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Forslag til henstilling 

Punkt 1, litra (a) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

(a) at fortsætte med at kræve fuld 

respekt for suveræniteten, de internationalt 

anerkendte grænser og den territoriale 

integritet i landene i Østeuropa og 

Sydkaukasus, herunder Georgien, 

Moldova og Ukraine, i lyset af 

krænkelserne af folkeretten i disse 

områder; at støtte og give ny kraft til de 

diplomatiske bestræbelser på at nå frem til 

en fredelig og holdbar bilæggelse af disse 

igangværende og langvarige konflikter, 

herunder konflikten i Nagorno-Karabakh, 

og til respekt for menneskerettighederne 

lokalt; indtrængende at opfordre det 

internationale samfund til fuldt ud at 

implementere politikken med ikke at 

anerkende den ulovlige annektering af 

Krim; aktivt at øge presset på Rusland i 

dets egenskab af permanent medlem af 

FN's Sikkerhedsråd for at finde en løsning 

på konflikten i Ukraine i overensstemmelse 

med Minskaftalerne og besættelsen af de 

georgiske regioner Abkhasien og 

Sydossetien; at finde frem til en geopolitisk 

balance, der afviser alle forhåbninger om 

eksklusive interessezoner  

(a) at fortsætte med at kræve fuld 

respekt for suveræniteten, de internationalt 

anerkendte grænser og den territoriale 

integritet i landene i Østeuropa og 

Sydkaukasus, navnlig Georgien, Moldova 

og Ukraine, i lyset af krænkelserne af 

folkeretten i disse områder; at støtte og 

give ny kraft til de diplomatiske 

bestræbelser på at nå frem til en fredelig og 

holdbar bilæggelse af disse igangværende 

og langvarige konflikter, så vel som 

konflikten i Nagorno-Karabakh, og til 

respekt for menneskerettighederne lokalt; 

indtrængende at opfordre det internationale 

samfund til fuldt ud at implementere 

politikken med ikke at anerkende den 

ulovlige annektering af Krim; aktivt at øge 

presset på Rusland i dets egenskab af 

permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd 

for at finde en løsning på konflikten i 

Ukraine i overensstemmelse med 

Minskaftalerne og besættelsen af de 

georgiske regioner Abkhasien og 

Sydossetien; at finde frem til en geopolitisk 

balance, der afviser alle forhåbninger om 

eksklusive interessezoner 

Or. en 

 

 


