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3.2.2021 A9-0219/59

Predlog spremembe 59
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. poudarja, da je v vzhodni Ukrajini 
več kot 3,5 milijona ljudi na obeh straneh 
stične črte še vedno odvisnih od 
humanitarne pomoči in zaščite, saj se 
spoprijemajo s prekinitvami dovoda vode 
in električne energije; ugotavlja, da je 
trenutna pandemija COVID-19 še zaostrila 
težave, s katerimi se ti ljudje spopadajo;

55. poudarja, da je v vzhodni Ukrajini 
več kot 3,5 milijona ljudi na obeh straneh 
stične črte še vedno odvisnih od 
humanitarne pomoči in zaščite, saj se 
spoprijemajo s prekinitvami dovoda vode 
in električne energije; ugotavlja, da je 
trenutna pandemija COVID-19 še zaostrila 
težave, s katerimi se ti ljudje spopadajo; 
spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z 
organi OZN okrepi prizadevanja za 
zagotavljanje pomoči med to humanitarno 
krizo v skladu s pregledom humanitarnih 
potreb; poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe za podporo možnosti za preživetje 
1,4 milijona notranje razseljenih oseb;
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3.2.2021 A9-0219/60

Predlog spremembe 60
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. obžaluje poslabšanje razmer na 
področju človekovih pravic na Krimu od 
začetka zasedbe, saj je Rusija od takrat 
drastično omejila svobode zbiranja, 
izražanja, združevanja, dostopa do 
informacij in veroizpovedi; obžaluje 
diskriminatorne politike, ki jih 
samooklicane ruske oblasti izvajajo zlasti 
zoper tatarsko etnično manjšino na 
Krimu, kršenje njenih lastninskih pravic, 
vedno hujše ustrahovanje te skupnosti in 
drugih, ki nasprotujejo nezakoniti 
priključitvi, in sicer prek prisilne vojaške 
obveznosti, preganjanja, preiskav, 
pridržanj in prisilnih izginotij, ter prej 
omenjeno pomanjkanje svobode 
izražanja, združevanja, veroizpovedi in 
gibanja na polotoku; poziva k takojšnji in 
brezpogojni izpustitvi vseh nezakonito 
pridržanih in zaprtih ukrajinskih 
državljanov na Krimskem polotoku in v 
Rusiji, vključno z aktivisti krimskih 
Tatarov; poleg tega poziva Rusijo, naj 
preišče grozodejstva, zagrešena zoper 
krimske Tatare, ter zagotovi in zaščiti 
pravico krimskih Tatarov, Ukrajincev ter 
vseh etničnih in verskih skupnosti, da 
ohranijo in razvijajo svojo lastno kulturo, 
običaje, izobrazbo in identiteto;

črtano

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/61

Predlog spremembe 61
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. obžaluje, da je v Ukrajini okoli 1,5 
milijona notranje razseljenih oseb, kar 
pomeni, da je po številu notranje 
razseljenih oseb deveta država na svetu; 
ugotavlja, da so za to odgovorni predvsem 
Ruska federacija in njeni namestniki; 
poziva ukrajinske oblasti, naj si še dodatno 
prizadevajo olajšati trpljenje ljudi, ki jih je 
prizadel konflikt, ter izvedejo ukrepe za 
varstvo pravic notranje razseljenih oseb; 
poziva Ukrajino, naj tem osebam dodeli 
polne državljanske in politične pravice in 
spoštuje mednarodne standarde glede 
njihove obravnave; poudarja pomembnost 
varstva in zagotavljanja ukrajinskih 
državljanskih pravic na začasno zasedenih 
ozemljih, vključno s poenostavitvijo 
postopkov za prejemanje pokojnin, izdajo 
rojstnih listov za otroke in s tem 
preprečevanjem tveganja, da bi ostali brez 
državljanstva in ranljivi;

