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9.3.2015 A8-0039/13 

Amendement  13 

Charles Tannock, Marek Jurek 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement 

2014/2219(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. staat achter de sancties die door de EU 

zijn opgelegd naar aanleiding van de 

Russische agressie tegen Oekraïne en 

benadrukt dat die sancties stapsgewijs 

kunnen worden aangepast en 

teruggedraaid, hetgeen met name afhangt 

van de nakoming van de akkoorden van 

Minsk, maar ook aangescherpt kunnen 

worden als Rusland volhardt in de niet-

nakoming van zijn internationale 

verplichtingen; verzoekt de Commissie 

erop toe te zien dat zij op uniforme wijze 

ten uitvoer worden gelegd; 

34. staat achter de sancties die door de EU 

zijn opgelegd naar aanleiding van de 

Russische agressie tegen Oekraïne en 

benadrukt dat die sancties stapsgewijs 

kunnen worden aangepast en 

teruggedraaid, hetgeen met name afhangt 

van de nakoming van de akkoorden van 

Minsk, maar ook aangescherpt kunnen 

worden als Rusland volhardt in de niet-

nakoming van zijn internationale 

verplichtingen; verzoekt de Commissie 

erop toe te zien dat zij op uniforme wijze 

ten uitvoer worden gelegd; vindt dat er in 

geen geval mee akkoord mag worden 

gegaan dat het door Rusland ingestelde 

algemene verbod op de invoer van 

levensmiddelen uit de EU wordt 

vervangen door een regeling waarbij 

bepaalde individuele EU-landen met 

selectieve instemming van Rusland op 

basis van hun marktaandeel mogen 

exporteren naar Rusland; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/14 

Amendement  14 

Charles Tannock, Marek Jurek, Beatrix von Storch 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement 

2014/2219(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  36 bis. dringt er bij de EU-leiders en de 

lidstaten op aan dat zij zorg dragen voor 

de veiligheid en vrijheid van christenen en 

andere religieuze minderheden die in 

toenemende mate met discriminatie en 

vervolging te maken hebben en tussen 

twee vuren zitten; verzoekt de EDEO en 

de lidstaten erop toe te zien dat in 

toekomstige bilaterale overeenkomsten 

doeltreffende controlemechanismen 

worden opgenomen voor de bescherming 

van de mensenrechten van religieuze 

minderheden en de daadwerkelijke 

uitvoering van de EU-richtsnoeren inzake 

de bevordering en bescherming van de 

vrijheid van godsdienst of overtuiging; 

Or. en 

 

 


