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Henvisning 7 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - der henviser til det fælles 

arbejdsdokument fra Europa-

Kommissionens og EU-

Udenrigstjenestens tjenestegrene af 7. 

november 2018 "Association 

Implementation Report on Ukraine" 

(SWD(2018)0462), 

Or. en 
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J. der henviser til, at den meget 

ustabile sikkerhedssituation i Det Asovske 

Hav, som let kan udvikle sig til åben 

konflikt, giver anledning til alvorlig 

bekymring; der henviser til, at opførelsen 

af broen over Kertjstrædet, som forbinder 

den ulovligt annekterede Krimhalvø med 

det russiske hovedland, som er foregået 

uden Ukraines samtykke og i klar modstrid 

med landets suverænitet og territoriale 

integritet, må fordømmes; der henviser til, 

at Den Russiske Føderations 

uforholdsmæssige aktioner i Det Asovske 

Hav, i det omfang de er i strid med den 

internationale havret og Ruslands egne 

internationale forpligtelser, er yderst 

beklagelige; der henviser til, at den 

overdrevne standsning og inspektion af 

kommercielle fartøjer, herunder både 

ukrainske fartøjer og fartøjer under 

tredjepartsstaters flag, herunder adskillige 

EU-medlemsstaters flag, må fordømmes; 

J. der henviser til, at tre ukrainske 

flådefartøjer, der udførte en 

rutineoverførsel fra Odessa til Mariupol, 

den 25. november 2018 blev blokeret, 

beskudt og beslaglagt af den russiske 

kystvagt i internationalt farvand; der 

henviser til, at en række ukrainske søfolk 

blev såret og 24 blev fængslet, og at der 

som følge af denne handling fra Ruslands 

side den 26. november i 10 regioner i 

Ukraine blev indført begrænset 

undtagelsestilstand i 30 dage; der henviser 

til, at opførelsen af broen over 

Kertjstrædet, som forbinder den ulovligt 

annekterede Krimhalvø med det russiske 

hovedland, som er foregået uden Ukraines 

samtykke og i klar modstrid med landets 

suverænitet og territoriale integritet, må 

fordømmes; der henviser til, at Den 

Russiske Føderations uforholdsmæssige 

aktioner i Det Asovske Hav, i det omfang 

de er i strid med den internationale havret 

og Ruslands egne internationale 

forpligtelser, er yderst beklagelige; der 

henviser til, at den overdrevne standsning 

og inspektion af kommercielle fartøjer, 

herunder både ukrainske fartøjer og fartøjer 

under tredjepartsstaters flag, herunder 

adskillige EU-medlemsstaters flag, må 

fordømmes; 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ja. der henviser til, at det ukrainske 

parlament Radaen fortjener ros for sin 

visdom i forbindelse med vedtagelsen af 

lovgivningen om indførelse af militær 

undtagelsestilstand, idet det skabte en fin 

balance mellem bedre forsvar og sikring 

af demokratiske standarder og 

retsstatsprincippet samt en adskillelse af 

forfatningsmæssige beføjelser; der 

henviser til, at der kun er blevet indført 

militær undtagelsestilstand i de regioner i 

Ukraine, som grænser op til Rusland, Det 

Azovske Hav, Sortehavet og den 

moldoviske region Transnistrien, hvor der 

er stationeret russiske tropper; der 

henviser til, at begrænsninger af de 

grundlæggende frihedsrettigheder og 

borgerlige rettigheder i disse regioner kun 

vil træde i kraft, hvis og når de russiske 

jordstyrker angriber Ukraine; der 

henviser til, at den militære 

undtagelsestilstand ophører den 26. 

december 2018; 

Or. en 
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Punkt 82 a (nyt) 
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 82a. fordømmer på det kraftigste Den 

Russiske Føderations overlagte 

angrebshandling over for Ukraine den 25. 

november i Kertjstrædet; kræver 

øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af 

alle ukrainske fartøjer og søfolk, som i 

mellemtiden bør behandles som 

krigsfanger; opfordrer EU og dets 

medlemsstater til at indføre målrettede 

sanktioner, hvis de ukrainske soldater 

ikke løslades, og hvis der sker en 

yderligere militær optrapning; 

understreger, at en sådan anvendelse af 

militærmagt fra Ruslands side ikke har 

nogen berettigelse; udtrykker alvorlig 

bekymring over, at dette kan udgøre et 

snigende forsøg på at annektere Ukraines 

suveræne rettigheder i Det Azovske Hav 

med det formål at omdanne det til en 

russisk "indre sø" og en eksklusiv 

militærzone og at lægge økonomien i det 

sydøstlige Ukraine i et jerngreb; kræver, 

at Rusland garanterer fri sejlads gennem 

Kertjstrædet og i Det Azovske Hav, hvilket 

er sikret i international ret; opfordrer 

indtrængende OSCE og dets medlemmer 

til at udvide mandatet for OSCE's særlige 

overvågningsmission til Det Asovske Hav; 

opfordrer EU og dets medlemsstater til at 

lukke adgangen til EU-havne for russiske 

skibe fra Det Azovske Hav, hvis Rusland 
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ikke genetablerer fri sejlads gennem 

Kertjstrædet og i Det Azovske Hav; 

opfordrer til, at alle diplomatiske midler 

tages i anvendelse med henblik på at 

nedtrappe situationen, og glæder sig over 

tilbuddet om at mægle mellem Kiev og 

Moskva; 

Or. en 

 

 