57. obžaluje, da je v Ukrajini okoli 1,5 
milijona notranje razseljenih oseb, kar 
pomeni, da je po številu notranje 
razseljenih oseb deveta država na svetu; 
poziva ukrajinske oblasti, naj si še dodatno 
prizadevajo olajšati trpljenje ljudi, ki jih je 
prizadel konflikt, ter izvedejo ukrepe za 
varstvo pravic notranje razseljenih oseb; 
poziva Ukrajino, naj tem osebam dodeli 
polne državljanske in politične pravice in 
spoštuje mednarodne standarde glede 
njihove obravnave; poudarja pomembnost 
varstva in zagotavljanja ukrajinskih 
državljanskih pravic na začasno zasedenih 
ozemljih, vključno s poenostavitvijo 
postopkov za prejemanje pokojnin, izdajo 
rojstnih listov za otroke in s tem 
preprečevanjem tveganja, da bi ostali brez 
državljanstva in ranljivi;
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3.2.2021 A9-0219/62

Predlog spremembe 62
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. ugotavlja, da se petletni akcijski 
načrt za izvajanje nacionalne strategije za 
človekove pravice v Ukrajini konča leta 
2020, in poziva k temeljitemu pregledu 
njegovih glavnih dosežkov pred določitvijo 
ciljev za nadaljnji akcijski načrt; pozorno 
spremlja podporo, ki jo je ukrajinska vlada 
zagotovila krimskim Tatarom, in izraža 
zaskrbljenost zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev v predlogu proračuna za leto 2021, 
predloženem ukrajinskemu parlamentu 
septembra 2020, za program preselitve in 
nastanitve krimskih Tatarov in oseb drugih 
narodnosti, ki so bile izgnane z 
ukrajinskega ozemlja; poziva Ukrajino, naj 
sprejme zakone o domorodnih ljudstvih 
Ukrajine, statusu domorodnih krimskih 
Tatarov in spremembi svoje ustave, da bi 
priznala narodno-ozemeljsko avtonomijo 
krimskih Tatarov znotraj Ukrajine in zlasti 
Krima, ki izhaja iz neodtujljive pravice 
domorodnih krimskih Tatarov do 
samoodločbe; vztraja, da morajo ukrajinske 
oblasti obravnavati težave, povezane z 
edinim televizijskim kanalom v krimski 
tatarščini, ATR, ter ponuditi stabilen 
mehanizem za finančno in tehnično 
podporo, da bi postaji omogočili nadaljnje 
radiodifuzno oddajanje na Krimu, ki je pod 
rusko zasedbo; pozdravlja pobudo 
Ukrajine za pripravo strategije za razvoj in 
popularizacijo krimske tatarščine v 

59. ugotavlja, da se petletni akcijski 
načrt za izvajanje nacionalne strategije za 
človekove pravice v Ukrajini konča leta 
2020, in poziva k temeljitemu pregledu 
njegovih glavnih dosežkov pred določitvijo 
ciljev za nadaljnji akcijski načrt; pozorno 
spremlja podporo, ki jo je ukrajinska vlada 
zagotovila krimskim Tatarom, in izraža 
zaskrbljenost zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev v predlogu proračuna za leto 2021, 
predloženem ukrajinskemu parlamentu 
septembra 2020, za program preselitve in 
nastanitve krimskih Tatarov in oseb drugih 
narodnosti, ki so bile izgnane z 
ukrajinskega ozemlja; poziva Ukrajino, naj 
sprejme zakone o domorodnih ljudstvih 
Ukrajine, statusu domorodnih krimskih 
Tatarov in spremembi svoje ustave, da bi 
priznala narodno-ozemeljsko avtonomijo 
krimskih Tatarov znotraj Ukrajine in zlasti 
Krima, ki izhaja iz neodtujljive pravice 
domorodnih krimskih Tatarov do 
samoodločbe; vztraja, da morajo ukrajinske 
oblasti obravnavati težave, povezane z 
edinim televizijskim kanalom v krimski 
tatarščini, ATR, ter ponuditi stabilen 
mehanizem za finančno in tehnično 
podporo, da bi postaji omogočili nadaljnje 
radiodifuzno oddajanje na Krimu; 
pozdravlja pobudo Ukrajine za pripravo 
strategije za razvoj in popularizacijo 
krimske tatarščine v obdobju do leta 2032;
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obdobju do leta 2032;
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3.2.2021 A9-0219/63

Predlog spremembe 63
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. poziva ESZD in Komisijo, naj 
hitro operacionalizirata in začneta izvajati 
mehanizem EU za sankcije na področju 
človekovih pravic, torej zakonodajo, 
podobno tako imenovanemu zakonu 
Magnickega, na podlagi člena 215 PDEU, 
ki bi omogočala naložitev sankcij 
posameznikom in podjetjem, vpletenim v 
hude kršitve človekovih pravic in 
odgovornim za druga kazniva dejanja, 
vključno s korupcijo, ter poziva Ukrajino, 
naj po tem zgledu uvede ukrajinsko 
različico te zakonodaje;

