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Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sankcije, ki jih je EU sprejela 

kot odziv na rusko agresijo na Ukrajino, in 

poudarja, da jih je mogoče spremeniti in 

odpraviti, kar je odvisno predvsem od 

uresničevanja dogovorov iz Minska, po 

drugi strani pa jih je mogoče tudi zaostriti, 

če Rusija tudi v prihodnje ne bo 

izpolnjevala svojih mednarodnih 

obveznosti; poziva Komisijo, naj spremlja 

njihovo enotno izvajanje; 

34. podpira sankcije, ki jih je EU sprejela 

kot odziv na rusko agresijo na Ukrajino, in 

poudarja, da jih je mogoče spremeniti in 

odpraviti, kar je odvisno predvsem od 

uresničevanja dogovorov iz Minska, po 

drugi strani pa jih je mogoče tudi zaostriti, 

če Rusija tudi v prihodnje ne bo 

izpolnjevala svojih mednarodnih 

obveznosti; poziva Komisijo, naj spremlja 

njihovo enotno izvajanje; zavrača kakršno 

koli odobritev tega, da bi posamezne 

države EU, ki jih izbere Rusija, vsesplošni 

ruski embargo na živila, uvožena iz EU, 

nadomestile s tržnim deležem;  

Or. en 
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 36a. poziva vodstvo EU in države članice, 

naj zagotovijo varnost in svobodo 

kristjanov in drugih verskih manjšinskih 

skupin, ki jim pretita čedalje hujša 

diskriminacija in pregon ter so se znašle v 

navzkrižnem ognju; poziva ESZD in 

države članice, naj zagotovijo, da bodo 

dvostranski sporazumi v prihodnje 

vključevali učinkovite nadzorne 

mehanizme za varstvo človekovih pravic 

verskih manjšin in da se bodo učinkovito 

izvajale smernice EU o spodbujanju in 

varstvu svobode veroizpovedi ali 

prepričanja;   

Or. en 

 

 


