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3.2.2021 A9-0219/59

Amendamentul 59
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. subliniază că, în estul Ucrainei, 
peste 3,5 milioane de persoane de ambele 
părți ale liniei de contact continuă să 
depindă de asistența umanitară și de 
protecție, acestea confruntându-se cu 
întreruperi ale aprovizionării cu apă și cu 
pene de curent electric; observă că actuala 
pandemie de COVID-19 a exacerbat 
dificultățile cu care se confruntă aceste 
persoane;

55. subliniază că, în estul Ucrainei, 
peste 3,5 milioane de persoane de ambele 
părți ale liniei de contact continuă să 
depindă de asistența umanitară și de 
protecție, acestea confruntându-se cu 
întreruperi ale aprovizionării cu apă și cu 
pene de curent electric; observă că actuala 
pandemie de COVID-19 a exacerbat 
dificultățile cu care se confruntă aceste 
persoane; încurajează Comisia, în 
coordonare cu organismele ONU, să își 
intensifice eforturile pentru a oferi 
asistență în timpul acestei crize 
umanitare, în conformitate cu raportul 
general privind nevoile umanitare; 
îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru a 
sprijini mijloacele de subzistență ale celor 
1,4 milioane de persoane strămutate 
intern;
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3.2.2021 A9-0219/60

Amendamentul 60
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. regretă agravarea situației 
drepturilor omului în Crimeea de la 
începutul ocupației, Rusia reducând în 
mod drastic libertatea de întrunire, de 
exprimare, de asociere, de acces la 
informații și de religie; regretă că 
politicile discriminatorii aplicate de către 
autoritățile autoproclamate ruse, în 
special împotriva minorității etnice tătare 
din Crimeea, încălcarea drepturilor sale 
de proprietate, creșterea cazurilor de 
intimidare a acestei comunități și a celor 
care se opun anexării ilegale prin înrolare 
forțată, persecuții, percheziții, detenții și 
dispariții forțate, precum și lipsa de 
libertate de exprimare, de asociere, de 
religie și de circulație în peninsulă, 
menționate mai sus; solicită să fie 
eliberați imediat și necondiționat toți 
cetățenii ucraineni lipsiți de libertate în 
mod ilegal și închiși în Peninsula 
Crimeea și în Rusia, inclusiv activiștii 
tătari din Crimeea; solicită, de asemenea, 
Rusiei să investigheze atrocitățile comise 
împotriva tătarilor din Crimeea, precum și 
să garanteze și să protejeze dreptul 
acestora, al ucrainenilor și al tuturor 
comunităților etnice și religioase de a-și 
păstra și a-și dezvolta propria cultură, 
propriile tradiții, propria educație și 
propria identitate;

eliminat
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3.2.2021 A9-0219/61

Amendamentul 61
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. regretă că, în Ucraina sunt în jur de 
1,5 milioane de persoane strămutate în 
interiorul țării (PSI), aceasta fiind a noua 
țară din lume în ceea ce privește numărul 
de PSI; observă că principala 
responsabilitate pentru această situație 
aparține Federației Ruse și 
reprezentanților ei; invită autoritățile 
ucrainene să depună eforturi suplimentare 
pentru a atenua suferința persoanelor 
afectate de conflict și să pună în aplicare 
măsuri pentru a proteja drepturile PSI; 
invită Ucraina să acorde persoanelor 
strămutate în interiorul țării drepturi civile 
și politice depline și să respecte standardele 
internaționale cu privire la tratamentul PSI; 
subliniază importanța protejării și 
garantării drepturilor la cetățenia 
ucraineană în teritoriile ocupate temporar, 
inclusiv simplificarea procedurilor pentru 
primirea pensiilor, obținerea certificatelor 
de naștere pentru copii, eliminând astfel 
riscul ca aceștia să rămână apatrizi și 
vulnerabili;

