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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/59

Изменение 59
Малин Бьорк, Николай Вилумсен, Силвия Модиг
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 55

Предложение за резолюция Изменение

55. подчертава, че в източната част 
на Украйна над 3,5 милиона души от 
двете страни на линията на контакт все 
още зависят от хуманитарна помощ и 
закрила, като са засегнати от 
прекъсвания на водо- и 
електроснабдяването; отбелязва, че 
настоящата пандемия от COVID-19 
задълбочи предизвикателствата, с които 
се сблъскват тези хора;

55. подчертава, че в източната част 
на Украйна над 3,5 милиона души от 
двете страни на линията на контакт все 
още зависят от хуманитарна помощ и 
закрила, като са засегнати от 
прекъсвания на водо- и 
електроснабдяването; отбелязва, че 
настоящата пандемия от COVID-19 
задълбочи предизвикателствата, с които 
се сблъскват тези хора; насърчава 
Комисията да увеличи усилията си – в 
координация с органите на ООН – с 
оглед на оказването на съдействие по 
време на настоящата хуманитарна 
криза в съответствие с общия преглед 
на хуманитарните нужди; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме стъпки в подкрепа на 
поминъка на вътрешно разселените 
лица, които наброяват 1,4 милиона 
души;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/60

Изменение 60
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 56

Предложение за резолюция Изменение

56. изразява съжаление относно 
влошаващото се положение с правата 
на човека в Крим от началото на 
окупацията насам, като Русия 
драстично ограничи свободата на 
събранията, свободата на изразяване, 
на сдружаване, на достъп до 
информация и на вероизповедание; 
изразява съжаление относно 
дискриминационните политики, 
наложени от самопровъзгласилите се 
руски органи, по-специално срещу 
етническото татарско малцинство в 
Крим, нарушаването на техните 
имуществени права, нарастващото 
сплашване на тази общност и на 
лицата, които се противопоставят 
на незаконното анексиране чрез 
принудителна военна повинност, 
преследване, обиски, задържания и 
насилствени изчезвания, както и 
горепосочената липса на свобода на 
изразяване, на сдружаване и на 
движение на полуострова; призовава 
за незабавното и безусловно 
освобождаване на всички незаконно 
задържани и лишени от свобода 
украински граждани на Кримския 
полуостров и в Русия, в това число на 
активисти – кримски татари; освен 
това призовава Русия да разследва 
жестокостите, извършени срещу 

заличава се
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кримски татари, и да гарантира и 
защитава правата на кримските 
татари, на украинските граждани и 
на всички етнически и религиозни 
общности да запазят и да развиват 
собствените си култура, традиции, 
образование и идентичност;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/61

Изменение 61
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. изразява съжаление, че в 
Украйна има около 1,5 милиона 
вътрешно разселени лица, което я 
поставя на девето място в света по брой 
вътрешно разселени лица; отбелязва, 
че Руската федерация и нейните 
пълномощници носят основната 
отговорност за това; призовава 
украинските органи да положат 
допълнителни усилия за облекчаване на 
страданието на хората, които са 
засегнати от конфликта, и да въведат 
мерки за защита на правата на вътрешно 
разселените лица; призовава Украйна да 
предостави на вътрешно разселените 
лица пълни граждански и политически 
права и да спазва международните 
стандарти по отношение на третирането 
на вътрешно разселените лица; 
подчертава, че е важно да се защитава и 
гарантира правото на украинско 
гражданство във временно окупираните 
територии, включително чрез 
опростяване на процедурите за 
получаване на пенсия и чрез издаване на 
актове за раждане за децата, като по 
този начин се предотвратява рискът те 
да останат без гражданство и в уязвима 
позиция;

57. изразява съжаление, че в 
Украйна има около 1,5 милиона 
вътрешно разселени лица, което я 
поставя на девето място в света по брой 
вътрешно разселени лица; призовава 
украинските органи да положат 
допълнителни усилия за облекчаване на 
страданието на хората, които са 
засегнати от конфликта, и да въведат 
мерки за защита на правата на вътрешно 
разселените лица; призовава Украйна да 
предостави на вътрешно разселените 
лица пълни граждански и политически 
права и да спазва международните 
стандарти по отношение на третирането 
на вътрешно разселените лица; 
подчертава, че е важно да се защитава и 
гарантира правото на украинско 
гражданство във временно окупираните 
територии, включително чрез 
опростяване на процедурите за 
получаване на пенсия и чрез издаване на 
актове за раждане за децата, като по 
този начин се предотвратява рискът те 
да останат без гражданство и в уязвима 
позиция;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/62

