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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

3.2.2021 A9-0219/59

Leasú 59
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 55

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

55. á chur i bhfios go láidir go bhfuil 
níos mó ná 3.5 milliún duine atá ar dhá 
thaobh na líne teagmhála in oirthear na 
hÚcráine fós ag brath ar chabhair agus 
cosaint dhaonnúil, agus iad ag dul i ngleic 
le ciorruithe uisce agus le lándorchaithe 
leictreachais; ag tabhairt dá haire go bhfuil 
géarú déanta ag paindéim COVID-19 ar na 
dúshláin atá os comhair na ndaoine sin;

55. á chur i bhfios go láidir go bhfuil 
níos mó ná 3.5 milliún duine atá ar dhá 
thaobh na líne teagmhála in oirthear na 
hÚcráine fós ag brath ar chabhair agus 
cosaint dhaonnúil, agus iad ag dul i ngleic 
le ciorruithe uisce agus le lándorchaithe 
leictreachais; ag tabhairt dá haire go bhfuil 
géarú déanta ag paindéim COVID-19 ar na 
dúshláin atá os comhair na ndaoine sin; á 
mholadh don Choimisiún, i gcomhordú le 
comhlachtaí na Náisiún Aontaithe, dlús a 
chur lena iarrachtaí cúnamh a chur ar 
fáil le linn na géarchéime daonnúla seo, i 
gcomhréir leis an bhForbhreathnú ar 
Riachtanais Dhaonnúla; ag tathant ar an 
gCoimisiún bearta a dhéanamh chun tacú 
le slí bheatha an 1.4 milliún duine 
easáitithe ina dtír féin;
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3.2.2021 A9-0219/60

Leasú 60
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 56

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

56. á chur in iúl gurb oth léi an staid 
maidir le cearta an duine sa Chrimé atá 
ag dul in olcas ó cuireadh tús leis an 
bhforghabháil, ós rud é go ndearna an 
Rúis an tsaoirse comhthionól, an tsaoirse 
tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse 
comhlachais, an rochtain ar fhaisnéis 
agus ar reiligiún a shrianadh go mór ó 
thús na forghabhála; á chur in iúl gur 
saoth léi na beartais idirdhealaitheacha a 
rinne údaráis fhéincheaptha na Rúise a 
fhorchur, go háirithe i gcoinne 
mhionlach eitneach Tatarach na Crimé, 
na sáruithe ar a gcearta maoine, an t-
imeaglú méadaitheach atá á dhéanamh ar 
an bpobal sin agus orthu siúd atá i 
gcoinne na forbhabhála neamhdhleathaí 
trí choinscríobh éigeantach, géarleanúint, 
cuardaigh, coinneáil agus fuadach 
forfheidhmithe, agus mar atá luaite 
cheana, an easpa saoirse tuairimí a 
nochtadh, saoirse comhlachais, saoirse 
reiligiúin agus saoirse gluaiseachta atá sa 
leithinis; á iarraidh go ndéanfar 
saoránaigh uile na hÚcráine atá faoi 
choinneáil neamhdhleathach agus i 
bpriosún i Leithinis na Crimé agus sa 
Rúis, lena n-áirítear gníomhaithe 
Tataracha na Crimé, a scaoileadh saor 
láithreach bonn agus gan choinníoll; á 
iarraidh, thairis sin, ar an Rúis iniúchadh 
a dhéanamh ar na hainghníomhartha a 

scriosta
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rinneadh i gcoinne Thataraigh na Crimé 
agus ráthú agus coimirciú a dhéanamh ar 
cheart Thataraigh na Crimé, na 
nÚcránach agus na bpobal eitneach agus 
reiligiúnach uile a gcultúr, a dtraidisiúin, 
a n-oideachas agus a bhféiniúlacht féin a 
chothabháil agus a fhorbairt;
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3.2.2021 A9-0219/61