57. regretă că, în Ucraina sunt în jur de 
1,5 milioane de persoane strămutate în 
interiorul țării (PSI), aceasta fiind a noua 
țară din lume în ceea ce privește numărul 
de PSI; invită autoritățile ucrainene să 
depună eforturi suplimentare pentru a 
atenua suferința persoanelor afectate de 
conflict și să pună în aplicare măsuri pentru 
a proteja drepturile PSI; invită Ucraina să 
acorde persoanelor strămutate în interiorul 
țării drepturi civile și politice depline și să 
respecte standardele internaționale cu 
privire la tratamentul PSI; subliniază 
importanța protejării și garantării 
drepturilor la cetățenia ucraineană în 
teritoriile ocupate temporar, inclusiv 
simplificarea procedurilor pentru primirea 
pensiilor, obținerea certificatelor de naștere 
pentru copii, eliminând astfel riscul ca 
aceștia să rămână apatrizi și vulnerabili;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/62

Amendamentul 62
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. observă că Planul de acțiune pe 
cinci ani pentru punerea în aplicare a 
Strategiei naționale a Ucrainei în domeniul 
drepturilor omului expiră în 2020 și solicită 
o revizuire amănunțită a rezultatelor sale 
principale, înainte de a stabili obiectivele 
pentru un plan de acțiune de urmărire; 
acordă o atenție deosebită sprijinului 
acordat de guvernul ucrainean poporului 
tătar din Crimeea și își exprimă 
îngrijorarea cu privire la lipsa de finanțare 
din proiectul de buget 2021, prezentat 
Radei Supreme în septembrie 2020, pentru 
programul de relocare și cazare a tătarilor 
din Crimeea și a persoanelor de alte 
naționalități deportate de pe teritoriul 
Ucrainei; invită Ucraina să adopte legea 
privind populațiile indigene din Ucraina, 
legea privind statutul populației indigene a 
tătarilor din Crimeea și legea privind 
modificarea Constituției pentru a 
recunoaște autonomia națională și 
teritorială a populației tătare de pe teritoriul 
său, în special în Crimeea, care rezultă din 
dreptul inalienabil al populației indigene a 
tătarilor din Crimeea la autodeterminare; 
insistă ca autoritățile ucrainene să abordeze 
problemele singurului canal de televiziune 
în limba tătarilor din Crimeea, ATR, și să 
ofere un mecanism stabil de sprijin 
financiar și tehnic pentru a permite postului 
de televiziune să își continue transmisia în 

59. observă că Planul de acțiune pe 
cinci ani pentru punerea în aplicare a 
Strategiei naționale a Ucrainei în domeniul 
drepturilor omului expiră în 2020 și solicită 
o revizuire amănunțită a rezultatelor sale 
principale, înainte de a stabili obiectivele 
pentru un plan de acțiune de urmărire; 
acordă o atenție deosebită sprijinului 
acordat de guvernul ucrainean poporului 
tătar din Crimeea și își exprimă 
îngrijorarea cu privire la lipsa de finanțare 
din proiectul de buget 2021, prezentat 
Radei Supreme în septembrie 2020, pentru 
programul de relocare și cazare a tătarilor 
din Crimeea și a persoanelor de alte 
naționalități deportate de pe teritoriul 
Ucrainei; invită Ucraina să adopte legea 
privind populațiile indigene din Ucraina, 
legea privind statutul populației indigene a 
tătarilor din Crimeea și legea privind 
modificarea Constituției pentru a 
recunoaște autonomia națională și 
teritorială a populației tătare de pe teritoriul 
său, în special în Crimeea, care rezultă din 
dreptul inalienabil al populației indigene a 
tătarilor din Crimeea la autodeterminare; 
insistă ca autoritățile ucrainene să abordeze 
problemele singurului canal de televiziune 
în limba tătarilor din Crimeea, ATR, și să 
ofere un mecanism stabil de sprijin 
financiar și tehnic pentru a permite postului 
de televiziune să își continue transmisia în 
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Crimeea ocupată de Rusia; salută inițiativa 
Ucrainei de a dezvolta Strategia pentru 
dezvoltarea și popularizarea limbii tătarilor 
din Crimeea până în 2032;

Crimeea; salută inițiativa Ucrainei de a 
dezvolta Strategia pentru dezvoltarea și 
popularizarea limbii tătarilor din Crimeea 
până în 2032;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

3.2.2021 A9-0219/63

Amendamentul 63
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. invită SEAE și Comisia să 
concretizeze și să pună în aplicare rapid 
un mecanism european care să 
sancționeze încălcarea drepturilor 
omului, un fel de lege Magnitsky 
europeană, bazată pe articolul 215 din 
TFUE, care să permită aplicarea de 
sancțiuni persoanelor și întreprinderilor 
care sunt implicate în încălcări grave ale 
drepturilor omului și care sunt 
responsabile pentru alte infracțiuni, 
inclusiv acte de corupție, și invită Ucraina 
să urmeze acest exemplu și să adopte o 
versiune ucraineană a acestei legi;