Изменение 62
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 59

Предложение за резолюция Изменение

59. отбелязва, че петгодишният план 
за действие относно изпълнението на 
националната стратегия на Украйна в 
областта на правата на човека изтича 
през 2020 г., и призовава да се извърши 
задълбочен преглед на основните му 
постижения, преди да се определят 
целите на следващия план за действие; 
следи отблизо подкрепата, която 
украинското правителство предоставя 
на кримските татари, и изразява 
загриженост относно липсата на 
финансиране в проектобюджета за 
2021 г., внесен във Върховната рада 
през септември 2020 г., за програмата за 
презаселване и настаняване на кримски 
татари и лица с друга националност, 
депортирани от територията на 
Украйна; призовава Украйна да приеме 
закона за коренното население на 
Украйна, закона за статута на коренното 
население от кримски татари и закона за 
изменение на конституцията ѝ с цел 
признаване на национално-
териториалната автономност на 
кримските татари в Украйна и в 
частност Крим, която произтича от 
неотменимото право на 
самоопределение на коренното 
население от кримски татари; настоява 
украинските органи да решат 
проблемите на единствения 

59. отбелязва, че петгодишният план 
за действие относно изпълнението на 
националната стратегия на Украйна в 
областта на правата на човека изтича 
през 2020 г., и призовава да се извърши 
задълбочен преглед на основните му 
постижения, преди да се определят 
целите на следващия план за действие; 
следи отблизо подкрепата, която 
украинското правителство предоставя 
на кримските татари, и изразява 
загриженост относно липсата на 
финансиране в проектобюджета за 
2021 г., внесен във Върховната рада 
през септември 2020 г., за програмата за 
презаселване и настаняване на кримски 
татари и лица с друга националност, 
депортирани от територията на 
Украйна; призовава Украйна да приеме 
закона за коренното население на 
Украйна, закона за статута на коренното 
население от кримски татари и закона за 
изменение на конституцията ѝ с цел 
признаване на национално-
териториалната автономност на 
кримските татари в Украйна и в 
частност Крим, която произтича от 
неотменимото право на 
самоопределение на коренното 
население от кримски татари; настоява 
украинските органи да решат 
проблемите на единствения 
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телевизионен канал на езика на 
кримските татари ATR и да предложат 
стабилен механизъм за финансова и 
техническа подкрепа, за да дадат 
възможност на телевизионния канал да 
продължи излъчванията си в 
окупирания от Русия Крим; приветства 
инициативата на Украйна да разработи 
стратегията за развитие и 
популяризиране на езика на кримските 
татари за периода до 2032 г.;

телевизионен канал на езика на 
кримските татари ATR и да предложат 
стабилен механизъм за финансова и 
техническа подкрепа, за да дадат 
възможност на телевизионния канал да 
продължи излъчванията си в Крим; 
приветства инициативата на Украйна да 
разработи стратегията за развитие и 
популяризиране на езика на кримските 
татари за периода до 2032 г.;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/63

Изменение 63
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 60

Предложение за резолюция Изменение

60. призовава ЕСВД и Комисията 
своевременно да приведат в действие 
и да приложат механизъм на ЕС за 
налагане на санкции за нарушения на 
правата на човека – европейско 
законодателство от типа 
„Магнитски“, основаващо се на член 
215 от ДФЕС – който ще позволи да 
се налагат санкции срещу лица и 
дружества, участвали в тежки 
нарушения на правата на човека и 
отговорни за други престъпления, в 
това число корупция, и приканва 
Украйна да последва този пример и да 
въведе украински вариант на това 
законодателство;

60. призовава ЕС да спре да 
използва едностранни санкции срещу 
режими, които нарушават 
международното право;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Изменение 64
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 63 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

