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Predlog spremembe  4 

Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju skupnega 

delovnega dokumenta služb Komisije in 

Evropske službe za zunanje delovanje 

(ESZD) z dne 7. novembra 2018 o 

poročilu o izvajanju pridružitvenega 

načrta za Ukrajino (SWD(2017)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Predlog spremembe  5 

Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker so izredno nestabilne 

varnostne razmere v Azovskem morju, ki 

bi se lahko hitro sprevrgle v odprt 

konflikt, zelo skrb vzbujajoče; ker je treba 

obsoditi, da je bil čez ožino Kerč zgrajen 

most, ki povezuje nezakonito priključeni 

Krimski polotok s celinsko Rusijo, kar se 

je zgodilo brez soglasja Ukrajine in ob 

jasni kršitvi njene suverenosti in 

ozemeljske celovitosti; ker so pretirane 

dejavnosti Ruske federacije v Azovskem 

morju, ki pomenijo kršitev mednarodnega 

pomorskega prava in lastnih mednarodnih 

zavez Rusije, obžalovanja vredna; ker je 

treba obsoditi pretirano ustavljanje in 

pregledovanje trgovskih plovil, tudi 

ukrajinskih ladij in ladij, ki plujejo pod 

zastavami tretjih držav, vključno z ladjami, 

ki plujejo pod zastavami različnih držav 

članic EU; 

J. ker je ruska obalna straža 

25. novembra 2018 v mednarodnih vodah 

ustavila tri ladje ukrajinske mornarice, ki 

so bile na redni poti iz Odese v Mariupol, 

streljala nanje in jih zajela; ker je bilo več 

ukrajinskih mornarjev ranjenih in 24 

zaprtih in ker je Ukrajina zaradi tega 

dejanja Rusije 26. novembra v desetih 

regijah razglasila omejeno, 30-dnevno 

vojno stanje; ker je treba obsoditi, da je bil 

čez ožino Kerč zgrajen most, ki povezuje 

nezakonito priključeni Krimski polotok s 

celinsko Rusijo, kar se je zgodilo brez 

soglasja Ukrajine in ob jasni kršitvi njene 

suverenosti in ozemeljske celovitosti; ker 

so pretirane dejavnosti Ruske federacije v 

Azovskem morju, ki pomenijo kršitev 

mednarodnega pomorskega prava in lastnih 

mednarodnih zavez Rusije, obžalovanja 

vredna; ker je treba obsoditi pretirano 

ustavljanje in pregledovanje trgovskih 

plovil, tudi ukrajinskih ladij in ladij, ki 

plujejo pod zastavami tretjih držav, 

vključno z ladjami, ki plujejo pod 

zastavami različnih držav članic EU; 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ja. ker si vrhovna rada zasluži 

pohvalo za svojo preudarnost, saj ji je med 

sprejemanjem zakona o razglasitvi 

vojnega stanja uspelo doseči pravo 

ravnovesje med boljšo obrambo ter 

demokratičnimi standardi in pravno 

državo, pa tudi ločitvijo ustavnih 

pristojnosti; ker je bilo vojno stanje 

razglašeno samo v ukrajinskih regijah, ki 

mejijo na Rusijo, Azovsko morje, Črno 

morje in moldavsko regijo Pridnestrje, 

kjer je nameščena ruska vojska; ker bodo 

omejitve temeljnih svoboščin in 

državljanskih pravic v teh regijah začele 

veljati samo v primeru, da bodo ruske 

kopenske sile napadle Ukrajino; ker se bo 

vojno stanje končalo 26. decembra 2018; 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 
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Poročilo A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino 

(2017/2283(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 82a. odločno obsoja načrtno agresijo 

Ruske federacije zoper Ukrajino 

25. novembra v Kerški ožini; zahteva 

takojšnjo in brezpogojno izročitev vseh 

plovil in izpustitev vseh ukrajinskih 

mornarjev, ki jih je treba medtem 

obravnavati kot vojne ujetnike; poziva EU 

in njene države članice, naj uvedejo ciljno 

usmerjene ukrepe, če ukrajinski vojaki ne 

bodo izpuščeni in če bo prišlo do 

nadaljnjega vojaškega zaostrovanja; 

poudarja, da za uporabo vojaške sile s 

strani Rusije ni nobenega opravičila; je 

zelo zaskrbljen, da gre za prikrit poskus 

priključitve območja Azovskega morja, 

kjer ima Ukrajina suverene pravice, in 

njegovega preoblikovanja v rusko 

„notranje jezero“ in izključno vojaško 

cono, s čimer bo gospodarstvo 

jugovzhodne Ukrajine ohromljeno; 

zahteva, da Rusija dovoli prosto plovbo 

skozi Kerško ožino in na Azovskem morju, 

za kar jamči mednarodno pravo; poziva 

OVSE in njene članice, naj podaljšajo 

mandat posebne misije OVSE za 

spremljanje na Azovskem morju; poziva 

EU in njene države članice, naj 

pristanišča EU zapre za ruske ladje, ki 

prihajajo z Azovskega morja, če Rusija ne 

bo znova dovolila proste plovbe skozi 

Kerško ožino in po Azovskem morju; 



 

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

SL United in diversity SL 

poziva, da se uporabijo vsa diplomatska 

sredstva za umiritev napetosti, in 

pozdravlja ponudbo za mediacijo med 

Kijevom in Moskvo; 

Or. en 

 

 


