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5.12.2018 A8-0369/4 

Pakeitimas 4 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 

7 d. Europos Komisijos ir Europos išorės 

veiksmų tarnybos (EIVT) bendrą tarnybų 

darbinį dokumentą „Asociacijos 

įgyvendinimo ataskaita dėl Ukrainos“ 

(SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Pakeitimas 5 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi nepaprastai didelį 

susirūpinimą kelia itin nepastovi 

saugumo padėtis Azovo jūroje, kuri galėtų 

lengvai peraugti į atvirą konfliktą; 

kadangi reikia pasmerkti tilto per Kerčės 

sąsiaurį, jungiančio neteisėtai aneksuotą 

Krymo pusiasalį su žemynine Rusijos 

dalimi, statybą, kuri vyko be Ukrainos 

pritarimo ir aiškiai pažeidžiant jos 

suverenitetą ir vientisumą; kadangi Rusijos 

Federacijos Azovo jūroje vykdomi 

piktnaudžiaujantys veiksmai yra smerktini, 

nes jais pažeidžiama tarptautinė jūrų teisė 

ir pačios Rusijos tarptautiniai 

įsipareigojimai; kadangi reikia pasmerkti 

pernelyg dažną komercinių laivų, įskaitant 

Ukrainos laivus ir su trečiųjų valstybių 

vėliavomis plaukiojančius laivus, tarp jų ir 

su įvairių ES valstybių narių vėliavomis 

plaukiojančius laivus, stabdymą ir 

tikrinimą; 

J. kadangi 2018 m. lapkričio 25 d. 

Rusijos pakrančių apsaugos tarnyba 

tarptautiniuose vandenyse užblokavo, 

apšaudė ir užėmė Ukrainos jūrų pajėgų 

laivus, vykdančius įprastą kelionę iš 

Odesos į Mariupolį; kadangi keli 

Ukrainos jūreiviai sužeisti ir 24 įkalinti ir 

dėl šių Rusijos veiksmų lapkričio 26 d. 

ribota karinė padėtis įvesta dešimtyje 

Ukrainos regionų ir ji galios 30 dienų; 
kadangi reikia pasmerkti tilto per Kerčės 

sąsiaurį, jungiančio neteisėtai aneksuotą 

Krymo pusiasalį su žemynine Rusijos 

dalimi, statybą, kuri vyko be Ukrainos 

pritarimo ir aiškiai pažeidžiant jos 

suverenitetą ir vientisumą; kadangi Rusijos 

Federacijos Azovo jūroje vykdomi 

piktnaudžiaujantys veiksmai yra smerktini, 

nes jais pažeidžiama tarptautinė jūrų teisė 

ir pačios Rusijos tarptautiniai 

įsipareigojimai; kadangi reikia pasmerkti 

pernelyg dažną komercinių laivų, įskaitant 

Ukrainos laivus ir su trečiųjų valstybių 

vėliavomis plaukiojančius laivus, tarp jų ir 

su įvairių ES valstybių narių vėliavomis 

plaukiojančius laivus, stabdymą ir 

tikrinimą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Pakeitimas 6 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ja. kadangi Aukščiausioji Rada verta 

pagyrimo už savo išmintį nustatant 

tinkamą pusiausvyrą tarp geresnės 

gynybos ir demokratinių standartų bei 

teisinės valstybės principo užtikrinimo, 

taip pat dėl konstitucinių galių atskyrimo 

priimant įstatymą dėl karinės padėties 

įvedimo; kadangi karo padėtis įvesta tik 

Ukrainos regionuose, kurie ribojasi su 

Rusija, Azovo jūra, Juodąja jūra ir 

Moldovos Padniestrės regionu, kur 

dislokuotos Rusijos karinės pajėgos; 

kadangi pagrindinių laisvių ir pilietinių 

teisių apribojimas šiuose regionuose 

įsigalios tik jeigu ir kada Rusijos 

sausumos pajėgos pradės Ukrainos 

puolimą; kadangi karinė padėtis nustos 

galioti 2018 m. gruodžio 26 d.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Pakeitimas 7 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

(2017/2283(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 82a. griežtai smerkia tyčinį lapkričio 

25 d. Rusijos Federacijos įvykdytą aktą 

prieš Ukrainą Kerčės sąsiauryje; 

reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai 

išlaisvinti visus Ukrainos laivus ir 

jūreivius, su kuriais šiuo metu turi būti 

elgiamasi kaip su karo belaisviais; ragina 

ES ir jos valstybes nares taikyti tikslines 

sankcijas, jei Ukrainos kariai nebus 

paleisti ir jei bus vykdomas bet koks 

tolesnis karinis eskalavimas; pabrėžia, 

kad nesama jokio pagrindo, kad Rusija 

galėtų panaudoti karines pajėgas; reiškia 

didelį susirūpinimą, kad tai galėtų būti 

bjaurus bandymas aneksuoti Ukrainai 

suvereniomis teisėmis priklausančius 

vandenis Azovo jūroje ir paversti juos 

Rusijos „vidaus ežeru“ ir išskirtine karine 

zona, taip pat užgniaužti Pietryčių 

Ukrainos ekonomiką; reikalauja, kad 

Rusija užtikrintų navigacijos per Kerčės 

sąsiaurį ir Azovo jūroje laisvę, kuri 

užtikrinama pagal tarptautinę teisę; 

ragina ESBO ir jos nares išplėsti ESBO 

specialiosios Azovo jūros stebėsenos 

misijos įgaliojimus; ragina ES ir jos 

valstybes nares uždaryti ES uostų prieigą 

Rusijos laivams, atvykstantiems iš Azovo 

jūros, jei Rusija neatkurs navigacijos per 

Kerčės sąsiaurį ir Azovo jūroje laisvės; 

ragina panaudoti diplomatijos priemones 
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siekiant sušvelninti padėtį ir palankiai 

vertina pasiūlymą tarpininkauti tarp 

Kijevo ir Maskvos; 

Or. en 

 

 


