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3.2.2021 A9-0219/59

Grozījums Nr. 59
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. uzsver, ka Austrumukrainā vairāk 
nekā 3,5 miljoni cilvēku abās saskarsmes 
līnijas pusēs joprojām ir atkarīgi no 
humānās palīdzības un aizsardzības un 
saskaras ar ūdensapgādes pārtraukumiem 
un elektroenerģijas atslēgšanos; norāda, ka 
pašreizējā Covid-19 pandēmija ir 
saasinājusi šo cilvēku problēmas;

55. uzsver, ka Austrumukrainā vairāk 
nekā 3,5 miljoni cilvēku abās saskarsmes 
līnijas pusēs joprojām ir atkarīgi no 
humānās palīdzības un aizsardzības un 
saskaras ar ūdensapgādes pārtraukumiem 
un elektroenerģijas atslēgšanos; norāda, ka 
pašreizējā Covid-19 pandēmija ir 
saasinājusi šo cilvēku problēmas; mudina 
Komisiju sadarbībā ar ANO struktūrām 
darīt vairāk, lai sniegtu palīdzību šīs 
humanitārās krīzes laikā saskaņā ar 
humanitāro vajadzību priekšrakstiem; 
mudina Komisiju veikt pasākumus, ar ko 
palīdzētu sagādāt iztikas līdzekļus 1,4 
miljoniem iekšzemē pārvietoto personu;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/60

Grozījums Nr. 60
Mick Wallace
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. pauž nožēlu par cilvēktiesību 
stāvokļa pasliktināšanos Krimā kopš 
okupācijas sākuma, jo Krievija ir krasi 
ierobežojusi pulcēšanās, vārda, 
biedrošanās, piekļuves informācijai un 
reliģijas brīvību kopš okupācijas sākuma; 
pauž nožēlu par diskriminējošo politiku, 
ko pašpasludinātas Krievijas iestādes vērš 
jo īpaši pret Krimas tatāru etnisko 
minoritāti, viņu īpašumtiesību 
pārkāpšanu, pieaugošo iebiedēšanu, kas 
vērsta pret šo kopienu un nelikumīgās 
aneksijas pretiniekiem, izmantojot 
piespiedu iesaukšanu, vajāšanu, 
kratīšanu, aizturēšanu un piespiedu 
pazušanu, kā arī minēto vārda, 
biedrošanās, reliģijas un pārvietošanās 
brīvības liegšanu pussalā; aicina 
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot 
visus Krimas pussalā un Krievijā 
nelikumīgi aizturētos un ieslodzītos 
Ukrainas pilsoņus, tostarp Krimas tatāru 
aktīvistus; turklāt aicina Krieviju izmeklēt 
nežēlīgos noziegumus pret Krimas 
tatāriem un nodrošināt un aizsargāt 
Krimas tatāru, ukraiņu un visu etnisko un 
reliģisko kopienu tiesības, lai uzturētu un 
attīstītu viņu pašu kultūru, tradīcijas, 
izglītību un identitāti;

svītrots

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/61

Grozījums Nr. 61
Mick Wallace
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. pauž nožēlu par to, ka Ukrainā ir 
vairāk nekā 1,5 miljoni iekšzemē 
pārvietotu personu, kā rezultātā Ukraina 
ieņem devīto vietu starp pasaules valstīm 
ar vislielāko iekšzemē pārvietotu personu 
skaitu; norāda, ka par to vispirms 
atbildīga ir Krievijas Federācija un tās 
pilnvarotie; aicina Ukrainas iestādes 
pielikt papildu centienus, lai mazinātu 
konflikta skarto cilvēku ciešanas, un 
īstenot pasākumus iekšzemē pārvietotu 
personu tiesību aizsardzībai; aicina 
Ukrainu piešķirt iekšzemē pārvietotām 
personām pilnvērtīgas civilās un politiskās 
tiesības un attieksmē pret iekšzemē 
pārvietotām personām ievērot 
starptautiskos standartus; uzsver, ka ir 
svarīgi aizsargāt un garantēt Ukrainas 
pilsonības tiesības uz laiku okupētajās 
teritorijās, arī vienkāršojot pensiju un 
bērnu dzimšanas apliecību saņemšanas 
procedūras un tādējādi nepieļaujot, ka šādi 
bērni paliek bez valstspiederības un 
neaizsargāti;