Leasú 61
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 57

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

57. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil 
thart ar 1.5 milliún duine easáitithe ina thír 
féin (IDP) san Úcráin, arb í an naoú tír is 
mó ar domhan ó thaobh líon IDPanna de í; 
ag tabhairt dá haire gur ar Chónaidhm na 
Rúise agus ar a hionadaithe atá an 
phríomhfhreagracht ina leith sin; á 
iarraidh ar údaráis na hÚcráine iarrachtaí 
breise a ghabháil de láimh chun fulaingt na 
ndaoine atá buailte ag an gcoinbhleacht a 
mhaolú agus bearta a chur chun feidhme 
chun cosaint a dhéanamh ar chearta 
IDPanna; á iarraidh ar an Úcráin lánchearta 
sibhialta agus polaitiúla a dheonú do 
IDPanna, agus cloí leis na caighdeáin 
idirnáisiúnta maidir leis an gcaoi a gcaitear 
le IDPanna; ag cur béim ar a thábhachtaí 
atá sé cearta saoránachta na hÚcráine a 
chosaint agus a ráthú sna críocha atá faoi 
fhorghabháil shealadach, lena n-áirítear 
simpliú a dhéanamh ar na nósanna 
imeachta chun pinsin a fháil, chun teastais 
bhreithe a fháil do leanaí agus lena 
seachnaítear, dá bhrí sin, an baol go 
bhfágfar iad gan stát agus ar an bhfaraor 
géar;

57. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil 
thart ar 1.5 milliún duine easáitithe ina thír 
féin (IDP) san Úcráin, arb í an naoú tír is 
mó ar domhan ó thaobh líon IDPanna de í; 
á iarraidh ar údaráis na hÚcráine iarrachtaí 
breise a ghabháil de láimh chun fulaingt na 
ndaoine atá buailte ag an gcoinbhleacht a 
mhaolú agus bearta a chur chun feidhme 
chun cosaint a dhéanamh ar chearta 
IDPanna; á iarraidh ar an Úcráin lánchearta 
sibhialta agus polaitiúla a dheonú do 
IDPanna, agus cloí leis na caighdeáin 
idirnáisiúnta maidir leis an gcaoi a gcaitear 
le IDPanna; ag cur béim ar a thábhachtaí 
atá sé cearta saoránachta na hÚcráine a 
chosaint agus a ráthú sna críocha atá faoi 
fhorghabháil shealadach, lena n-áirítear 
simpliú a dhéanamh ar na nósanna 
imeachta chun pinsin a fháil, chun teastais 
bhreithe a fháil do leanaí agus lena 
seachnaítear, dá bhrí sin, an baol go 
bhfágfar iad gan stát agus ar an bhfaraor 
géar;
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3.2.2021 A9-0219/62

Leasú 62
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 59

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

59. ag tabhairt dá haire go rachaidh an 
Plean Gníomhaíochta cúig bliana maidir le 
Straitéis Náisiúnta um Chearta an Duine de 
chuid na hÚcráine a chur chun feidhme in 
éag in 2020 agus á iarraidh go ndéanfar 
athbhreithniú críochnúil ar a 
phríomhghnóthaithe sula ndéanfar 
spriocanna do phlean gníomhaíochta 
iardain a leagan síos; ag coinneáil súil 
ghéar ar an tacaíocht a thug Rialtas na 
hÚcráine do phobal Tatarach na Crimé, 
agus a chur in iúl gur cúis bhuartha di an 
easpa cistithe atá i ndréachtbhuiséad 2021, 
a cuireadh faoi bhráid Verkhovna Rada i 
mí Mheán Fómhair 2020, le haghaidh clár 
athlonnaithe agus cóiríochta Thataraigh na 
Crimé agus daoine de náisiúnaithe eile a 
díbríodh ó chríoch na hÚcráine; á iarraidh 
ar an Úcráin na dlíthe a ghlacadh maidir le 
pobail dhúchasacha na hÚcráine, maidir le 
stádas phobal Tatarach na Crimé, agus 
maidir lena Bunreacht a leasú chun 
neamhspleáchas náisiúnta críochach phobal 
Tatarach na Crimé laistigh den Úcráin a 
aithint, agus go háirithe an Chrimé, a 
eascraíonn ó cheart dosháraithe phobal 
Tatarach na Crimé chun féinchinntiúcháin; 
á áitiú go dtabharfaidh údaráis na hÚcráine 
aghaidh ar na fadhbanna a bhaineann leis 
an aon chainéal teilifíse amháin i dteanga 
Thatarach na Crimé, ATR, agus go 
gcuirfidh siad sásra cobhsaí ar fáil le 

