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5.12.2018 A8-0369/4 

Pozměňovací návrh  4 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 7 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na společný pracovní 

dokument útvarů Evropské komise a 

Evropské služby pro vnější činnost 

(ESVČ) ze dne 7. listopadu 2018 nazvaný 

„Zpráva o provádění přidružení týkající se 

Ukrajiny“ (SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Pozměňovací návrh  5 

Cristian Dan Preda 

 za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že velmi vážným 

důvodem k obavám je vysoce nestabilní 

bezpečnostní situace v Azovském moři, 

která by mohla snadno eskalovat v 

otevřený konflikt; vzhledem k tomu, že je 

nutno odsoudit výstavbu mostu před 

Kerčský průliv, který spojuje protiprávně 

anektovaný Krymský poloostrov s 

pevninským Ruskem, protože stavba 

proběhla bez souhlasu Ukrajiny a byl 

jednoznačným porušením jeho 

svrchovanosti a územní celistvosti; 

vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit 

rozsáhlé akce Ruské federace v Azovském 

moři, a to v míře, do níž porušují 

mezinárodní námořní právo a mezinárodní 

závazky, které Rusko přijalo; vzhledem k 

tomu, že je třeba odsoudit nepřiměřeně 

časté případy, kdy jsou plavidla 

zastavována a podrobována inspekcím, což 

se týká jak ukrajinských lodí, tak i lodí 

plujících pod vlajkami třetích zemí, tedy i 

různých členských států EU; 

J. vzhledem k tomu, že dne 25. 

listopadu 2018 ruská pobřežní stráž 

zastavila, ostřelovala a posléze obsadila tři 

ukrajinská vojenská plavidla, provádějící  
v mezinárodních vodách rutinní 

přemístění z Oděsy do Mariupolu; 

vzhledem k tomu, že mnoho ukrajinských 

námořníků utrpělo zranění a 24 bylo 

uvězněno a že v reakci na toto jednání 

Ruska bylo dne 26. listopadu v deseti 

ukrajinských regionech vyhlášeno na 

třicet dní částečné stanné právo; vzhledem 

k tomu, že je nutno odsoudit výstavbu 

mostu před Kerčský průliv, který spojuje 

protiprávně anektovaný Krymský 

poloostrov s pevninským Ruskem, protože 

stavba proběhla bez souhlasu Ukrajiny a 

byl jednoznačným porušením jeho 

svrchovanosti a územní celistvosti; 

vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit 

rozsáhlé akce Ruské federace v Azovském 

moři, a to v míře, do níž porušují 

mezinárodní námořní právo a mezinárodní 

závazky, které Rusko přijalo; vzhledem k 

tomu, že je třeba odsoudit nepřiměřeně 

časté případy, kdy jsou plavidla 

zastavována a podrobována inspekcím, což 

se týká jak ukrajinských lodí, tak i lodí 

plujících pod vlajkami třetích zemí, tedy i 

různých členských států EU; 



 

AM\1171309CS.docx  PE631.561v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Or. en 



 

AM\1171309CS.docx  PE631.561v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0369/6 

Pozměňovací návrh  6 

Cristian Dan Preda 

 za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ja. vzhledem k tomu, že Verchovna 

rada si zaslouží uznání za velmi rozumný 

způsob, kterým při přijímání tohoto 

zákona a vyhlášení stanného práva 

dosáhla dobré rovnováhy mezi obranou a 

zaručením demokratických norem a 

právního státu a oddělení ústavních 

pravomocí; vzhledem k tomu, že stanné 

právo bylo vyhlášeno pouze v těch 

ukrajinských regionech, které sousedí s 

Ruskem, Azovským mořem, Černým 

mořem a moldavským regionem 

Podněstří, v němž jsou rozmístěny ruské 

jednotky; vzhledem k tomu, že omezení 

základních svobod a občanských práv 

v těchto regionech vstoupí v platnost 

pouze tehdy, dojde-li k útoku ruských 

pozemních sil na Ukrajinu; vzhledem k 

tomu, že stanné právo končí dne 26. 

prosince 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Pozměňovací návrh  7 

Cristian Dan Preda 

 za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

(2017/2283(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 82 a (new) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 82a. ostře odsuzuje agresi Ruské 

federace proti Ukrajině, k níž došlo dne 

25. listopadu v Kerčském průlivu; žádá 

okamžité a bezpodmínečné propuštění 

všech ukrajinských lodí a námořníků, 

kteří by zatím měli být považováni za 

válečné zajatce; vyzývá EU a její členské 

státy, aby zavedly cílené sankce, pokud 

ukrajinští námořníci nebudou propuštěni 

a pokud dojde k další vojenské eskalaci; 

zdůrazňuje, že takovéto použití ruské 

vojenské síly nelze žádným způsobem 

ospravedlnit; vyjadřuje vážné znepokojení 

nad tím, že se může jednat o plíživý pokus 

přisvojit si ukrajinská svrchovaná práva v 

Azovském moři s cílem přeměnit je v 

ruské „vnitřní jezero“ a ve výlučnou 

vojenskou zónu, a vytvořit tlak na 

ekonomiku jihovýchodní Ukrajiny; žádá 

Rusko, aby zajistilo svobodu plavby přes 

Kerčský průliv a do Azovského moře, 

která je zaručena mezinárodním právem; 

žádá OBSE a jeho členské státy, aby 

rozšířily mandát zvláštní monitorovací 

mise OBSE na Azovské moře; vyzývá EU 

a její členské státy, aby ruským lodím 

připlouvajícím z Azovského moře uzavřela 

přístup do přístavů v Unii, pokud by 

Rusko neobnovilo svobodu plavby v 

Kerčském průlivu a v Azovském moři; 

vyzývá k použití všech diplomatických 
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prostředků k deeskalaci situaci a vítá 

nabídku k zprostředkování mezi Kyjevem 

a Moskvou; 

Or. en 

 

 


