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5.12.2018 A8-0369/4 

Tarkistus  4 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukraina-assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 7. marraskuuta 

2018 julkaistun komission ja Euroopan 

ulkosuhdehallinnon yhteisen 

valmisteluasiakirjan Ukrainan 

assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta 

(SWD(2018)0462), 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Tarkistus  5 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukraina-assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. on hyvin huolissaan Asovanmeren 

erittäin herkästä turvallisuustilanteesta, 

joka voi helposti kärjistyä avoimeksi 

konfliktiksi; tuomitsee Kertšinsalmen yli 

kulkevan, laittomasti liitetyn Krimin 

niemimaan Manner-Venäjään yhdistävän 

sillan rakentamisen ilman Ukrainan 

suostumusta, mikä rikkoo selvästi 

Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja 

alueellista koskemattomuutta; tuomitsee 

Venäjän federaation ylimitoitetut toimet 

Asovanmerellä siltä osin kuin ne rikkovat 

kansainvälistä merioikeutta ja Venäjän 

omia kansainvälisiä sitoumuksia; tuomitsee 

kauppa-alusten ylimitoitetut pysäyttämiset 

ja tarkastukset, joita tehdään sekä 

ukrainalaisille että muiden maiden lippujen 

alla purjehtiville aluksille ja myös EU:n eri 

jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtiville 

aluksille; 

J. panee merkille, että 

25. marraskuuta 2018 Venäjän 

rannikkovartiosto pysäytti kolme 

Ukrainan laivaston alusta, jotka olivat 

suorittamassa rutiiniluontoista matkaa 

Odessasta Mariupoliin, ampui aluksia 

kohti ja takavarikoi ne; toteaa, että useita 

ukrainalaisia merimiehiä loukkaantui, 

24 merimiestä vangittiin ja tämän 

Venäjän toiminnan seurauksena 10:llä 

Ukrainan alueella otettiin 

26. marraskuuta käyttöön rajoitettu 

sotatilalaki 30 päivän ajaksi; tuomitsee 

Kertšinsalmen yli kulkevan, laittomasti 

liitetyn Krimin niemimaan Manner-

Venäjään yhdistävän sillan rakentamisen 

ilman Ukrainan suostumusta, mikä rikkoo 

selvästi Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja 

alueellista koskemattomuutta; tuomitsee 

Venäjän federaation ylimitoitetut toimet 

Asovanmerellä siltä osin kuin ne rikkovat 

kansainvälistä merioikeutta ja Venäjän 

omia kansainvälisiä sitoumuksia; tuomitsee 

kauppa-alusten ylimitoitetut pysäyttämiset 

ja tarkastukset, joita tehdään sekä 

ukrainalaisille että muiden maiden lippujen 

alla purjehtiville aluksille ja myös EU:n eri 

jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtiville 

aluksille; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Tarkistus  6 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukraina-assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. toteaa, että Verhovna rada 

ansaitsee tunnustuksen viisaasta 

toiminnastaan, kun se on pystynyt 

tasapainottamaan asianmukaisella tavalla 

puolustuksen vahvistamisen sekä 

demokraattisten normien, 

oikeusvaltioperiaatteen ja 

perustuslaillisen vallanjaon 

noudattamisen hyväksyessään sotatilan 

julistamista koskevan lain; toteaa, että 

sotatila on julistettu vain sellaisilla 

Ukrainan alueilla, jotka rajoittuvat 

Venäjään, Asovanmereen, 

Mustaanmereen ja Moldovan alueeseen 

Transdnistriassa, joilla Venäjällä on 

joukkoja; toteaa, että perusvapauksia ja 

kansalaisoikeuksia rajoitetaan näillä 

alueilla vain, jos ja kun Venäjän 

maajoukot hyökkäävät Ukrainaan; toteaa, 

että sotatilalaki päättyy 26. joulukuuta 

2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Tarkistus  7 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukraina-assosiaatiosopimus 

(2017/2283(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

82 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 82 a. tuomitsee voimakkaasti 

mielivaltaiset aggressiiviset toimet, joita 

Venäjän federaatio kohdisti Ukrainaan 

25. marraskuuta Kertšinsalmessa; vaatii 

vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta 

kaikki Ukrainan alukset ja merimiehet, 

joita on kohdeltava nyt sotavankeina; 

kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

ottamaan käyttöön kohdennettuja 

pakotteita, jos Ukrainalaisia sotilaita ei 

vapauteta ja jos sotilaallinen tilanne 

kärjistyy; korostaa, ettei tällaiselle 

Venäjän sotilaalliselle voimankäytölle ole 

mitään perusteita; on erittäin huolissaan 

siitä, että kyseessä voi olla yritys puuttua 

vähitellen Ukrainan 

itsemääräämisoikeuteen Asovanmerellä ja 

viime kädessä tehdä Asovanmerestä 

Venäjän ”sisäjärvi” ja yksinomainen 

sotilaallinen vyöhyke ja tukahduttaa 

samalla Kaakkois-Ukrainan taloutta; 

vaatii, että Venäjä takaa kansainvälisen 

oikeuden mukaisesti vapaan 

purjehduksen Kertšinsalmen läpi ja 

Asovanmerellä; kehottaa Etyjiä ja sen 

jäseniä laajentamaan Etyjin 

erityistarkkailuoperaation mandaattia 

niin, että se kattaa Asovanmeren; 

kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

sulkemaan pääsy unionin satamiin 

Asovanmereltä tulevilta venäläisiltä 
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aluksilta, ellei Venäjä salli jälleen vapaata 

purjehtimista Kertšinsalmen läpi ja 

Asovanmerellä; kehottaa käyttämään 

diplomaattisia keinoja tilanteen 

liennyttämiseksi ja pitää myönteisenä 

tarjousta toimia välittäjänä Kiovan ja 

Moskovan välillä; 

Or. en 

 

 


