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5.12.2018 A8-0369/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 7 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na spoločný pracovný 

dokument útvarov Európskej komisie 

a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 

(ESVČ) zo 7. novembra 2018 o správe 

o vykonávaní pridruženia na Ukrajine 

(SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže vysoko nestabilná 

bezpečnostná situácia v Azovskom mori, 

ktorá by ľahko mohla vyústiť do 

otvoreného konfliktu, je veľmi 

znepokojujúca; keďže treba odsúdiť 

výstavbu mosta cez Kerčský prieliv, ktorý 

spája protiprávne anektovaný Krymský 

polostrov s kontinentálnym Ruskom, bez 

súhlasu Ukrajiny a v jasnom rozpore s jeho 

zvrchovanosťou a územnou celistvosťou; 

keďže aktivity Ruskej federácie v 

Azovskom mori, ktoré sú porušením 

medzinárodného námorného práva a 

medzinárodných záväzkov Ruska, sú 

poľutovaniahodné; keďže treba odsúdiť 

nadmerné zastavovanie a kontroly 

obchodných plavidiel tak ukrajinských, ako 

aj pod vlajkou tretích štátov, vrátane lodí 

pod vlajkou jednotlivých členských štátov 

EÚ; 

J. keďže 25. novembra 2018 boli tri 

ukrajinské námorné plavidlá bežne sa 

premiestňujúce z Odesy do Mariupolu 

zablokované, ostreľované a obsadené 

ruskou pobrežnou strážou v 

medzinárodných vodách; keďže mnohí 

ukrajinskí námorníci boli zranení a 24 ich 

bolo uväznených, a keďže v dôsledku 

tohto konania Ruska sa 26. novembra v 

10 ukrajinských regiónoch zaviedlo 

čiastočné stanné právo na obdobie 30 dní; 
keďže treba odsúdiť výstavbu mosta cez 

Kerčský prieliv, ktorý spája protiprávne 

anektovaný Krymský polostrov s 

kontinentálnym Ruskom, bez súhlasu 

Ukrajiny a v jasnom rozpore s jeho 

zvrchovanosťou a územnou celistvosťou; 

keďže prehnané aktivity Ruskej federácie v 

Azovskom mori, ktoré sú porušením 

medzinárodného námorného práva a 

medzinárodných záväzkov Ruska, sú 

poľutovaniahodné; keďže treba odsúdiť 

nadmerné zastavovanie a kontroly 

obchodných plavidiel tak ukrajinských, ako 

aj pod vlajkou tretích štátov, vrátane lodí 

pod vlajkou jednotlivých členských štátov 

EÚ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ja. keďže Verchovna rada si zaslúži 

uznanie za rozumný spôsob, ktorým pri 

prijímaní tohto zákona o vyhlásení 

stanného práva dosiahla citlivú 

rovnováhu medzi lepšou obranou a 

zaručením demokratických noriem a 

zásad právneho štátu a oddelením 

ústavných právomocí; keďže stanné právo 

bolo vyhlásené len v tých regiónoch 

Ukrajiny, ktoré susedia s Ruskom, 

Azovským morom, Čiernym morom a 

moldavským regiónom Podnesterska, v 

ktorom sú ruské jednotky umiestnené; 

keďže obmedzenia základných slobôd a 

občianskych práv v týchto regiónoch 

nadobudnú účinnosť, len ak dôjde k 

útoku ruských pozemných síl na 

Ukrajinu; keďže stanné právo sa skončí 

26. decembra 2018; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.12.2018 A8-0369/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

(2017/2283(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 82a. dôrazne odsudzuje zámerný akt 

agresie Ruskej federácie proti Ukrajine 

25. novembra v Kerčskom prielive; žiada 

okamžité a bezpodmienečné prepustenie 

všetkých ukrajinských plavidiel a 

námorníkov, ktorí by sa medzitým mali 

považovať za vojnových zajatcov; vyzýva 

EÚ a jej členské štáty, aby zaviedli cielené 

sankcie, ak sa nebudú ukrajinskí 

námorníci prepustení a ak dôjde k ďalšej 

vojenskej eskalácii; zdôrazňuje, že takéto 

použitie vojenskej armády zo strany Ruska 

nemožno nijako ospravedlniť; vyjadruje 

vážne znepokojenie nad tým, že to môže 

predstavovať plazivý pokus prisvojiť si 

zvrchované práva Ukrajiny v Azovskom 

mori s cieľom premeniť ho na ruské 

„vnútorné jazero“ a výhradnú vojenskú 

zónu, a tak vytvoriť tlak na hospodárstvo 

juhovýchodnej Ukrajiny; žiada, aby 

Rusko zaručilo slobodu plavby cez 

Kerčský prieliv a v Azovskom mori, ktorú 

zaručuje medzinárodné právo; naliehavo 

vyzýva OBSE a jej členov, aby rozšírili 

mandát osobitnej monitorovacej misie 

OBSE na Azovské more; vyzýva EÚ a jej 

členské štáty, aby zatvorili prístup do 

prístavov EÚ pre ruské lode prichádzajúce 

z Azovského mora, ak Rusko neobnoví 

slobodu plavby cez Kerčský prieliv a v 

Azovskom mori; žiada, aby sa použili 
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všetky diplomatické prostriedky na 

zmiernenie situácie, a víta ponuku na 

sprostredkovanie zmierenia medzi 

Kyjevom a Moskvou; 

Or. en 

 

 


