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5.12.2018 A8-0369/4 

Изменение  4 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 7 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид съвместния 

работен документ на Европейската 

комисия и Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) от 7 ноември 

2018 г. относно доклада за изпълнение 

на асоциирането от страна на 

Украйна (SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Изменение  5 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. изразява много сериозна 

загриженост относно силно 

нестабилната ситуация по 

отношение на сигурността в Азовско 

море, която лесно би могла да 

ескалира в открит конфликт; като 

има предвид, че следва да бъде осъдено 

изграждането на моста над Керченския 

проток, който свързва незаконно 

анексирания Кримски полуостров с 

континентална Русия, като това е 

извършено без съгласието на Украйна и 

в явно нарушение на нейния 

суверенитет и териториална цялост; 

като има предвид, че са осъдителни 

прекомерните действия на Руската 

федерация в Азовско море, тъй като те 

нарушават международното морско 

право и собствените международни 

ангажименти на Русия; като има 

предвид, че следва да бъдат осъдени 

прекомерните спирания и проверки на 

търговски плавателни съдове, 

включващи както украински кораби, 

така и кораби с флаг на трети държави, 

включително кораби под флагове на 

различни държави – членки на ЕС; 

Й. като има предвид, че на 25 

ноември 2018 г. три украински 

военноморски плавателни съда, 

извършващи редовен трансфер от 

Одеса до Мариупол, бяха блокирани, 

обстрелвани и подложени на проверка 

в международни води от руската 

брегова охрана; като има предвид, че 

няколко украински моряци бяха 

ранени, а 24 бяха задържани, и в 

резултат на този акт от страна на 

Русия, на 26 ноември в 10 региона на 

Украйна беше въведено ограничено 

военно положение за срок от 30 дни; 

като има предвид, че следва да бъде 

осъдено изграждането на моста над 

Керченския проток, който свързва 

незаконно анексирания Кримски 

полуостров с континентална Русия, като 

това е извършено без съгласието на 

Украйна и в явно нарушение на нейния 

суверенитет и териториална цялост; 

като има предвид, че са осъдителни 

прекомерните действия на Руската 

федерация в Азовско море, тъй като те 

нарушават международното морско 

право и собствените международни 

ангажименти на Русия; като има 

предвид, че следва да бъдат осъдени 

прекомерните спирания и проверки на 

търговски плавателни съдове, 
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включващи както украински кораби, 

така и кораби с флаг на трети държави, 

включително кораби под флагове на 

различни държави – членки на ЕС; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Изменение  6 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Йa. като има предвид, че 

Върховната рада заслужава 

признание за своята проницателност 

за постигане на деликатен баланс 

между по-добра отбрана и 

гарантирането на демократичните 

стандарти и принципите на 

правовата държава, и разделението 

на конституционните правомощия 

при приемането на закона за налагане 

на военно положение; като има 

предвид, че военното положение е 

наложено само в регионите на 

Украйна, граничещи с Русия, Азовско 

море, Черно море и молдовския регион 

на Приднестровието, където са 

разположени руски войски; като има 

предвид, че ограничения на основните 

свободи и гражданските права в тези 

региони ще влязат в сила само ако и 

когато руските сухопътни сили 

извършат нападение над Украйна; 

като има предвид, че военното 

положение ще приключи на 26 

декември 2018 г.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Изменение  7 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0369/2018 

Михаел Галер 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

(2017/2283(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 82а. решително осъжда 

преднамерения акт на агресия от 

страна на Руската федерация срещу 

Украйна на 25 ноември в Керченския 

проток; изисква незабавното и 

безусловно освобождаване на всички 

украински плавателни съдове и 

моряци, които междувременно следва 

да бъдат третирани като 

военнопленници; призовава ЕС и 

неговите държави членки да въведат 

целенасочени санкции, в случай че 

украинските военнослужещи не 

бъдат освободени и ако има по-

нататъшна военна ескалация; 

подчертава, че няма основание за 

подобно използване на военна мощ от 

Русия; изразява сериозна 

загриженост, че това може да 

представлява прикрит опит за 

анексиране на суверенните права на 

Украйна в Азовско море с цел то да 

бъде превърнато в руско „вътрешно 

езеро“ и изключителна военна зона, 

както и за ограничаване на 

развитието на икономиката на 

югоизточната част на Украйна; 

изисква от Русия да гарантира 

свободата на корабоплаването през 

Керченския проток и в Азовско море, 

която е гарантирана от 
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международното право; настоятелно 

призовава Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа 

(ОССЕ) и нейните членове да 

разширят мандата на специалната 

мисия на ОССЕ за наблюдение с цел 

обхващане на Азовско море; призовава 

ЕС и неговите държави членки да 

затворят достъпа до пристанищата 

на ЕС за руски кораби, идващи от 

Азовско море, в случай че Русия не 

възстанови свободата на 

корабоплаването през Керченския 

проток и в Азовско море; призовава за 

използване на всички дипломатически 

средства за намаляване на 

напрежението и приветства 

предложението за посредничество 

между Киев и Москва; 

Or. en 

 

 


