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Zpráva A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku určená Evropskému parlamentu 

2014/2219(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. schvaluje sankce, které přijala EU 

v reakci na ruskou agresi na Ukrajině, 

a zdůrazňuje, že je lze odstupňovat 

a odvolat zejména v závislosti na 

naplňování minských dohod, ale mohly by 

být také zpřísněny, pokud by Rusko nadále 

neplnilo své mezinárodní závazky; vyzývá 

Komisi, aby sledovala jejich jednotné 

uplatňování; 

34. schvaluje sankce, které přijala EU 

v reakci na ruskou agresi na Ukrajině, 

a zdůrazňuje, že je lze odstupňovat 

a odvolat zejména v závislosti na 

naplňování minských dohod, ale mohly by 

být také zpřísněny, pokud by Rusko nadále 

neplnilo své mezinárodní závazky; vyzývá 

Komisi, aby sledovala jejich jednotné 

uplatňování; odmítá jakýkoli souhlas 
s tím, aby plošné ruské embargo na dovoz 
potravin z EU bylo použito k převzetí 
podílu na ruském trhu některými zeměmi 
EU, kterým by to Rusko povolilo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Charles Tannock, Marek Jurek, Beatrix von Storch 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku určená Evropskému parlamentu 

2014/2219(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. naléhavě vyzývá vedoucí představitele 
EU a členských států, aby zaručily 
bezpečnost a svobodu křesťanů a jiných 
náboženských menšin, které čelí rostoucí 
diskriminaci a pronásledování a ocitly se 
v křížové palbě; vyzývá ESVČ a členské 
státy, aby zajistily, aby budoucí 
dvoustranné dohody obsahovaly účinné 
mechanismy dohledu v oblasti ochrany 
lidských práv náboženských menšin 
a účinného uplatňování pokynů EU na 
podporu a ochranu svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 

Or. en 

 

 


