
 

AM\1129538NL.docx  PE605.566v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

28.6.2017 A8-0216/4 

Amendement  4 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter a 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(a) te blijven oproepen tot de volledige 

eerbiediging van de soevereiniteit, 

internationaal overeengekomen grenzen en 

de territoriale integriteit van Oost-Europese 

landen en landen van de zuidelijke 

Kaukasus, waaronder Georgië, Moldavië 

en Oekraïne, gezien de schendingen van 

het internationaal recht in deze gebieden; 

de diplomatieke inspanningen voor een 

vreedzame en duurzame oplossing van 

deze lopende en zich voortslepende 

conflicten, waaronder het conflict in de 

regio Nagorno-Karabach, te steunen en 

nieuw leven in te blazen en voor de 

inachtneming van de mensenrechten; de 

internationale gemeenschap ertoe aan te 

sporen het beleid om de illegale annexatie 

van de Krim niet te erkennen, volledig uit 

te voeren; actief druk uit te oefenen op 

Rusland, als permanent lid van de VN-

Veiligheidsraad, om in overeenstemming 

met de Minsk-akkoorden een oplossing te 

vinden voor het conflict in Oekraïne en de 

bezetting van de Georgische regio's 

Abchazië en Zuid-Ossetië; een 

geopolitieke balans na te streven waarin 

alle ambities van exclusieve invloedssferen 

worden verworpen;  

(a) te blijven oproepen tot de volledige 

eerbiediging van de soevereiniteit, 

internationaal overeengekomen grenzen en 

de territoriale integriteit van Oost-Europese 

landen en landen van de zuidelijke 

Kaukasus, met name Georgië, Moldavië en 

Oekraïne, gezien de schendingen van het 

internationaal recht in deze gebieden; de 

diplomatieke inspanningen voor een 

vreedzame en duurzame oplossing van 

deze lopende en zich voortslepende 

conflicten, evenals het conflict in de regio 

Nagorno-Karabach, te steunen en nieuw 

leven in te blazen evenals de inspanningen 

voor de inachtneming van de 

mensenrechten; de internationale 

gemeenschap ertoe aan te sporen het beleid 

om de illegale annexatie van de Krim niet 

te erkennen, volledig uit te voeren; actief 

druk uit te oefenen op Rusland, als 

permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, 

om in overeenstemming met de Minsk-

akkoorden een oplossing te vinden voor het 

conflict in Oekraïne en de bezetting van de 

Georgische regio's Abchazië en Zuid-

Ossetië; een geopolitieke balans na te 

streven waarin alle ambities van exclusieve 

invloedssferen worden verworpen; 

Or. en 
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