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Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 7a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 - wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma 

konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni 

Ewropea u tas-Servizz Ewropew għall-

Azzjoni Esterna (SEAE) dwar ir-Rapport 

rigward l-Implimentazzjoni tal-

Assoċjazzjoni dwar l-Ukrajna tas-

7 ta' Novembru 2018 (SWD(2018)0462), 

Or. en 
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Rapport A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna 

(2017/2283(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi s-sitwazzjoni ta' sigurtà ferm 

volatili fil-Baħar ta' Azov, hija ta' tħassib 

serju ħafna, u billi din tista' faċilment 

teskala għal kunflitt miftuħ; billi l-bini tal-

pont fuq l-Istrett ta' Kerch li jgħaqqad il-

peniżola tal-Krimea, annessa illegalment, 

mar-Russja kontinentali, li sar mingħajr il-

kunsens tal-Ukrajna u bi ksur ċar tas-

sovranità u tal-integrità territorjali tagħha, 

għandu jiġi kkundannat; billi jiddeplora l-

attivitajiet eċċessivi tal-Federazzjoni Russa 

fil-Baħar ta' Azov, safejn dawn jiksru d-

dritt marittimu internazzjonali u l-impenji 

internazzjonali proprji tar-Russja; billi 

jikkundanna l-waqfien u l-ispezzjonijiet 

eċċessivi ta' bastimenti kummerċjali, 

inklużi kemm vapuri Ukreni kif ukoll dawk 

bi bnadar ta' stati terzi, inklużi vapuri taħt 

bnadar ta' diversi Stati Membri tal-UE; 

J. billi fil-25 ta' Novembru 2018 tliet 

bastimenti militari tal-flotta tal-Ukrajna li 

wettqu trasferiment ta' rutina minn 

Odessa għal Mariupol ġew ibblukkati, 

intlaqtu minn sparar u ġew maqbuda 

f'ilmijiet internazzjonali mill-Gwardja 

Kostali Russa; billi għadd ta' baħrin 

Ukrajni ndarbu u 24 ġew arrestati u, 

bħala riżultat ta' dan l-att mir-Russja, fis-

26 ta' Novembru ġie introdott stat limitat 

ta' liġi marzjali limitat f'10 reġjuni tal-

Ukrajna għal 30 jum; billi l-bini tal-pont 

fuq l-Istrett ta' Kerch li jgħaqqad il-

peniżola tal-Krimea, annessa illegalment, 

mar-Russja kontinentali, li sar mingħajr il-

kunsens tal-Ukrajna u bi ksur ċar tas-

sovranità u tal-integrità territorjali tagħha, 

għandu jiġi kkundannat; billi jiddeplora l-

attivitajiet eċċessivi tal-Federazzjoni Russa 

fil-Baħar ta' Azov, safejn dawn jiksru d-

dritt marittimu internazzjonali u l-impenji 

internazzjonali proprji tar-Russja; billi 

jikkundanna l-waqfien u l-ispezzjonijiet 

eċċessivi ta' bastimenti kummerċjali, 

inklużi kemm vapuri Ukreni kif ukoll dawk 

bi bnadar ta' stati terzi, inklużi vapuri taħt 

bnadar ta' diversi Stati Membri tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ja. billi l-Verkhovna Rada jistħoqqlu 

l-kreditu għall-għerf tiegħu fl-

istabbiliment ta' bilanċ delikat bejn difiża 

aħjar u l-garanzija ta' standards 

demokratiċi u l-istat tad-dritt, kif ukoll is-

separazzjoni tas-setgħat kostituzzjonali, 

meta jadotta liġi dwar l-impożizzjoni tal-

liġi marzjali; billi l-liġi marzjali ġiet 

imposta biss f'dawk ir-reġjuni tal-Ukrajna 

li jmissu mar-Russja, il-Baħar ta' Azov, il-

Baħar l-Iswed u r-reġjun tal-Moldova ta' 

Transnistrija fejn hemm stazzjonati t-

truppi Russi; billi limitazzjonijiet fuq il-

libertajiet fundamentali u d-drittijiet ċivili 

f'dawk ir-reġjuni se jidħlu fis-seħħ biss 

jekk u meta jkun hemm attakk mill-forzi 

tal-art Russi fuq l-Ukrajna; billi l-liġi 

marzjali se tintemm fis-

26 ta' Diċembru 2018; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 82a. Jikkundanna bil-qawwa l-att 

intenzjonat ta' aggressjoni mill-

Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna fil-

25 ta' Novembru fl-Istrett ta' Kerch; jitlob 

il-ħelsien immedjat u mingħajr 

kundizzjonijiet tal-bastimenti u l-baħrin 

Ukrajni kollha, li sadanittant għandhom 

jiġu ttrattati bħala priġunieri tal-gwerra; 

jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 

tagħha jintroduċu sanzjonijiet immirati 

jekk il-persuni tas-servizz tal-Ukrajna ma 

jinħelsux u jekk ikun hemm kwalunkwe 

eskalazzjoni militari ulterjuri; jenfasizza li 

m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal tali 

użu militari min-naħa tar-Russja; 

jesprimi tħassib serju dwar il-fatt li dan 

jista' jikkostitwixxi tentattiv minn taħt 

biex jiġu inklużi d-drittijiet sovrani tal-

Ukrajna fil-Baħar ta' Azov bil-għan li dan 

jiġi ttrasformat f'"lag intern" Russu u 

żona militari esklussiva, u biex tiġi 

kkontrollata l-ekonomija tax-Xlokk tal-

Ukrajna; jitlob li r-Russja tiggarantixxi l-

libertà tan-navigazzjoni fl-Istrett ta' Kerch 

u fil-Baħar ta' Azov, li hija żgurata mil-

liġi internazzjonali; iħeġġeġ lill-OSKE u 

lill-Membri tagħha biex jestendu l-

mandat tal-Missjoni Speċjali ta' 

Monitoraġġ tal-OSKE fil-Baħar ta' Azov; 

jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 

tagħha biex jagħlqu l-aċċess għall-
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portijiet tal-UE għal bastimenti Russi li 

ġejjin mill-Baħar ta' Azov jekk ir-Russja 

ma terġax tistabbilixxi l-libertà tan-

navigazzjoni fl-Istrett ta' Kerch u fil-

Baħar ta' Azov; jitlob li l-mezzi 

diplomatiċi kollha jintużaw biex 

jikkalmaw is-sitwazzjoni u jilqa' l-offerta 

ta' medjazzjoni bejn Kiev u Moska; 

Or. en 

 

 


