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5.12.2018 A8-0369/4 

Ändringsförslag  4 

Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 7a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av kommissionens och 

Europeiska utrikestjänstens gemensamma 

arbetsdokument av den 7 november 2018 

om rapporten om genomförandet av 

Ukrainas associering (SWD(2018)0462), 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Ändringsförslag  5 

Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Det mycket instabila 

säkerhetsläget i Azovska sjön, som lätt 

skulle kunna trappas upp till en öppen 

konflikt, ger skäl till mycket allvarlig oro. 

Uppförandet av bron över Kertjsundet, som 

förbinder den olagligt annekterade 

Krimhalvön med det ryska fastlandet och 

som har utförts utan Ukrainas samtycke 

och uppenbart i strid med landets 

suveränitet och territoriella integritet, bör 

fördömas. De överdrivna åtgärderna från 

Ryska federationens sida i Azovska sjön är 

djupt förkastliga, i den utsträckning som de 

strider mot internationell sjörätt och 

Rysslands egna internationella åtaganden. 

Det överdrivna stoppandet och 

inspekterandet av kommersiella fartyg, 

både ukrainska fartyg och fartyg som 

seglar under tredjestatsflagg, däribland 

fartyg som seglar under olika EU-

medlemsstaters flagg, bör fördömas. 

J. Den 25 november 2018 

blockerades, besköts och uppbringades tre 

fartyg från den ukrainska flottan som 

genomförde en rutinmässig överfart från 

Odessa till Mariupol, av den ryska 

kustbevakningen på internationellt vatten. 

Ett antal ukrainska sjömän skadades och 

24 fängslades och till följd av detta 

agerande från Rysslands sida infördes 

den 26 november ett begränsat 

undantagstillstånd i 10 regioner i Ukraina 

under 30 dagar. Uppförandet av bron över 

Kertjsundet, som förbinder den olagligt 

annekterade Krimhalvön med det ryska 

fastlandet och som har utförts utan 

Ukrainas samtycke och uppenbart i strid 

med landets suveränitet och territoriella 

integritet, bör fördömas. De överdrivna 

åtgärderna från Ryska federationens sida i 

Azovska sjön är djupt förkastliga, i den 

utsträckning som de strider mot 

internationell sjörätt och Rysslands egna 

internationella åtaganden. Det överdrivna 

stoppandet och inspekterandet av 

kommersiella fartyg, både ukrainska fartyg 

och fartyg som seglar under 

tredjestatsflagg, däribland fartyg som 

seglar under olika EU-medlemsstaters 

flagg, bör fördömas. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Ändringsförslag  6 

Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ja (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ja. Verchovna Rada förtjänar beröm 

för sin visdom när det gäller att upprätta 

en god balans mellan ett bättre försvar 

och en garanti för demokratiska normer 

och rättsstatsprincipen, liksom en 

uppdelning av de konstitutionella 

befogenheterna, när lagen om införande 

av undantagstillstånd antogs. 

Undantagstillstånd har endast införts i de 

regioner i Ukraina som gränsar till 

Ryssland, Azovska sjön, Svarta havet och 

den moldaviska regionen Transnistrien i 

vilken ryska trupper är stationerade. 

Begränsningar av de grundläggande 

friheterna och medborgerliga 

rättigheterna i dessa regioner kommer 

endast att träda i kraft om och när de 

ryska markstyrkorna attackerar Ukraina. 

Undantagstillståndet kommer att upphöra 

den 26 december 2018. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Ändringsförslag  7 

Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina 

(2017/2283(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 82a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 82a. Europaparlamentet fördömer 

kraftfullt Rysslands avsiktliga angrepp 

mot Ukraina den 25 november i 

Kertjsundet. Parlamentet kräver ett 

omedelbart och villkorslöst frigivande av 

alla ukrainska fartyg och sjömän, som 

under tiden bör behandlas som 

krigsfångar. Parlamentet uppmanar EU 

och dess medlemsstater att införa riktade 

sanktioner om de ukrainska militärerna 

inte frisätts och om det sker någon 

ytterligare militär upptrappning. 

Parlamentet understryker att det inte 

finns något som rättfärdigar en sådan 

användning av militär makt från 

Rysslands sida. Parlamentet uttrycker 

djup oro över att detta kan utgöra ett 

smygande försök till att annektera 

Ukrainas suveräna rättigheter till Azovska 

sjön med målet att omvandla det till ett 

ryskt ”inre hav” och en exklusiv militär 

zon, och att sätta strypgrepp på ekonomin 

i sydöstra Ukraina. Parlamentet kräver att 

Ryssland garanterar fri sjöfart genom 

Kertjsundet och i Azovska sjön, vilket 

garanteras genom internationell rätt. 

Parlamentet uppmanar med kraft OSSE 

och dess medlemmar att förlänga 

mandatet för OSSE:s särskilda 

övervakningsuppdrag för Azovska sjön. 

Parlamentet uppmanar EU och dess 
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medlemsstater att stänga av EU:s hamnar 

för ryska fartyg som kommer från 

Azovska sjön om Ryssland inte 

återupprättar fri sjöfart genom 

Kertjsundet och i Azovska sjön. 

Parlamentet kräver att alla diplomatiska 

medel ska användas för att trappa ned 

situationen och välkomnar erbjudandet 

om medling mellan Kiev och Moskva. 

Or. en 

 

 


