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9.3.2015 A8-0039/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Charles Tannock, Marek Jurek 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku pre Európsky parlament 
2014/2219(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. podporuje sankcie, ktoré prijala EÚ v 
reakcii na napadnutie Ukrajiny Ruskom, 
a zdôrazňuje, že sankcie sa môžu nastaviť 
rôznym spôsobom a môžu byť zrušené, v 
závislosti predovšetkým od plnenia 
Minskej dohody, ale môžu sa aj sprísniť v 
prípade, ak by Rusko naďalej neplnilo 
svoje medzinárodné povinnosti; vyzýva 
Komisiu, aby dohliadala na ich jednotné 
vykonávanie; 

34. podporuje sankcie, ktoré prijala EÚ v 
reakcii na napadnutie Ukrajiny Ruskom, 
a zdôrazňuje, že sankcie sa môžu nastaviť 
rôznym spôsobom a môžu byť zrušené, v 
závislosti predovšetkým od plnenia 
Minskej dohody, ale môžu sa aj sprísniť v 
prípade, ak by Rusko naďalej neplnilo 
svoje medzinárodné povinnosti; vyzýva 
Komisiu, aby dohliadala na ich jednotné 
vykonávanie; odmieta akýkoľvek súhlas s 
tým, aby sa plošné embargo, ktoré Rusko 
uvalilo na dovoz potravín z EÚ, využilo na 
prevzatie podielu na trhu niektorými 
krajinami EÚ, ktorým by to Rusko 
selektívne povolilo; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Charles Tannock, Marek Jurek, Beatrix von Storch 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku pre Európsky parlament 
2014/2219(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. naliehavo žiada vedúcich 
predstaviteľov EÚ a členské štáty, aby 
zaručili bezpečnosť a slobodu kresťanov 
a iných náboženských menšinových 
skupín, ktoré sa stretávajú s narastajúcou 
diskrimináciou a prenasledovaním a ocitli 
sa v krížovej paľbe; vyzýva ESVČ a 
členské štáty, aby zabezpečili, že budúce 
dvojstranné dohody budú zahŕňať účinné 
monitorovacie mechanizmy na ochranu 
ľudských práv náboženských menšín a 
účinné vykonávanie usmernení EÚ, 
pokiaľ ide podporu a ochranu slobody 
náboženského vyznania alebo viery; 

Or. en 

 
 