60. poziva EU, naj preneha 
uporabljati režime enostranskih sankcij, 
ki so v nasprotju z mednarodnim pravom;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Predlog spremembe 64
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 63 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63a. najostreje obsoja prepoved 
komunistične stranke Ukrajine in poziva k 
takojšnji odpravi prepovedi; je zelo 
zaskrbljen zaradi tega napada na svobodo 
izražanja in obstoj demokratične politične 
stranke v Ukrajini ter poziva institucije 
EU, pa tudi druge demokratične evropske 
in mednarodne organe, naj zavzamejo 
trdno stališče in odločno obsodijo ta resen 
napad na demokracijo v Ukrajini;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Predlog spremembe 65
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. spodbuja delo evropskih političnih 
fundacij pri vzgoji naslednje generacije 
političnih voditeljev v Ukrajini;

65. obžaluje politično vmešavanje 
evropskih političnih fundacij, ki se 
pretvarjajo, da spodbujajo naslednje 
generacije političnih voditeljev v Ukrajini;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Predlog spremembe 66
Mick Wallace
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. ponavlja, da mora EU še naprej 
podpirati Ukrajino v boju proti hibridnim 
grožnjam ter dezinformacijam in lažnim 
novicam, med drugim tudi s krepitvijo 
neodvisnih medijev in strateškim 
komuniciranjem o medijski pismenosti, da 
bi okrepila odpornost Ukrajine; 
pozdravlja napovedan začetek dialoga o 
kibernetskih vprašanjih med EU in 
Ukrajino;

črtano

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Predlog spremembe 67
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. obžaluje, da se je število podjetij v 
državni lasti povečalo, in poziva Ukrajino, 
naj še pospeši privatizacijo podjetij v 
državni lasti, da bi posodobila svoje 
gospodarstvo, izboljšala njegovo delovanje 
ter preprečila nastanek oligarhičnih 
struktur; poudarja, da se mora Ukrajina 
znova zavezati boju proti vplivu osebnih 
interesov, ki bi lahko, če se ne bodo 
obravnavali, resno ogrozili dosedanje 
rezultate reform in podporne ukrepe 
Ukrajine na splošno;

83. poudarja, da se mora Ukrajina 
znova zavezati boju proti vplivu osebnih 
interesov in oligarhov, ki bi lahko, če se ne 
bodo obravnavali, resno ogrozili dosedanje 
rezultate reform in podporne ukrepe 
Ukrajine na splošno;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Predlog spremembe 68
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
v imenu skupine The Left

Poročilo A9-0219/2020
Michael Gahler
Pridružitveni sporazum EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. pozdravlja dejstvo, da je Ukrajina 
pristopila k Odboru EU za zdravstveno 
varnost ter sistemu zgodnjega opozarjanja 
in odzivanja, da bo lahko sodelovala pri 
vseevropskem usklajevanju 
javnozdravstvenih ukrepov odzivanja na 
pandemijo COVID-19; poziva Komisijo, 
države članice in Ukrajino, naj okrepijo 
sodelovanje na področju odpornosti 
javnega zdravstva, izmenjujejo dobro 
prakso in sodelujejo s civilno družbo pri 
oblikovanju strategij odzivanja na 
epidemije, ki bodo osredotočene na 
najranljivejše skupine;

89. pozdravlja dejstvo, da je Ukrajina 
pristopila k Odboru EU za zdravstveno 
varnost ter sistemu zgodnjega opozarjanja 
in odzivanja, da bo lahko sodelovala pri 
vseevropskem usklajevanju 
javnozdravstvenih ukrepov odzivanja na 
pandemijo COVID-19; poziva Komisijo, 
države članice in Ukrajino, naj okrepijo 
sodelovanje na področju odpornosti 
javnega zdravstva, izmenjujejo dobro 
prakso in sodelujejo s civilno družbo pri 
oblikovanju strategij odzivanja na 
epidemije, ki bodo osredotočene na 
najranljivejše skupine; poziva Komisijo, 
naj zagotovi podporo ukrajinski vladi pri 
dostopu do cepiv proti COVID-19;

Or. en


