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5.12.2018 A8-0369/4 

Poprawka  4 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 7 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając wspólny dokument 

roboczy Komisji Europejskiej i 

Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 7 listopada 

2018 r. w sprawie sprawozdania z 

wdrożenia układu o stowarzyszeniu z 

Ukrainą (SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Poprawka  5 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze bardzo poważne 

zaniepokojenie niezwykle niestabilną 

sytuacją w zakresie bezpieczeństwa na 

Morzu Azowskim, która może łatwo 

przerodzić się w otwarty konflikt; mając na 

uwadze, że należy potępić budowę mostu 

nad Cieśniną Kerczeńską łączącego 

nielegalnie zaanektowany Półwysep 

Krymski z częścią kontynentalną Rosji, 

którą rozpoczęto bez zgody Ukrainy, przy 

rażącym naruszeniu jej suwerenności i 

integralności terytorialnej; mając na 

uwadze godne ubolewania działania 

Federacji Rosyjskiej na Morzu Azowskim, 

które stanowią nadużycie, ponieważ 

naruszają międzynarodowe prawo morskie 

i międzynarodowe zobowiązania podjęte 

przez samą Rosję; mając na uwadze, że 

należy potępić zbyt częste zatrzymywanie i 

kontrole statków handlowych – zarówno 

ukraińskich, jak i pływających pod banderą 

państw trzecich, w tym statków 

pływających pod banderą różnych państw 

członkowskich UE; 

J. mając na uwadze, że 25 listopada 

2018 r. trzy okręty ukraińskiej marynarki 

wojennej dokonujące rutynowego 

transferu z Odessy do Mariupola zostały 

zablokowane na wodach 

międzynarodowych, ostrzelane i zajęte 

przez rosyjską straż przybrzeżną; mając na 

uwadze, że kilku ukraińskich marynarzy 

zostało rannych, a 24 aresztowanych oraz 

że w wyniku tego działania ze strony Rosji 

26 listopada w 10 regionach Ukrainy 

wprowadzono na 30 dni ograniczony stan 

wojenny; mając na uwadze, że należy 

potępić budowę mostu nad Cieśniną 

Kerczeńską łączącego nielegalnie 

zaanektowany Półwysep Krymski z częścią 

kontynentalną Rosji, którą rozpoczęto bez 

zgody Ukrainy, przy rażącym naruszeniu 

jej suwerenności i integralności 

terytorialnej; mając na uwadze godne 

ubolewania działania Federacji Rosyjskiej 

na Morzu Azowskim, które stanowią 

nadużycie, ponieważ naruszają 

międzynarodowe prawo morskie i 

międzynarodowe zobowiązania podjęte 

przez samą Rosję; mając na uwadze, że 

należy potępić zbyt częste zatrzymywanie i 

kontrole statków handlowych – zarówno 

ukraińskich, jak i pływających pod banderą 

państw trzecich, w tym statków 

pływających pod banderą różnych państw 
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członkowskich UE; 

Or. en 

 

 

5.12.2018 A8-0369/6 

Poprawka  6 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że Rada 

Najwyższa Ukrainy zasługuje na uznanie 

za rozwagę we wprowadzeniu 

odpowiedniej równowagi między lepszą 

obroną a zagwarantowaniem 

demokratycznych standardów i rządów 

prawa, jak również za podział uprawnień 

konstytucyjnych podczas przyjmowania 

ustawy o wprowadzeniu stanu wojennego; 

mając na uwadze, że stan wojenny 

wprowadzono jedynie w tych regionach 

Ukrainy, które graniczą z Rosją, tj. na 

Morzu Azowskim, Morzu Czarnym i w 

mołdawskim regionie Naddniestrza, gdzie 

stacjonują rosyjskie wojska; mając na 

uwadze, że ograniczenia podstawowych 

wolności i praw obywatelskich w tych 

regionach wejdą w życie tylko w 

przypadku ataku rosyjskich sił lądowych 

na Ukrainę; mając na uwadze, że stan 

wojenny zakończy się w dniu 26 grudnia 

2018 r.; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.12.2018 A8-0369/7 

Poprawka  7 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą 

(2017/2283(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 82a. zdecydowanie potępia umyślny akt 

agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

dnia 25 listopada w Cieśninie 

Kerczeńskiej; domaga się 

natychmiastowego i bezwarunkowego 

uwolnienia wszystkich ukraińskich 

statków i marynarzy, którzy w 

międzyczasie powinni być traktowani jako 

więźniowie wojenni; wzywa UE i jej 

państwa członkowskie do wprowadzenia 

ukierunkowanych sankcji, jeżeli 

ukraińscy żołnierze nie zostaną uwolnieni 

i jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji działań 

wojskowych; podkreśla, że nie ma 

żadnego uzasadnienia dla takiego użycia 

siły wojskowej Rosji; wyraża poważne 

zaniepokojenie faktem, że może to 

stanowić pełzającą próbę przejęcia 

suwerennych praw Ukrainy na Morzu 

Azowskim w celu przekształcenia go w 

rosyjskie „wewnętrzne jezioro” i wyłączną 

strefę wojskową oraz w celu zdławienia 

gospodarki południowo-wschodniej 

Ukrainy; domaga się, aby Rosja 

zagwarantowała wolność żeglugi przez 

Cieśninę Kerczeńską i na Morzu 

Azowskim, którą zapewnia prawo 

międzynarodowe; wzywa OBWE i jej 

członków do przedłużenia mandatu 

specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na 

Morzu Azowskim; wzywa UE i jej państwa 
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członkowskie do zamknięcia dostępu do 

unijnych portów dla rosyjskich statków 

płynących z Morza Azowskiego, jeżeli 

Rosja nie przywróci wolności żeglugi w 

Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu 

Azowskim; wzywa do wykorzystania 

wszelkich środków dyplomatycznych w 

celu załagodzenia sytuacji i z 

zadowoleniem przyjmuje propozycję 

mediacji między Kijowem a Moskwą; 

Or. en 

 

 


