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Amendamentul 4
Cristian Dan Preda
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2017/2283(INI))

A8-0369/2018

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
având în vedere documentul de
lucru comun al Comisiei Europene și
Serviciului European de Acțiune Externă
(SEAE) din 7 noiembrie 2018 privind
Raportul de punere în aplicare a asocierii
privind Ucraina (SWD(2018)0462),
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Amendamentul 5
Cristian Dan Preda
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2017/2283(INI))

A8-0369/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul J
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

J.
întrucât situația securitară foarte
volatilă din Marea Azov, care ar putea
degenera cu ușurință într-un conflict
deschis, stârnește multă îngrijorare;
întrucât ar trebui condamnată construirea
podului peste strâmtoarea Kerci, care leagă
peninsula Crimeea, anexată ilegal, de Rusia
continentală, pentru că este realizată fără
consimțământul Ucrainei și încalcă clar
suveranitatea și integritatea teritorială a
acesteia; întrucât activitățile excesive ale
Federației Ruse în Marea Azov, în măsura
în care constituie o încălcare a dreptului
maritim internațional și a angajamentelor
internaționale ale Rusiei, sunt regretabile;
întrucât ar trebui condamnată oprirea și
inspectarea excesivă a navelor comerciale,
atât a navelor ucrainene, cât și a celor
aflate sub pavilionul unui stat terț, inclusiv
a navelor aflate sub pavilionul a diferite
state membre ale UE;

J.
întrucât, la 25 noiembrie 2018, trei
nave ale marinei ucrainene care efectuau
un transfer de rutină de la Odessa la
Mariupol au fost blocate, confiscate în
apele internaționale de paza de coastă
rusă, după ce s-a tras asupra lor; întrucât
mai mulți marinari ucraineni au fost
răniți, iar 24 dintre ei au fost închiși și, ca
urmare a acestui act al Rusiei, la 26
noiembrie, în 10 de regiuni din Ucraina a
fost introdusă legea marțială, într-o formă
limitată, pe o perioadă de 30 de zile;
întrucât ar trebui condamnată construirea
podului peste strâmtoarea Kerci, care leagă
peninsula Crimeea, anexată ilegal, de Rusia
continentală, pentru că este realizată fără
consimțământul Ucrainei și încalcă clar
suveranitatea și integritatea teritorială a
acesteia; întrucât activitățile excesive ale
Federației Ruse în Marea Azov, în măsura
în care constituie o încălcare a dreptului
maritim internațional și a angajamentelor
internaționale ale Rusiei, sunt regretabile;
întrucât ar trebui condamnată oprirea și
inspectarea excesivă a navelor comerciale,
atât a navelor ucrainene, cât și a celor
aflate sub pavilionul unui stat terț, inclusiv
a navelor aflate sub pavilionul a diferite
state membre ale UE;
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Amendamentul 6
Cristian Dan Preda
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2017/2283(INI))

A8-0369/2018

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
Ja.
întrucât Verhovna Rada merită să
fie apreciată pentru înțelepciunea de care
a dat dovadă privind găsirea unui
echilibru între o mai bună apărare și
garantarea respectării standardelor
democratice și a statului de drept, precum
și separarea puterilor constituționale,
atunci când a adoptat legea privind
impunerea legii marțiale; întrucât legea
marțială a fost impusă numai în acele
regiuni din Ucraina care se învecinează
cu Rusia, cu Marea Azov, cu Marea
Neagră și cu regiunea Transnistria din
Republica Moldova în care sunt staționate
trupe rusești; întrucât limitările privind
libertățile fundamentale și drepturile
civile în aceste regiuni vor intra în vigoare
numai dacă și atunci când există un atac
al forțelor terestre ruse asupra Ucrainei;
întrucât starea de lege marțială va lua
sfârșit la 26 decembrie 2018;
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Amendamentul 7
Cristian Dan Preda
în numele Grupului PPE
Raport
Michael Gahler
Acordul de asociere UE-Ucraina
(2017/2283(INI))

A8-0369/2018

Propunere de rezoluție
Punctul 82 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
82a. condamnă cu fermitate actul de
agresiune deliberat comis de Federația
Rusă împotriva Ucrainei la 25 noiembrie
în strâmtoarea Kerci; solicită eliberarea
imediată și necondiționată a tuturor
navelor și marinarilor ucraineni care,
între timp, ar trebui să fie tratați ca
prizonieri de război; invită UE și statele
sale membre să adopte sancțiuni specifice
în cazul în care militarii ucraineni nu
sunt eliberați și în cazul unei noi
escaladări a situației militare; subliniază
că nu există nicio justificare pentru o
astfel de utilizare a forței militare de către
Rusia; își exprimă profunda îngrijorare
cu privire la faptul că acest lucru ar putea
constitui o încercare insidioasă de a
anexa drepturile suverane ale Ucrainei în
Marea Azov, cu scopul de a o transforma
într-un „lac intern” și într-o zonă militară
exclusivă ruse, și de a sufoca economia
din sud-estul Ucrainei; solicită ca Rusia
să garanteze libertatea de navigație prin
strâmtoarea Kerci și în Marea Azov, care
este garantată de dreptul internațional;
îndeamnă OSCE și membrii săi să
prelungească mandatul Misiunii speciale
a OSCE de monitorizare în Marea Azov;
invită UE și statele sale membre să
închidă accesul la porturile UE pentru
navele rusești care vin din Marea Azov în
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cazul în care Rusia nu restabilește
libertatea de navigație prin strâmtoarea
Kerci și în Marea Azov; solicită utilizarea
tuturor mijloacelor diplomatice pentru a
dezamorsa situația și salută oferta de
mediere între Kiev și Moscova;
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