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5.12.2018 A8-0369/4 

Amendement  4 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Visum 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien het gezamenlijke 

werkdocument van de Europese 

Commissie en de Europese Dienst voor 

extern optreden (EDEO) van 

7 november 2018 over het 

Uitvoeringsverslag inzake de 

associatieovereenkomst met Oekraïne 

(SWD(2018) 0462 ), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Amendement  5 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de zeer instabiele 

veiligheidssituatie in de Zee van Azov, die 

gemakkelijk kan ontaarden in een openlijk 

conflict, aanleiding geeft tot grote 

bezorgdheid; overwegende dat de bouw 

van de brug over de Straat van Kertsj, die 

het illegaal geannexeerde schiereiland de 

Krim met het vasteland van Rusland 

verbindt, zonder de toestemming van 

Oekraïne, een inbreuk op de soevereiniteit 

en de territoriale integriteit van Oekraïne 

vormt, en moet worden veroordeeld; 

overwegende dat de excessieve acties van 

de Russische Federatie in de Zee van 

Azov, aangezien deze een schending 

inhouden van het internationaal recht van 

de zee en Rusland's eigen internationale 

verbintenissen, te betreuren zijn; 

veroordeelt het buitensporige aanhouden 

en inspecteren van handelsschepen, 

waaronder zowel Oekraïense schepen, als 

schepen die de vlag van derde landen 

voeren, met inbegrip van schepen die de 

vlag van verschillende EU-lidstaten 

voeren, moet worden veroordeeld; 

J. overwegende dat op 

25 november 2018 drie schepen van de 

Oekraïense marine tijdens een 

routinematige verplaatsing van Odessa 

naar Marioepol in internationale wateren 

door de Russische kustwacht zijn 

tegengehouden, beschoten en in bezit 

genomen; overwegende dat een aantal 

Oekraïense matrozen zijn verwond en 24 

Oekraïense matrozen gevangen zijn 

genomen, en overwegende dat vanwege 

deze handeling van Rusland op 

26 november voor een duur van 30 dagen 

een beperkte staat van beleg werd 

afgekondigd in 10 regio's van Oekraïne; 
overwegende dat de bouw van de brug over 

de Straat van Kertsj, die het illegaal 

geannexeerde schiereiland de Krim met het 

vasteland van Rusland verbindt, zonder de 

toestemming van Oekraïne, een inbreuk op 

de soevereiniteit en de territoriale 

integriteit van Oekraïne vormt, en moet 

worden veroordeeld; overwegende dat de 

excessieve acties van de Russische 

Federatie in de Zee van Azov, aangezien 

deze een schending inhouden van het 

internationaal recht van de zee en 

Rusland's eigen internationale 

verbintenissen, te betreuren zijn; 

veroordeelt het buitensporige aanhouden 

en inspecteren van handelsschepen, 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

waaronder zowel Oekraïense schepen, als 

schepen die de vlag van derde landen 

voeren, met inbegrip van schepen die de 

vlag van verschillende EU-lidstaten 

voeren, moet worden veroordeeld; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Amendement  6 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat de Verchovna 

Rada erkenning verdient voor de wijsheid 

waarmee zij bij het aannemen van de wet 

inzake het afkondigen van de staat van 

beleg een delicaat evenwicht heeft 

gevonden tussen een betere verdediging 

en het garanderen van de democratische 

normen en de rechtsstaat, evenals de 

scheiding van de grondwettelijke 

bevoegdheden; overwegende dat de staat 

van beleg alleen is afgekondigd in de 

regio's van Oekraïne die grenzen aan 

Rusland, de Zee van Azov, de Zwarte Zee 

en de Moldavische regio Transnistrië, 

waar Russische troepen zijn 

gestationeerd; overwegende dat de 

beperkingen van de fundamentele 

vrijheden en burgerrechten in die regio's 

pas in werking treden als en wanneer 

Oekraïne wordt aangevallen door 

Russische landstrijdkrachten; 

overwegende dat de staat van beleg op 

26 december 2018 zal aflopen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Amendement  7 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

(2017/2283(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 82 bis. veroordeelt ten stelligste de 

doelbewuste daad van agressie door de 

Russische Federatie tegen Oekraïne op 

25 november in de Straat van Kertsj; 

verzoekt dat alle Oekraïense schepen 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden 

vrijgegeven en dat alle Oekraïense 

matrozen, die in de tussentijd als 

krijgsgevangene moeten worden 

behandeld, onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk worden vrijgelaten; 

verzoekt de EU en haar lidstaten om 

gerichte sancties in te stellen als de 

Oekraïense militairen niet worden 

vrijgelaten en als er verdere militaire 

escalatie plaatsvindt; onderstreept dat er 

geen rechtvaardiging bestaat voor een 

dergelijk gebruik van militaire macht door 

Rusland; spreekt zijn ernstige 

bezorgdheid uit dat dit mogelijk een 

sluipende poging vormt om de soevereine 

rechten van Oekraïne in de Zee van Azov 

te annexeren en deze wateren tot een 

Russisch "binnenmeer" en exclusieve 

militaire zone te maken, en de economie 

van Zuidoost-Oekraïne in een wurggreep 

te nemen; eist dat Rusland de vrijheid van 

scheepvaart door de Straat van Kertsj en 

in de Zee van Azov, die door het 

internationaal recht wordt verzekerd, 

garandeert; verzoekt de OVSE en haar 
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leden het mandaat van de bijzondere 

waarnemingsmissie van de OVSE uit te 

breiden naar de Zee van Azov; verzoekt de 

EU en haar lidstaten om de toegang tot 

EU-havens te sluiten voor Russische 

schepen die uit de Zee van Azov komen in 

het geval Rusland de vrijheid van 

scheepvaart door de Straat van Kertsj en 

in de Zee van Azov niet herstelt; pleit voor 

het gebruik van alle diplomatieke 

middelen om de situatie te de-escaleren en 

is verheugd over het aanbod om tussen 

Kiev en Moskou te bemiddelen; 

Or. en 

 

 


