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5.12.2018 A8-0369/4 

Τροπολογία  4 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο 

εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης (ΕΥΕΔ), της 7ης Νοεμβρίου 

2018, σχετικά με την έκθεση για την 

εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης 

όσον αφορά την Ουκρανία 

(SWD(2017)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Τροπολογία  5 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 

ανησυχία του για την ιδιαίτερα ρευστή 

κατάσταση ασφάλειας στην Αζοφική 

Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε εύκολα 

να κλιμακωθεί σε ανοικτή σύγκρουση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της 

γέφυρας στα στενά του Kerch που συνδέει 

την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο 

της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, 

και η οποία αναλήφθηκε χωρίς τη 

συγκατάθεση της Ουκρανίας και με σαφή 

παραβίαση της κυριαρχίας και της 

εδαφικής της ακεραιότητας, είναι 

καταδικαστέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υπερβολική δραστηριότητα της Ρωσίας 

στην Αζοφική Θάλασσα, η οποία συνιστά 

παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου 

και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας, 

είναι κατακριτέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι υπερβολικές στάσεις και επιθεωρήσεις 

εμπορικών πλοίων, τόσο ουκρανικών όσο 

και των σκαφών με σημαίες τρίτων 

κρατών, συμπεριλαμβανομένων των 

σκαφών με σημαίες διαφόρων κρατών 

μελών της ΕΕ είναι καταδικαστέες· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 

Νοεμβρίου 2018 η ρωσική ακτοφυλακή 

ακινητοποίησε τρία ουκρανικά σκάφη του 

ναυτικού που πραγματοποιούσαν 

συνήθεις μεταφορές από την Οδησσό στη 

Μαριούπολη, άνοιξε πυρ κατά αυτών και 

προέβη σε κατάσχεσή τους σε διεθνή 

ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί 

ουκρανοί ναυτικοί τραυματίστηκαν και 

24 άτομα φυλακίστηκαν ως αποτέλεσμα 

της ρωσικής ενέργειας, και στις 26 

Νοεμβρίου επιβλήθηκε περιορισμένος 

στρατιωτικός νόμος σε 10 περιφέρειες 

της Ουκρανίας για 30 ημέρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της 

γέφυρας στα στενά του Kerch που συνδέει 

την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο 

της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, 

και η οποία αναλήφθηκε χωρίς τη 

συγκατάθεση της Ουκρανίας και με σαφή 

παραβίαση της κυριαρχίας και της 

εδαφικής της ακεραιότητας, είναι 

καταδικαστέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υπερβολική δραστηριότητα της Ρωσίας 

στην Αζοφική Θάλασσα, η οποία συνιστά 

παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου 

και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας, 

είναι κατακριτέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι υπερβολικές στάσεις και επιθεωρήσεις 

εμπορικών πλοίων, τόσο ουκρανικών όσο 

και των σκαφών με σημαίες τρίτων 
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κρατών, συμπεριλαμβανομένων των 

σκαφών με σημαίες διαφόρων κρατών 

μελών της ΕΕ είναι καταδικαστέες· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Τροπολογία  6 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Verkhovna Rada αξίζει έπαινο για τη 

σοφία της όσον αφορά τη θέσπιση λεπτής 

ισορροπίας μεταξύ της βελτίωσης της 

άμυνας και της παροχής εγγυήσεων για 

τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος 

δικαίου, καθώς και για τον διαχωρισμό 

των συνταγματικών εξουσιών κατά την 

ψήφιση του νόμου δυνάμει του οποίου 

επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατιωτικός 

νόμος έχει επιβληθεί μόνο στις περιοχές 

της Ουκρανίας που συνορεύουν με τη 

Ρωσία, στην Αζοφική Θάλασσα, τη 

Μαύρη Θάλασσα και τη μολδαβική 

περιοχή της Υπερδνειστερίας, όπου έχουν 

εγκατασταθεί ρωσικά στρατεύματα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί 

των θεμελιωδών ελευθεριών και των 

πολιτικών δικαιωμάτων στις περιοχές 

αυτές θα τεθούν σε ισχύ μόνον εάν και 

εφόσον πραγματοποιηθεί επίθεση από 

ρωσικές χερσαίες δυνάμεις στην 

Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ισχύς του στρατιωτικού νόμου θα λήξει 

στις 26 Δεκεμβρίου 2018· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Τροπολογία  7 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

(2017/2283(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 82 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 82α. καταδικάζει απερίφραστα την εκ 

προθέσεως πράξη επίθεσης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας στις 

25 Νοεμβρίου στα στενά του Kerch· ζητεί 

την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση 

όλων των ουκρανικών σκαφών και των 

ουκρανών ναυτικών, οι οποίοι στο μεταξύ 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

αιχμάλωτοι πολέμου· καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να θεσπίσουν 

στοχευμένες κυρώσεις σε περίπτωση που 

οι ουκρανικοί στρατιωτικοί δεν 

απελευθερωθούν και εάν υπάρξει 

περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής 

βίας· υπογραμμίζει ότι δεν δικαιολογείται 

η εν λόγω χρήση των στρατιωτικών 

δυνάμεων εκ μέρους της Ρωσίας· 

εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για το 

γεγονός ότι τούτο ενδέχεται να αποτελεί 

μια υφέρπουσα προσπάθεια να 

προσαρτηθούν κυριαρχικά δικαιώματα 

της Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα, 

με στόχο τη μετατροπή της σε ρωσική 

«εσωτερική λίμνη» και αποκλειστική 

στρατιωτική ζώνη, ώστε να ασκείται 

ασφυκτικός έλεγχος στην οικονομία της 

νοτιοανατολικής Ουκρανίας· απαιτεί από 

τη Ρωσία να εγγυηθεί την ελευθερία της 

ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Kerch 

και της Αζοφικής Θάλασσας, η οποία 

διασφαλίζεται από το διεθνές δίκαιο· 
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καλεί τον ΟΑΣΕ και τα μέλη του του να 

παρατείνουν την εντολή της ειδικής 

αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ 

Αζοφική Θάλασσα· καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να διακόψουν την 

πρόσβαση στα λιμάνια της ΕΕ για τα 

ρωσικά πλοία που έρχονται από την 

Αζοφική Θάλασσα σε περίπτωση που η 

Ρωσία δεν αποκαταστήσει την ελευθερία 

ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Kerch 

και στην Αζοφική Θάλασσα· ζητεί να 

χρησιμοποιηθούν όλα τα διπλωματικά 

μέσα για την αποκλιμάκωση της 

κατάστασης και εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την προσφορά 

διαμεσολάβησης μεταξύ Κιέβου και 

Μόσχας· 

Or. en 

 

 