63а. осъжда най-категорично 
забраната върху Комунистическата 
партия на Украйна и призовава за 
незабавна отмяна на забраната; 
изразява дълбока загриженост 
относно това посегателство срещу 
свободата на изразяване на мнение и 
срещу съществуването на 
демократична политическа партия в 
Украйна и призовава институциите 
на ЕС, както и другите демократични 
европейски и международни органи, да 
заемат твърда позиция и категорично 
да осъдят това сериозно 
посегателство срещу демокрацията в 
Украйна;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Изменение 65
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 65

Предложение за резолюция Изменение

65. насърчава работата на 
европейските политически фондации за 
насърчаване на следващото поколение 
политически лидери в Украйна;

65. осъжда политическата намеса 
на европейските политически фондации, 
които претендират, че насърчават 
следващото поколение политически 
лидери в Украйна;

Or. en



AM\1224017BG.docx PE662.893v01-00

BG Единство в многообразието BG

3.2.2021 A9-0219/66

Изменение 66
Мик Уолас
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 69

Предложение за резолюция Изменение

69. отново заявява 
необходимостта ЕС да продължи да 
подкрепя Украйна в 
противодействието на хибридни 
заплахи и в справянето с 
дезинформацията и фалшивите 
новини, включително посредством 
укрепването на независимите медии и 
стратегическите комуникации в 
сферата на медийната грамотност, 
за да засили устойчивостта на 
Украйна; приветства обявяването на 
започването на диалог между ЕС и 
Украйна относно кибернетичното 
пространство;

заличава се

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Изменение 67
Малин Бьорк, Николай Вилумсен, Силвия Модиг
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 83

Предложение за резолюция Изменение

83. освен това изразява съжаление 
относно увеличаването на броя на 
държавните предприятия и 
настоятелно призовава Украйна да 
ускори още повече приватизацията на 
държавните предприятия, за да 
модернизира и подобри 
функционирането на икономиката си 
и за да избегне завладяването на 
икономиката от олигарсите; 
подчертава необходимостта от 
подновяване на ангажимента от страна 
на Украйна за борба с влиянието на 
личните интереси, които, ако бъдат 
пренебрегнати, биха могли сериозно да 
подкопаят досегашните резултати от 
реформите и мерките за подпомагане на 
Украйна като цяло;

83. подчертава необходимостта от 
подновяване на ангажимента от страна 
на Украйна за борба с влиянието на 
личните интереси и олигарсите, които, 
ако бъдат пренебрегнати, биха могли 
сериозно да подкопаят досегашните 
резултати от реформите и мерките за 
подпомагане на Украйна като цяло;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Изменение 68
Малин Бьорк, Николай Вилумсен, Силвия Модиг
от името на групата The Left

Доклад A9-0219/2020
Михаел Галер
Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
(2019/2202(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 89

Предложение за резолюция Изменение

89. приветства факта, че Украйна се 
присъедини към Комитета за здравна 
сигурност на ЕС и системата за ранно 
предупреждение и реагиране, за да 
участва в общоевропейската 
координация на дейностите за реагиране 
на COVID-19 в общественото 
здравеопазване; настоятелно призовава 
Комисията, държавите членки и 
Украйна да засилят сътрудничеството в 
областта на устойчивостта на 
общественото здравеопазване, както и 
да обменят най-добри практики и да 
работят с гражданското общество за 
създаване на противоепидемични 
стратегии с акцент върху най-уязвимите 
групи;

89. приветства факта, че Украйна се 
присъедини към Комитета за здравна 
сигурност на ЕС и системата за ранно 
предупреждение и реагиране, за да 
участва в общоевропейската 
координация на дейностите за реагиране 
на COVID-19 в общественото 
здравеопазване; настоятелно призовава 
Комисията, държавите членки и 
Украйна да засилят сътрудничеството в 
областта на устойчивостта на 
общественото здравеопазване, както и 
да обменят най-добри практики и да 
работят с гражданското общество за 
създаване на противоепидемични 
стратегии с акцент върху най-уязвимите 
групи; настоятелно призовава 
Комисията да предостави подкрепа 
на правителството на Украйна с 
оглед на получаването на достъп до 
ваксини срещу COVID-19;

Or. en


