
 

AM\1171309LV.docx  PE631.561v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

5.12.2018 A8-0369/4 

Grozījums Nr.  4 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a norāde (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 - ņemot vērā Eiropas Komisijas un 

Eiropas Ārējās darbības dienesta 

2018. gada 7. novembra kopējo darba 

dokumentu par asociācijas īstenošanas 

ziņojumu par Ukrainu (SWD(2018)0462), 

Or. en 



 

AM\1171309LV.docx  PE631.561v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0369/5 

Grozījums Nr.  5 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā ir nopietnas bažas par 

ārkārtīgi nestabilo drošības situāciju 

Azovas jūrā, kas varētu viegli pāraugt 

atklātā konfliktā; tā kā ir jānosoda tilta 

būvniecība pār Kerčas šaurumu, kas 

savieno nelikumīgi anektēto Krimas 

pussalu ar kontinentālo Krieviju, jo tā ir 

uzsākta bez Ukrainas piekrišanas un 

nepārprotami pārkāpj tās suverenitāti un 

teritoriālo integritāti; tā kā ir jāizsaka 

nožēla par Krievijas Federācijas 

pārmērīgajām darbībām Azovas jūrā, ciktāl 

tās ir starptautisko jūras tiesību un 

Krievijas starptautisko saistību pārkāpums; 

tā kā ir nosodāmi, ka komerckuģi, tostarp 

gan Ukrainas kuģi, gan kuģi ar trešo valstu 

karogiem, arī dažādās ES dalībvalstīs 

reģistrēti kuģi, tiek pārāk bieži apturēti un 

pakļauti pārmērīgi stingrām pārbaudēm; 

J. tā kā 2018. gada 25. novembrī 

Krievijas krasta apsardze starptautiskajos 

ūdeņos bloķēja, apšaudīja un sagrāba trīs 

Ukrainas jūras spēku kuģus, kas devās 

kārtējā braucienā no Odesas uz 

Mariupoli; tā kā vairāki ukraiņu jūrnieki 

tika ievainoti un 24 tika apcietināti, un šīs 

Krievijas darbības dēļ 26. novembrī 10 

Ukrainas reģionos uz 30 dienām tika 

ieviests ierobežots karastāvoklis; tā kā ir 

jānosoda tilta būvniecība pār Kerčas 

šaurumu, kas savieno nelikumīgi anektēto 

Krimas pussalu ar kontinentālo Krieviju, jo 

tā ir uzsākta bez Ukrainas piekrišanas un 

nepārprotami pārkāpj tās suverenitāti un 

teritoriālo integritāti; tā kā ir jāizsaka 

nožēla par Krievijas Federācijas 

pārmērīgajām darbībām Azovas jūrā, ciktāl 

tās ir starptautisko jūras tiesību un 

Krievijas starptautisko saistību pārkāpums; 

tā kā ir nosodāmi, ka komerckuģi, tostarp 

gan Ukrainas kuģi, gan kuģi ar trešo valstu 

karogiem, arī dažādās ES dalībvalstīs 

reģistrēti kuģi, tiek pārāk bieži apturēti un 

pakļauti pārmērīgi stingrām pārbaudēm; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Grozījums Nr.  6 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ja. tā kā Augstākā rada ir pelnījusi 

uzslavu par to, ka tā rīkojas gudri, 

panākot labu līdzsvaru starp labāku 

aizsardzību un demokrātisko standartu un 

tiesiskuma garantēšanu, kā arī 

konstitucionālo pilnvaru nodalīšanu, 

pieņemot likumu par karastāvokļa 

ieviešanu; tā kā karastāvoklis ir ieviests 

tikai tajos Ukrainas reģionos, kas 

robežojas ar Krieviju, Azovas jūru un 

Melno jūru, kā arī Moldovas Piedņestras 

reģionu, kurā atrodas Krievijas 

karaspēks; tā kā pamatbrīvību un 

pilsonisko tiesību ierobežojumi minētajos 

reģionos stāsies spēkā tikai tad, ja un kad 

notiks Krievijas sauszemes spēku 

uzbrukums Ukrainai; tā kā karastāvoklis 

beigsies 2018. gada 26. decembrī; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Grozījums Nr.  7 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0369/2018 

Michael Gahler 

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana 

(2017/2283(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

82.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 82.a stingri nosoda 25. novembrī 

Kerčas šaurumā notikušo Krievijas 

Federācijas apzināto agresijas aktu pret 

Ukrainu; prasa nekavējoties un bez 

nosacījumiem atbrīvot visus Ukrainas 

kuģus un jūrniekus, kuri līdz tam būtu 

jāuzskata par karagūstekņiem; aicina ES 

un tās dalībvalstis ieviest mērķtiecīgas 

sankcijas, ja Ukrainas militārpersonas 

netiks atbrīvotas un notiks turpmāka 

militārā eskalācija; uzsver, ka šādai 

Krievijas militārā spēka izmantošanai nav 

nekāda attaisnojuma; pauž nopietnas 

bažas par to, ka tas var liecināt par 

mēģinājumu anektēt Ukrainas suverēnās 

tiesības Azovas jūrā ar mērķi to pārveidot 

par Krievijas “iekšējo ezeru” un 

ekskluzīvu militāro zonu, kā arī ierobežot 

Ukrainas dienvidaustrumu daļas 

ekonomiku; pieprasa, lai Krievija garantē 

kuģošanas brīvību cauri Kerčas 

šaurumam un Azovas jūrā, ko nodrošina 

starptautiskās tiesības; mudina EDSO un 

tās dalībvalstis paplašināt EDSO īpašās 

novērošanas misijas mandātu, tajā 

iekļaujot Azovas jūru; aicina ES un tās 

dalībvalstis Krievijas kuģiem, kas ierodas 

no Azovas jūras, slēgt piekļuvi ES ostām, 

ja Krievija neatjaunos kuģošanas brīvību 

cauri Kerčas šaurumam un Azovas jūrā; 

aicina izmantot visus diplomātiskos 
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līdzekļus, lai situāciju normalizētu, un 

atzinīgi vērtē piedāvājumu uzņemties 

starpnieka lomu starp Kijevu un 

Maskavu; 

Or. en 