57. pauž nožēlu par to, ka Ukrainā ir 
vairāk nekā 1,5 miljoni iekšzemē 
pārvietotu personu, kā rezultātā Ukraina 
ieņem devīto vietu starp pasaules valstīm 
ar vislielāko iekšzemē pārvietotu personu 
skaitu; aicina Ukrainas iestādes pielikt 
papildu centienus, lai mazinātu konflikta 
skarto cilvēku ciešanas, un īstenot 
pasākumus iekšzemē pārvietotu personu 
tiesību aizsardzībai; aicina Ukrainu piešķirt 
iekšzemē pārvietotām personām 
pilnvērtīgas civilās un politiskās tiesības un 
attieksmē pret iekšzemē pārvietotām 
personām ievērot starptautiskos standartus; 
uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt un garantēt 
Ukrainas pilsonības tiesības uz laiku 
okupētajās teritorijās, arī vienkāršojot 
pensiju un bērnu dzimšanas apliecību 
saņemšanas procedūras un tādējādi 
nepieļaujot, ka šādi bērni paliek bez 
valstspiederības un neaizsargāti;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/62

Grozījums Nr. 62
Mick Wallace
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
59. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

59. norāda, ka 2020. gadā beidzas piecu 
gadu rīcības plāns Ukrainas valsts 
cilvēktiesību stratēģijas īstenošanai, un 
aicina rūpīgi pārskatīt tā galvenos 
sasniegumus pirms mērķu noteikšanas 
turpmākam rīcības plānam; pievērš īpašu 
uzmanību Ukrainas valdības sniegtajam 
atbalstam Krimas tatāru iedzīvotājiem un 
pauž bažas par finansējuma trūkumu 
2021. gada budžeta projektā, kas tika 
iesniegts Augstākajai radai 2020. gada 
septembrī, Krimas tatāru un citu no 
Ukrainas deportēto pilsoņu pārvietošanas 
un izmitināšanas programmai; aicina 
Ukrainu pieņemt tiesību aktus par Ukrainas 
pirmiedzīvotājiem, par Krimas tatāru kā 
pirmiedzīvotāju statusu un par 
grozījumiem Ukrainas Konstitūcijā, lai 
atzītu Krimas tatāru nacionālo un 
teritoriālo autonomiju Ukrainā un jo īpaši 
Krimā, kas izriet no Krimas tatāru kā 
pirmiedzīvotāju neatņemamām tiesībām uz 
pašnoteikšanos; uzstāj, ka Ukrainas 
iestādēm jārisina problēmas saistībā ar 
vienīgo televīzijas kanālu, kas raida 
Krimas tatāru valodā, proti, ATR, un 
ierosināt stabilu mehānismu finansiālā un 
tehniskā atbalsta saņemšanai, lai televīzijas 
kanāls varētu turpināt raidīt Krievijas 
okupētajā Krimā; atzinīgi vērtē Ukrainas 
iniciatīvu izstrādāt stratēģiju Krimas tatāru 
valodas attīstīšanai un popularizēšanai 

59. norāda, ka 2020. gadā beidzas piecu 
gadu rīcības plāns Ukrainas valsts 
cilvēktiesību stratēģijas īstenošanai, un 
aicina rūpīgi pārskatīt tā galvenos 
sasniegumus pirms mērķu noteikšanas 
turpmākam rīcības plānam; pievērš īpašu 
uzmanību Ukrainas valdības sniegtajam 
atbalstam Krimas tatāru iedzīvotājiem un 
pauž bažas par finansējuma trūkumu 
2021. gada budžeta projektā, kas tika 
iesniegts Augstākajai radai 2020. gada 
septembrī, Krimas tatāru un citu no 
Ukrainas deportēto pilsoņu pārvietošanas 
un izmitināšanas programmai; aicina 
Ukrainu pieņemt tiesību aktus par Ukrainas 
pirmiedzīvotājiem, par Krimas tatāru kā 
pirmiedzīvotāju statusu un par 
grozījumiem Ukrainas Konstitūcijā, lai 
atzītu Krimas tatāru nacionālo un 
teritoriālo autonomiju Ukrainā un jo īpaši 
Krimā, kas izriet no Krimas tatāru kā 
pirmiedzīvotāju neatņemamām tiesībām uz 
pašnoteikšanos; uzstāj, ka Ukrainas 
iestādēm jārisina problēmas saistībā ar 
vienīgo televīzijas kanālu, kas raida 
Krimas tatāru valodā, proti, ATR, un 
ierosināt stabilu mehānismu finansiālā un 
tehniskā atbalsta saņemšanai, lai televīzijas 
kanāls varētu turpināt raidīt Krimā; atzinīgi 
vērtē Ukrainas iniciatīvu izstrādāt 
stratēģiju Krimas tatāru valodas attīstīšanai 
un popularizēšanai laikposmā līdz 
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laikposmā līdz 2032. gadam; 2032. gadam;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/63

Grozījums Nr. 63
Mick Wallace
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. aicina EĀDD un Komisiju ātri 
ieviest un īstenot ES cilvēktiesību sankciju 
mehānismu, proti, Eiropas Magņicka 
veida tiesību aktu, pamatojoties uz LESD 
215. pantu, kas ļautu piemērot sankcijas 
personām un uzņēmumiem, kuri pieļāvuši 
smagus cilvēktiesību pārkāpumus un 
izdarījuši citus noziedzīgus nodarījumus, 
tostarp korupciju, un aicina Ukrainu 
sekot šim piemēram un ieviest šā akta 
Ukrainas versiju;

60. aicina ES izbeigt vienpusēju 
sankciju režīmu piemērošanu, kas ir 
pretrunā starptautiskajām tiesībām.

