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Proposta de resolução Alteração 

20. Salienta que a possibilidade de 

manter relações de maior cooperação com 

a Rússia está dependente do pleno respeito 

pela Rússia da ordem europeia de 

segurança e do direito internacional; insiste 

em que a UE deve manter em aberto a 

possibilidade de impor gradualmente novas 

sanções se a Rússia continuar a violar o 

direito internacional; reitera o seu apego 

em relação à independência, à soberania e 

à integridade territorial da Ucrânia e de 

todos os outros países da Parceria Oriental 

dentro das suas fronteiras reconhecidas a 

nível internacional; salienta que a decisão 

da Rússia, de 21 de março de 2014, de 

anexar a Crimeia à Federação da Rússia 

continua a ser ilegal à luz do direito 

internacional, e lamenta a subsequente 

decisão das autoridades russas de impor 

passaportes russos a todos os habitantes da 

Crimeia; insta a VP/AR e o Conselho a 

desempenharem um papel mais ativo e 

eficaz na resolução dos conflitos 

prolongados ou latentes; 

20. Salienta que a possibilidade de 

manter relações de maior cooperação com 

a Rússia está dependente do pleno respeito 

pela Rússia da ordem europeia de 

segurança e do direito internacional; insiste 

em que a UE deve manter em aberto a 

possibilidade de impor gradualmente novas 

sanções se a Rússia continuar a violar o 

direito internacional; reitera, neste 

contexto, o seu apego em relação à 

independência, à soberania e à integridade 

territorial da Ucrânia e de todos os outros 

países da Parceria Oriental dentro das suas 

fronteiras reconhecidas a nível 

internacional; salienta que a decisão da 

Rússia, de 21 de março de 2014, de anexar 

a Crimeia à Federação da Rússia continua a 

ser ilegal à luz do direito internacional, e 

lamenta a subsequente decisão das 

autoridades russas de impor passaportes 

russos a todos os habitantes da Crimeia; 

insta a VP/AR e o Conselho a 

desempenharem um papel mais ativo e 

eficaz na resolução dos conflitos 

prolongados ou latentes; 
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