
AM\1256201LT.docx PE732.319v01-00 }
PE732.320v01-00 }
PE732.321v01-00 }
PE732.322v01-00 }
PE732.323v01-00 } RC1

LT Suvienijusi įvairovę LT

17.5.2022 B9-0281/2022 } 
B9-0282/2022 } 
B9-0283/2022 } 
B9-0284/2022 } 
B9-0285/2022 } RC1/Am. 11

Pakeitimas 11
Michael Gahler
PPE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
dėl kovos su nebaudžiamumu už karo nusikaltimus Ukrainoje

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. visapusiškai remia TBT prokuroro 
pradėtą įtariamų karo nusikaltimų ir 
nusikaltimų žmoniškumui, padarytų 
Ukrainoje, tyrimą, JT vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro biuro tyrimo komisijos 
darbą ir nepriklausomų pilietinės 
visuomenės organizacijų, kurios renka ir 
išsaugo karo nusikaltimų įrodymus, 
pastangas; pabrėžia, kad svarbu skubiai 
dirbti ir daryti pažangą siekiant gauti 
reikiamus įrodymus ir užtikrinti, kad visi 
asmenys, atsakingi už karo nusikaltimų ir 
kitų žmogaus teisių ir tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimų leidimą, 
vykdymą ir nuslėpimą, būtų tiriami ir 
traukiami baudžiamojon atsakomybėn; 
pabrėžia didžiulį pavojų, kurį kelia tai, kad 
dėl tebesitęsiančių karo veiksmų su karo 
nusikaltimais susiję įrodymai yra 
sunaikinami ir negali būti surinkti bei 
saugiai saugomi karo nusikaltimų 
Ukrainoje tyrimų tikslais; mano, kad labai 
svarbu greitai veikti, kad būtų imtasi visų 
būtinų priemonių siekiant užtikrinti, jog tie, 
kurie pažeidė žmogaus teises ir įvykdė 
karo nusikaltimus Ukrainoje, būtų patraukti 
atsakomybėn;

4. visapusiškai remia TBT prokuroro 
pradėtą įtariamų karo nusikaltimų, 
nusikaltimų žmoniškumui ir genocido 
nusikaltimo, padarytų Ukrainoje, tyrimą, 
JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 
biuro tyrimo komisijos darbą ir 
nepriklausomų pilietinės visuomenės 
organizacijų, kurios renka ir išsaugo karo 
nusikaltimų įrodymus, pastangas; pabrėžia, 
kad svarbu skubiai dirbti ir daryti pažangą 
siekiant gauti reikiamus įrodymus ir 
užtikrinti, kad visi asmenys, atsakingi už 
karo nusikaltimų ir kitų žmogaus teisių ir 
tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų 
leidimą, vykdymą ir nuslėpimą, būtų 
tiriami ir traukiami baudžiamojon 
atsakomybėn; pabrėžia didžiulį pavojų, 
kurį kelia tai, kad dėl tebesitęsiančių karo 
veiksmų su karo nusikaltimais susiję 
įrodymai yra sunaikinami ir negali būti 
surinkti bei saugiai saugomi karo 
nusikaltimų Ukrainoje tyrimų tikslais; 
mano, kad labai svarbu greitai veikti, kad 
būtų imtasi visų būtinų priemonių siekiant 
užtikrinti, jog tie, kurie pažeidė žmogaus 
teises ir įvykdė karo nusikaltimus 
Ukrainoje, būtų patraukti atsakomybėn;
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