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5.12.2018 A8-0369/4 

Módosítás  4 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - tekintettel az Európai Bizottság és 

az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 

Association Implementation Report on 

Ukraine (Az Ukrajnával kötött társulási 

megállapodás végrehajtásáról szóló 

jelentés) című, 2018. november 7-i közös 

szolgálati munkadokumentumára 

(SWD(2017)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Módosítás  5 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel nagyon komoly 

aggodalomra ad okot az Azovi-tengeren 

kialakult igen ingatag biztonsági helyzet, 

amely könnyen nyílt konfliktussá 

fokozódhat; mivel elítélendő a 

jogellenesen annektált Krím félszigetet az 

orosz szárazfölddel összekötő Kercsi-

szoros feletti híd Ukrajna beleegyezése 

nélkül és szuverenitásának és területi 

integritásának egyértelmű megsértésével 

végrehajtott megépítése; mivel helyteleníti 

az Oroszországi Föderáció túlzó, azovi-

tengeri intézkedéseit, amennyiben azok 

megsértik a nemzetközi jogot és 

Oroszország saját nemzetközi 

kötelezettségvállalásait; mivel elítélendő a 

kereskedelmi hajók – köztük ukrán hajók 

és harmadik államok, többek között 

különböző uniós tagállamok lobogója alatt 

közlekedő hajók – túlzott számban történő 

megállítása és ellenőrzése; 

J. mivel 2018. november 25-én az 

ukrajnai haditengerészet három hajóját, 

amely rutinszerű utat tett meg Odessza és 

Mariupol között, az orosz parti őrség 

nemzetközi vizeken megállította, lövéseket 

adott le rá és lefoglalta; mivel számos 

ukrán tengerész megsebesült, 24-en 

fogságba kerültek és az oroszok e 

fellépése következtében november 26-án 

Ukrajna 10 régiójában 30 napra 

korlátozott hadiállapotot vezettek be; 

mivel elítélendő a jogellenesen annektált 

Krím félszigetet az orosz szárazfölddel 

összekötő Kercsi-szoros feletti híd Ukrajna 

beleegyezése nélkül és szuverenitásának és 

területi integritásának egyértelmű 

megsértésével végrehajtott megépítése; 

mivel helyteleníti az Oroszországi 

Föderáció túlzó, azovi-tengeri 

intézkedéseit, amennyiben azok megsértik 

a nemzetközi jogot és Oroszország saját 

nemzetközi kötelezettségvállalásait; mivel 

elítélendő a kereskedelmi hajók – köztük 

ukrán hajók és harmadik államok, többek 

között különböző uniós tagállamok 

lobogója alatt közlekedő hajók – túlzott 

számban történő megállítása és 

ellenőrzése; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Módosítás  6 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ja. mivel a Verhovna Rada elismerést 

érdemel bölcsességéért abban a 

tekintetben, hogy megtalálta a finom 

egyensúlyt a jobb védelem és a 

demokratikus normák és a jogállamiság 

biztosítása, valamint az alkotmányos 

hatalmi ágak szétválasztása között a 

hadiállapot bevezetéséről szóló törvény 

elfogadása során; mivel a hadiállapotot 

csak azokban az ukrán régiókban vezették 

be, amelyek Oroszországgal, az Azovi-

tengerrel, a Fekete-tengerrel és a 

moldovai Dnyeszter-melléki régióval 

határosak; mivel az alapvető szabadságok 

és a polgári jogok korlátozása e régiókban 

csak akkor lép hatályba, amennyiben az 

orosz szárazföldi erők megtámadják 

Ukrajnát; mivel a hadiállapot 2018. 

december 26-án véget ér; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Módosítás  7 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0369/2018 

Michael Gahler 

EU–Ukrajna társulási megállapodás 

(2017/2283(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 82a. határozottan elítéli az Oroszországi 

Föderáció november 25-i, Ukrajna elleni 

szándékos agresszív fellépését a Kercsi-

szorosban; követeli, hogy azonnal és 

feltétel nélkül bocsássák szabadon az 

összes ukrán hajót és tengerészt, akik 

időközben háborús foglyokként 

kezelendők; felszólítja az EU-t és 

tagállamait, hogy vezessenek be célzott 

szankciókat, amennyiben az ukrán 

katonákat nem engedik szabadon és 

amennyiben a helyzet további katonai 

súlyosbodására kerül sor; hangsúlyozza, 

hogy nem indokolt Oroszország részéről a 

katonai erő ilyen alkalmazása; komoly 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ez 

az eset arra irányuló kísérlet, hogy 

Ukrajnának az Azovi-tengerrel 

kapcsolatos szuverén jogait lassan 

elvegyék azzal a céllal, hogy az Azovi-

tengert Oroszország „belső tavává” és 

kizárólagos katonai övezetévé 

változtassák, és megbénítsák Dél-Kelet-

Ukrajna gazdaságát; követeli, hogy 

Oroszország garantálja a Kercsi-szoroson 

keresztül és az Azovi-tengeren való 

hajózás szabadságát, amelyet a 

nemzetközi jog biztosít; sürgeti az 

EBESZ-t és tagjait, hogy terjesszék ki az 

EBESZ különleges megfigyelő 

missziójának mandátumát az Azovi-
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tengerre; felszólítja az EU-t és 

tagállamait, hogy amennyiben 

Oroszország nem állítja helyre a Kercsi-

szoroson át és az Azovi-tengeren való 

hajózás szabadságát, tegye 

hozzáférhetetlenné az uniós kikötőket az 

Azovi-tengerről érkező orosz hajók 

számára; felszólít arra, hogy minden 

diplomáciai eszközt vessenek be a helyzet 

enyhítésére, és üdvözli a Kijev és Moszkva 

közötti közvetítésre tett ajánlatot; 

Or. en 

 

 


