerhet mot bakgrund av 
den rådande covid-19-krisen. Parlamentet 
beklagar att ukrainarna, efter att den 
ukrainska regeringen förkastat 
erbjudandet om det ryska sputnikvaccinet, 
har fått begränsad tillgång till vaccin nu 
när vaccineringskampanjen startar på 
Krim och i Donbassregionen. Parlamentet 
uppmanar kraftfullt regeringen att vidta 
alla åtgärder som krävs för att se till att 
befolkningens grundläggande behov – 
inbegripet tillgången till vårdinrättningar 
och sjukvård av god kvalitet – tillgodoses.

Or. en


