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Alteração 4
Petras Auštrevičius
em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
A situação na Ucrânia e o estado das relações entre a UE e a Rússia

Proposta de resolução comum
N.º 1

Proposta de resolução comum Alteração

1. Congratula-se com a assinatura do 
acordo de cessar-fogo de Minsk e insta as 
partes a envidarem todos os esforços 
tendentes a uma aplicação integral e de 
boa-fé, com vista a abrir caminho para o 
início de um verdadeiro processo de paz, 
assegurando, nomeadamente, o controlo 
permanente e eficaz da fronteira ucraniana 
verificado pela OSCE, a retirada completa 
e incondicional das tropas russas, dos 
grupos armados ilegais, do material bélico 
e dos mercenários provenientes do 
território internacionalmente reconhecido 
da Ucrânia, bem como a libertação dos 
reféns; lamenta o facto de, principalmente, 
as forças separatistas e as tropas russas 
violarem de forma persistente o acordo de 
cessar-fogo, bem como a circunstância de 
se continuarem atualmente a reforçar;

1. Congratula-se com a assinatura do 
acordo de cessar-fogo de Minsk e insta as 
partes a envidarem todos os esforços 
tendentes a uma aplicação integral e de 
boa-fé, com vista a abrir caminho para o 
início de um verdadeiro processo de paz, 
assegurando, nomeadamente, o controlo 
permanente e eficaz da fronteira ucraniana 
verificado pela OSCE, a retirada completa 
e incondicional das tropas russas, dos 
grupos armados ilegais, do material bélico 
e dos mercenários provenientes do 
território internacionalmente reconhecido 
da Ucrânia, bem como a libertação dos 
reféns; lamenta o facto de, principalmente, 
as forças separatistas e as tropas russas 
violarem de forma persistente o acordo de 
cessar-fogo, bem como a circunstância de 
se continuarem atualmente a reforçar; 
manifesta a sua convicção de que só pode 
haver uma solução negociada para o 
conflito;
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