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Изменение  6 

Елени Теохарус 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0350/2017 

Дейвид Макалистър 

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 

сигурност 

2017/2121(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. подчертава, че подобряването на 

сътрудничеството с Русия зависи от 

пълното зачитане от страна на Русия на 

европейската система за сигурност и 

международното право; настоява ЕС да 

остави отворена възможността за по-

нататъшно налагане на степенувани 

санкции, ако Русия продължи да 

нарушава международното право; 

отново заявява своя ангажимент по 

отношение на независимостта, 

суверенитета и териториалната цялост 

на Украйна и на всички други държави 

от Източното партньорство в рамките на 

международно признатите им граници; 

подчертава, че решението на Русия от 

21 март 2014 г. да включи Крим в 

състава на Руската федерация остава 

незаконно съгласно международното 

право, и изразява съжаление за 

последващото решение на руските 

органи насилствено да издадат руски 

паспорти на всички жители на Крим; 

призовава заместник 

председателя/върховен представител и 

Съвета да играят по-активна и 

ефективна роля в решаването на 

продължителните и замразените 

конфликти; 

20. подчертава, че подобряването на 

сътрудничеството с Русия зависи от 

пълното зачитане от страна на Русия на 

европейската система за сигурност и 

международното право; настоява ЕС да 

остави отворена възможността за по-

нататъшно налагане на степенувани 

санкции, ако Русия продължи да 

нарушава международното право; 

отново заявява в тази връзка своя 

ангажимент по отношение на 

независимостта, суверенитета и 

териториалната цялост на Украйна и на 

всички други държави от източното 

партньорство в рамките на 

международно признатите им граници; 

подчертава, че решението на Русия от 

21 март 2014 г. да включи Крим в 

състава на Руската федерация остава 

незаконно съгласно международното 

право, и изразява съжаление за 

последващото решение на руските 

органи насилствено да издадат руски 

паспорти на всички жители на Крим; 

призовава заместник 

председателя/върховен представител и 

Съвета да играят по-активна и 

ефективна роля в решаването на 

продължителните и замразените 

конфликти; 
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