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Grozījums Nr. 64
Mick Wallace
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
63.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

63.a pauž visstingrāko nosodījumu par 
Komunistu partijas darbības aizliegšanu 
Ukrainā un aicina nekavējoties atcelt šo 
aizliegumu; pauž nopietnas bažas par šo 
uzbrukumu vārda brīvībai un 
demokrātiskas politiskās partijas 
pastāvēšanai Ukrainā, un aicina ES 
iestādes, kā arī citas Eiropas un 
starptautiskās demokrātiskās struktūras, 
ieņemt stingru nostāju un stingri nosodīt 
šo nopietno uzbrukumu demokrātijai 
Ukrainā;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Grozījums Nr. 65
Mick Wallace
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
65. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

65. atbalsta Eiropas politisko fondu 
darbu, lai veicinātu Ukrainas politisko 
vadītāju nākamās paaudzes veidošanos;

65. pauž nožēlu par Eiropas politisko 
fondu iejaukšanos politikā, lai it kā 
veicinātu Ukrainas politisko vadītāju 
nākamās paaudzes veidošanos;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Grozījums Nr. 66
Mick Wallace
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
69. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69. atkārtoti norāda, ka ES ir 
jāturpina atbalstīt Ukrainu hibrīddraudu 
novēršanā un dezinformācijas un 
nepatiesu ziņu apkarošanā, arī stiprinot 
neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus un 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes 
stratēģisko saziņu, lai uzlabotu Ukrainas 
noturību; atzinīgi vērtē ES un Ukrainas 
dialoga par kiberjautājumiem uzsākšanu;

svītrots

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Grozījums Nr. 67
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
83. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

83. turklāt pauž nožēlu par valsts 
īpašumā esošu uzņēmumu skaita 
pieaugumu un mudina Ukrainu vēl vairāk 
veicināt valsts uzņēmumu privatizāciju, 
lai modernizētu un uzlabotu tās 
ekonomikas darbību un novērstu oligarhu 
varu; uzsver nepieciešamību pēc Ukrainas 
atjaunotas apņemšanās vērsties pret iegūto 
tiesību ietekmi, kas, ja šo jautājumu 
nerisinās, varētu ievērojami iedragāt 
reformu līdzšinējos rezultātus un kopumā 
visus Ukrainas atbalsta pasākumus;

83. uzsver nepieciešamību pēc 
Ukrainas atjaunotas apņemšanās vērsties 
pret iegūto tiesību un oligarhu ietekmi, 
kas, ja šo jautājumu nerisinās, varētu 
ievērojami iedragāt reformu līdzšinējos 
rezultātus un kopumā visus Ukrainas 
atbalsta pasākumus;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Grozījums Nr. 68
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
grupas "The Left" vārdā

Ziņojums A9-0219/2020
Michael Gahler
ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
89. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

89. atzinīgi vērtē to, ka Ukraina ir 
pievienojusies ES Veselības drošības 
komitejai un agrīnās brīdināšanas un 
reaģēšanas sistēmai, lai iesaistītos Eiropas 
mēroga Covid-19 reaģēšanas darbību 
koordinēšanā sabiedrības veselības aprūpes 
jomā; mudina Komisiju, dalībvalstis un 
Ukrainu pastiprināt sadarbību sabiedrības 
veselības noturības jomā, apmainīties ar 
paraugpraksi un sadarboties ar pilsonisko 
sabiedrību, lai izveidotu epidēmijas 
stratēģijas, kurās galvenā uzmanība 
pievērsta visneaizsargātākajām grupām;

89. atzinīgi vērtē to, ka Ukraina ir 
pievienojusies ES Veselības drošības 
komitejai un agrīnās brīdināšanas un 
reaģēšanas sistēmai, lai iesaistītos Eiropas 
mēroga Covid-19 reaģēšanas darbību 
koordinēšanā sabiedrības veselības aprūpes 
jomā; mudina Komisiju, dalībvalstis un 
Ukrainu pastiprināt sadarbību sabiedrības 
veselības noturības jomā, apmainīties ar 
paraugpraksi un sadarboties ar pilsonisko 
sabiedrību, lai izveidotu epidēmijas 
stratēģijas, kurās galvenā uzmanība 
pievērsta visneaizsargātākajām grupām; 
mudina Komisiju sniegt atbalstu Ukrainas 
valdībai, lai tā spētu piekļūt Covid-19 
vakcīnām;

Or. en


