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Förslag till resolution 
Punkt 34 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet stöder de sanktioner 
som antagits av EU som svar på 
Rysslands aggression mot Ukraina och 
betonar att dessa är justerbara och 
reversibla, och att de särskilt är avhängiga 
av uppfyllandet av Minskavtalen, men 
också kan utökas om Ryssland även i 
fortsättningen underlåter att uppfylla sina 
internationella förpliktelser. Kommissionen 
uppmanas att vaka över att de genomförs 
på ett enhetligt sätt. 

34. Europaparlamentet stöder de sanktioner 
som antagits av EU som svar på Rysslands 
aggression mot Ukraina och betonar att 
dessa är justerbara och reversibla, och att 
de särskilt är avhängiga av uppfyllandet av 
Minskavtalen, men också kan utökas om 
Ryssland även i fortsättningen underlåter 
att uppfylla sina internationella 
förpliktelser. Kommissionen uppmanas att 
vaka över att de genomförs på ett enhetligt 
sätt. Parlamentet motsätter sig varje 

godkännande av att man använder sig av 

det generella embargo som Ryssland 

utfärdat mot livsmedelsimport från EU för 

att låta marknadsandelar ersättas genom 

vissa enskilda EU-medlemsstater som 

Ryssland selektivt tillåtit göra detta. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 36a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 36a. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft EU:s ledning och medlemsstaterna 

att garantera säkerhet och frihet för 

kristna och andra religiösa 

minoritetsgrupper som möter ökad 

diskriminering och förföljelse och 

befinner sig mellan fronterna. 

Parlamentet uppmanar Europeiska 

utrikestjänsten och medlemsstaterna att se 

till att framtida bilaterala avtal innehåller 

effektiva övervakningsmekanismer för 

skyddet av religiösa minoriteters 

mänskliga rättigheter och effektivt 

genomförande av EU:s riktlinjer för 

främjande och skydd av religions- och 

trosfriheten. 

Or. en 

 
 


