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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0369/4 

Muudatusettepanek  4 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping 

(2017/2283(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa Komisjoni 

ja Euroopa välisteenistuse talituste 7. 

novembri 2018. aasta ühist töödokumenti, 

mis käsitleb assotsieerimiskava 

rakendamise aruannet Ukraina kohta 

(SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Muudatusettepanek  5 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping 

(2017/2283(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et ülimalt murettekitav 

on Aasovi merel valitsev väga ebastabiilne 

olukord, mis võib kergesti areneda avatud 

konfliktiks; arvestades, et hukka tuleb 

mõista ebaseaduslikult annekteeritud 

Krimmi poolsaart Venemaa territooriumiga 

ühendava silla ehitamine üle Kertši väina, 

mis on toimunud ilma Ukraina nõusolekuta 

ning millega selgelt rikutakse Ukraina 

suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; 

arvestades, et hukka tuleb mõista Venemaa 

liialdatud meetmed Aasovi merel, kuna 

nendega rikutakse rahvusvahelist 

mereõigust ja ka Venemaa enda võetud 

rahvusvahelisi kohustusi; arvestades, et 

hukka tuleb mõista nii Ukraina kui ka 

kolmandate riikide, sealhulgas erinevate 

ELi liikmesriikide lipu all sõitvate 

kaubalaevade ülemäärane peatamine ja 

kontrollimine; 

J. arvestades, et 25. novembril 2018 

blokeeris Venemaa rannikuvalve 

rahvusvahelistes vetes kolm Ukraina 

mereväe laeva, mis olid sooritamas 

rutiinset ümberpaigutumist Odessast 

Mariupoli, tulistas nende pihta ja hõivas 

need; arvestades, et paljud Ukraina 

meremehed said vigastada ja 24 vangistati 

ning Venemaa kõnealuse teo tõttu 

kehtestati Ukraina kümnes piirkonnas 26. 

novembril 30 päevaks piiratud 

sõjaseisukord; arvestades, et hukka tuleb 

mõista ebaseaduslikult annekteeritud 

Krimmi poolsaart Venemaa territooriumiga 

ühendava silla ehitamine üle Kertši väina, 

mis on toimunud ilma Ukraina nõusolekuta 

ning millega selgelt rikutakse Ukraina 

suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; 

arvestades, et hukka tuleb mõista Venemaa 

liialdatud meetmed Aasovi merel, kuna 

nendega rikutakse rahvusvahelist 

mereõigust ja ka Venemaa enda võetud 

rahvusvahelisi kohustusi; arvestades, et 

hukka tuleb mõista nii Ukraina kui ka 

kolmandate riikide, sealhulgas erinevate 

ELi liikmesriikide lipu all sõitvate 

kaubalaevade ülemäärane peatamine ja 

kontrollimine; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Muudatusettepanek  6 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping 

(2017/2283(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 J a. arvestades, et Ülemraada väärib 

kiitust targa toimimise eest täpse 

tasakaalu leidmisel parema kaitse ning 

demokraatlike normide ja õigusriigi 

põhimõtete järgimise vahel, samuti 

põhiseaduslike võimude lahususe 

tagamise eest sõjaseisukorra kehtestamist 

puudutava õigusakti vastuvõtmisel; 

arvestades, et sõjaseisukord kehtestati 

ainult nendes Ukraina piirkondades, mis 

paiknevad Venemaa piirialade, Aasovi 

mere, Musta mere ja Moldova 

Transnistria piirkonna ääres, kuhu on 

paigutatud Vene väed; arvestades, et 

põhivabaduste ja kodanikuõiguste 

piirangud nendes piirkondades jõustuvad 

üksnes juhul, kui Venemaa maaväed 

ründavad Ukrainat; arvestades, et 

sõjaseisukord lõpeb 26. detsembril 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Muudatusettepanek  7 

Cristian Dan Preda 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping 

(2017/2283(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 82 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 82 a. mõistab teravalt hukka 25. 

novembril Kertši väinas aset leidnud 

Venemaa Föderatsiooni sihiliku 

agressiooni Ukraina vastu; nõuab, et 

viivitamata ja tingimusteta vabastataks 

kõik Ukraina laevad ja meremehed, keda 

tuleks seni kohelda sõjavangidena; kutsub 

ELi ja selle liikmesriike üles kehtestama 

sihipärased sanktsioonid, kui Ukraina 

sõjaväelasi ei vabastata, ja juhul, kui 

sõjategevus veelgi eskaleerub; toonitab, et 

sõjalise jõu sellise kasutamise kohta 

Venemaa poolt ei ole mingit õigustust; 

väljendab tõsist muret asjaolu pärast, et 

see võib kujutada endast hiilivat katset 

annekteerida Ukraina suveräänsed 

õigused Aasovi merel, eesmärgiga muuta 

see Venemaa „sisejärveks“ ja 

eksklusiivseks militaartsooniks ning 

lämmatada Ukraina kaguosa majandust; 

nõuab, et Venemaa kindlustaks 

rahvusvahelise õigusega tagatud 

meresõiduvabaduse Kertši väina kaudu ja 

Aasovi merel; nõuab tungivalt, et OSCE 

ja selle liikmed pikendaksid OSCE 

erivaatlusmissiooni volitusi Aasovi merel; 

kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 

sulgema Aasovi merest pärit Venemaa 

laevade jaoks pääsu ELi sadamatesse, kui 

Venemaa ei taasta meresõiduvabadust 

läbi Kertši väina ja Aasovi merel; nõuab, 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

et pingete leevendamiseks kasutataks 

kõiki diplomaatilisi vahendeid, ja 

väljendab heameelt pakkumise üle olla 

Kiievi ja Moskva vahel vahendajaks; 

Or. en 

 

 


