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Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. popiera sankcje przyjęte przez UE w 

reakcji na rosyjską agresję przeciwko 

Ukrainie i podkreśla, Ŝe sankcje te są 

stopniowalne i odwracalne, zwłaszcza w 

zaleŜności od wykonania porozumień z 

Mińska, lecz mogą równieŜ zostać 

zaostrzone, jeŜeli Rosja nadal nie będzie 

przestrzegać podjętych zobowiązań 

międzynarodowych; wzywa Komisję do 

czuwania nad ich jednolitym wdroŜeniem; 

34. popiera sankcje przyjęte przez UE w 

reakcji na rosyjską agresję przeciwko 

Ukrainie i podkreśla, Ŝe sankcje te są 

stopniowalne i odwracalne, zwłaszcza w 

zaleŜności od wykonania porozumień z 

Mińska, lecz mogą równieŜ zostać 

zaostrzone, jeŜeli Rosja nadal nie będzie 

przestrzegać podjętych zobowiązań 

międzynarodowych; wzywa Komisję do 

czuwania nad ich jednolitym wdroŜeniem; 

odrzuca wszelką zgodę na zastąpienie 

stosowania narzuconego przez Rosję 

całościowego embarga na Ŝywność 

importowaną z UE przez udział w rynku 

niektórych pojedynczych państw UE, na 

który Rosja wybiórczo zezwoliła;  

Or. en 
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 36a. wzywa przywódców UE i państwa 

członkowskie do zagwarantowania 

bezpieczeństwa i wolności chrześcijanom 

oraz innym mniejszościom religijnym, 

które są coraz bardziej dyskryminowane i 

prześladowane oraz znajdują się pod 

presją; wzywa ESDZ i państwa 

członkowskie do dopilnowania, by w 

przyszłych umowach dwustronnych 

uwzględniano skuteczne mechanizmy 

monitorowania na rzecz ochrony praw 

człowieka mniejszości religijnych oraz 

skutecznego wdroŜenia wytycznych UE w 

sprawie wspierania i ochrony wolności 

religii lub przekonań; 

Or. en 

 

 


