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Punctul 34 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. sprijină sancțiunile adoptate de UE ca 
reacție la agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei și subliniază că acestea sunt 
redimensionabile și reversibile, în funcție 
în special de respectarea acordurilor de la 
Minsk, dar ar putea fi și consolidate dacă 
Rusia continuă să nu își respecte obligațiile 
internaționale; invită Comisia să 
supravegheze punerea uniformă în aplicare 
a acestora; 

34. sprijină sancțiunile adoptate de UE ca 
reacție la agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei și subliniază că acestea sunt 
redimensionabile și reversibile, în funcție 
în special de respectarea acordurilor de la 
Minsk, dar ar putea fi și consolidate dacă 
Rusia continuă să nu își respecte obligațiile 
internaționale; invită Comisia să 
supravegheze punerea uniformă în aplicare 
a acestora; respinge aprobarea oricărei 
utilizări a embargoului general impus de 
Rusia asupra alimentelor importate din 
UE în vederea înlocuirii cu cote de piață 
de către anumite state membre ale UE, 
cărora Rusia le-a permis în mod selectiv 
să facă acest lucru; 

Or. en 
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Punctul 36 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a. îndeamnă liderii UE și statele 
membre să garanteze securitatea și 
libertatea creștinilor și a altor minorități 
religioase care, aflate într-o situație 
critică, sunt supuse unei discriminări și 
persecuții din ce în ce mai mari; invită 
SEAE și statele membre să se asigure că 
viitoarele acorduri bilaterale includ 
mecanisme de monitorizare eficace pentru 
protecția drepturilor omului și a 
minorităților religioase, precum și să 
garanteze aplicarea efectivă a orientărilor 
UE privind promovarea și protecția 
libertății religioase și de credință; 
 

Or. en 

 
 