59. ag tabhairt dá haire go rachaidh an 
Plean Gníomhaíochta cúig bliana maidir le 
Straitéis Náisiúnta um Chearta an Duine de 
chuid na hÚcráine a chur chun feidhme in 
éag in 2020 agus á iarraidh go ndéanfar 
athbhreithniú críochnúil ar a 
phríomhghnóthaithe sula ndéanfar 
spriocanna do phlean gníomhaíochta 
iardain a leagan síos; ag coinneáil súil 
ghéar ar an tacaíocht a thug Rialtas na 
hÚcráine do phobal Tatarach na Crimé, 
agus a chur in iúl gur cúis bhuartha di an 
easpa cistithe atá i ndréachtbhuiséad 2021, 
a cuireadh faoi bhráid Verkhovna Rada i 
mí Mheán Fómhair 2020, le haghaidh clár 
athlonnaithe agus cóiríochta Thataraigh na 
Crimé agus daoine de náisiúnaithe eile a 
díbríodh ó chríoch na hÚcráine; á iarraidh 
ar an Úcráin na dlíthe a ghlacadh maidir le 
pobail dhúchasacha na hÚcráine, maidir le 
stádas phobal Tatarach na Crimé, agus 
maidir lena Bunreacht a leasú chun 
neamhspleáchas náisiúnta críochach phobal 
Tatarach na Crimé laistigh den Úcráin a 
aithint, agus go háirithe an Chrimé, a 
eascraíonn ó cheart dosháraithe phobal 
Tatarach na Crimé chun féinchinntiúcháin; 
á áitiú go dtabharfaidh údaráis na hÚcráine 
aghaidh ar na fadhbanna a bhaineann leis 
an aon chainéal teilifíse amháin i dteanga 
Thatarach na Crimé, ATR, agus go 
gcuirfidh siad sásra cobhsaí ar fáil le 
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haghaidh tacaíocht airgeadais agus 
theicniúil chun go mbeidh an cainéal 
teilifíse in ann leanúint den chraoladh ar an 
gCrimé atá faoi fhorghabháil na Rúise; á 
chur in iúl gur geal léi tionscnamh na 
hÚcráine chun forbairt a dhéanamh ar an 
Straitéis maidir le Forbairt agus Pobalú 
Theanga Thatarach na Crimé don tréimhse 
suas go dtí 2032;

haghaidh tacaíocht airgeadais agus 
theicniúil chun go mbeidh an cainéal 
teilifíse in ann leanúint den chraoladh ar an 
gCrimé; á chur in iúl gur geal léi 
tionscnamh na hÚcráine chun forbairt a 
dhéanamh ar an Straitéis maidir le Forbairt 
agus Pobalú Theanga Thatarach na Crimé 
don tréimhse suas go dtí 2032;
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3.2.2021 A9-0219/63

Leasú 63
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 60

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

60. á iarraidh ar SEGS agus ar an 
gCoimisiún sásra smachtbhannaí AE um 
chearta an duine, reachtaíocht Eorpach 
de chineál Magnitsky, atá bunaithe ar 
Airteagal 215 CFAE, a oibríochtú agus a 
chur chun feidhme go mear, lena 
lamhálfar do smachtbhannaí a chur i 
bhfeidhm ar dhaoine aonair agus ar 
chuideachtaí a bhfuil baint acu le 
sáruithe tromchúiseacha ar chearta an 
duine agus atá freagrach as coireanna 
eile, lena n-áirítear an t-éilliú, agus a 
iarraidh ar an Úcráin leanúint den 
sampla sin agus leagan Úcránach de a 
thabhairt isteach;

60. á iarraidh ar AE scor d’úsáid a 
bhaint as smachtbhannaí aontaobhacha ar 
sárú iad ar an dlí idirnáisiúnta;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Leasú 64
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 63 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

63a. ag cáineadh ar an mbealach is 
láidre is féidir an toirmisc ar Pháirtí 
Cumannach na hÚcráine, agus á iarraidh 
go gcuirfear deireadh láithreach leis an 
toirmeasc; á chur in iúl gur cúis mhór 
imní di an t-ionsaí sin ar an tsaoirse chun 
tuairimí a nochtadh agus ar pháirtí 
polaitiúil daonlathach a bheith ann san 
Úcráin, agus á iarraidh ar institiúidí AE, 
agus ar chomhlachtaí daonlathacha eile 
Eorpacha agus idirnáisiúnta, seasamh 
láidir a ghlacadh agus an t-ionsaí 
tromchúiseach sin ar an daonlathas san 
Úcráin a cháineadh go láidir;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Leasú 65
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 65