60. invită UE să nu mai utilizeze 
regimuri de sancțiuni unilaterale care 
contravin dreptului internațional;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Amendamentul 64
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 63 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63a. condamnă în cei mai fermi 
termeni cu putință interzicerea Partidului 
Comunist din Ucraina și solicită ridicarea 
imediată a interdicției; își exprimă 
profunda îngrijorare privind acest atac la 
adresa libertății de exprimare și a 
existenței unui partid politic democratic 
din Ucraina și invită instituțiile UE, 
precum și alte organisme democratice 
europene și internaționale să adopte o 
poziție fermă și să condamne în mod 
vehement acest atac grav asupra 
democrației în Ucraina;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Amendamentul 65
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. încurajează activitatea fundațiilor 
politice europene în promovarea 
următoarei generații de lideri politici în 
Ucraina;

65. deplânge activitatea caracterizată 
de ingerințe politice a fundațiilor politice 
europene, care pretind că promovează 
următoarea generație de lideri politici în 
Ucraina;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Amendamentul 66
Mick Wallace
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește necesitatea ca UE să 
sprijine în continuare Ucraina în 
contracararea amenințărilor hibride și în 
combaterea dezinformării și a știrilor 
false, inclusiv prin consolidarea 
mijloacelor de comunicare în masă 
independente și a comunicărilor 
strategice în materie de educație în 
domeniul mass-mediei, pentru a consolida 
reziliența Ucrainei; salută anunțul 
lansării dialogului UE-Ucraina pe teme 
cibernetice;

eliminat

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Amendamentul 67
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. regretă creșterea numărului de 
întreprinderi de stat și îndeamnă Ucraina 
să continue să promoveze privatizarea 
întreprinderilor de stat pentru a 
moderniza și a îmbunătăți funcționarea 
economiei sale; subliniază necesitatea 
unui angajament reînnoit al Ucrainei de a 
combate influența intereselor mascate, 
care, dacă sunt neglijate, ar putea submina 
grav parcursul reformelor realizate până în 
prezent și măsurile de sprijin implementate 
de Ucraina în general;

83. subliniază necesitatea unui 
angajament reînnoit al Ucrainei de a 
combate influența intereselor mascate și a 
oligarhilor, care, dacă sunt neglijate, ar 
putea submina grav parcursul reformelor 
realizate până în prezent și măsurile de 
sprijin implementate de Ucraina în general;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Amendamentul 68
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
în numele Grupului The Left

Raport A9-0219/2020
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 89

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89. salută aderarea Ucrainei la 
Comitetul pentru securitate sanitară al UE 
și la sistemul de alertă precoce și răspuns 
rapid, pentru a participa la coordonarea 
paneuropeană a acțiunilor de răspuns la 
pandemia de COVID-19 în domeniul 
sănătății publice; îndeamnă Comisia 
Europeană, statele membre ale UE și 
Ucraina să intensifice cooperarea privind 
reziliența în materie de sănătate publică, să 
facă schimb de bune practici și să 
colaboreze cu societatea civilă pentru 
stabilirea unor strategii epidemice, punând 
accentul pe grupurile cele mai vulnerabile;

89. salută aderarea Ucrainei la 
Comitetul pentru securitate sanitară al UE 
și la sistemul de alertă precoce și răspuns 
rapid, pentru a participa la coordonarea 
paneuropeană a acțiunilor de răspuns la 
pandemia de COVID-19 în domeniul 
sănătății publice; îndeamnă Comisia 
Europeană, statele membre ale UE și 
Ucraina să intensifice cooperarea privind 
reziliența în materie de sănătate publică, să 
facă schimb de bune practici și să 
colaboreze cu societatea civilă pentru 
stabilirea unor strategii epidemice, punând 
accentul pe grupurile cele mai vulnerabile; 
îndeamnă Comisia să ofere sprijin 
guvernului Ucrainei pentru a obține acces 
la vaccinurile împotriva COVID-19;

Or. en