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

65. ag spreagadh obair na 
bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha cothú 
a dhéanamh ar an gcéad ghlúin eile de 
cheannairí polaitiúla san Úcráin;

65. á chur in iúl gur saoth léi obair na 
bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha chun 
cur isteach polaitiúil a dhéanamh, agus 
iad á mhaíomh go bhfuil an chéad ghlúin 
eile de cheannairí polaitiúla san Úcráin á 
cothú acu;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Leasú 66
Mick Wallace
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 69

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

69. á athdhearbhú gur gá do AE 
leanúint de thacaíocht a thabhairt don 
Úcráin maidir le bagairtí hibrideacha a 
chomhrac agus i ndul i ngleic leis an 
mbréagaisnéis agus leis an 
mbréagnuacht, lena n-áirítear trí 
chumarsáid na meán neamhspleách agus 
litearthacht straitéiseach na meán a 
neartú, chun athléimneacht na hÚcráine 
a neartú; á chur in iúl gur geal léi an 
fógra maidir le seoladh an idirphlé maidir 
le cibearspás idir an AE agus an Úcráin;

scriosta
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3.2.2021A9-0219/67

Leasú 67
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 83

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

83. á chur in iúl gur saoth léi, thairis 
sin, an méadú atá tagtha ar fhiontair atá 
faoi úinéireacht an stáit agus ag tathant 
ar an Úcráin céimeanna breise chun cinn 
a dhéanamh i bpríobháidiú fiontar atá 
faoi úinéireacht an stáit chun feidhmiú a 
geilleagair a nuachóiriú agus a fheabhsú 
agus olagarcú a sheachaint; á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil gá le tiomantas 
athnuaite ó thaobh na hÚcráine de chun 
tionchar na leasanna dílsithe a chomhrac, 
tionchar a d’fhéadfadh an bonn a bhaint go 
mór ó chuntas teiste na n-athchóirithe go 
dtí seo agus ó bhearta tacaíochta na 
hÚcráine ina n-iomláine, má dhéantar faillí 
iontu;

83. á chur i bhfios go láidir go bhfuil 
gá le tiomantas athnuaite ó thaobh na 
hÚcráine de chun tionchar na leasanna 
dílsithe agus na n-olagarcaí a chomhrac, 
tionchar a d’fhéadfadh an bonn a bhaint go 
mór ó chuntas teiste na n-athchóirithe go 
dtí seo agus ó bhearta tacaíochta na 
hÚcráine ina n-iomláine, má dhéantar faillí 
iontu;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Leasú 68
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
thar ceann Ghrúpa na Clé

Tuarascáil A9-0219/2020
Michael Gahler
Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
(2019/2202(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 89

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

89. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil 
an Úcráin tar éis dul isteach i gCoiste 
Slándála Sláinte AE agus sa Chóras 
Luathrabhaidh agus Freagartha chun bheith 
rannpháirteach sa chomhordú uile-Eorpach 
i dtaca le gníomhaíochtaí freagartha 
COVID-19 i réimse na sláinte poiblí; ag 
tathant ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit 
agus ar an Úcráin dlús a chur leis an 
gcomhar maidir le hathléimneacht na 
sláinte poiblí agus chun dea-chleachtais 
agus obair a mhalartú leis an tsochaí 
shibhialta maidir le straitéisí eipidéimeach 
a chur ar bun lena ndíreofar ar na grúpaí is 
leochailí;

89. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil 
an Úcráin tar éis dul isteach i gCoiste 
Slándála Sláinte AE agus sa Chóras 
Luathrabhaidh agus Freagartha chun bheith 
rannpháirteach sa chomhordú uile-Eorpach 
i dtaca le gníomhaíochtaí freagartha 
COVID-19 i réimse na sláinte poiblí; ag 
tathant ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit 
agus ar an Úcráin dlús a chur leis an 
gcomhar maidir le hathléimneacht na 
sláinte poiblí agus chun dea-chleachtais 
agus obair a mhalartú leis an tsochaí 
shibhialta maidir le straitéisí eipidéimeach 
a chur ar bun lena ndíreofar ar na grúpaí is 
leochailí; ag tathant ar an gCoimisiún 
tacaíocht a thabhairt do Rialtas na 
hÚcráine maidir le rochtain a fháil ar 
vacsaíní COVID-19;

Or. en


