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Förslag till rekommendation Ändringsförslag 

a) Rådet uppmanas att fortsätta att 

efterlysa fullständig respekt av de 

östeuropeiska och sydkaukasiska ländernas 

suveränitet, internationellt erkända gränser 

och territoriella integritet, inbegripet 

Georgien, Moldavien och Ukraina, med 

tanke på överträdelserna av internationell 

rätt i dessa områden; att stödja och blåsa 

nytt liv i de diplomatiska ansträngningarna 

för en fredlig och varaktig lösning av alla 

dessa pågående och utdragna konflikter, 

inbegripet konflikten i regionen 

Nagorno-Karabach, och för respekt för de 

mänskliga rättigheterna på plats; att med 

kraft uppmana det internationella 

samfundet att till fullo tillämpa policyn att 

inte erkänna den olagliga annekteringen av 

Krim; att aktivt öka trycket på Ryssland, 

som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd, 

i syfte att lösa konflikten i Ukraina 

i enlighet med Minskavtalen och 

ockupationen av de georgiska regionerna 

Abchazien och Sydossetien; att uppnå en 

geopolitisk balans som förkastar alla 

strävanden efter exklusiva inflytandesfärer.  

a) Rådet uppmanas att fortsätta att 

efterlysa fullständig respekt av de 

östeuropeiska och sydkaukasiska ländernas 

suveränitet, internationellt erkända gränser 

och territoriella integritet, det vill säga 

Georgien, Moldavien och Ukraina, med 

tanke på överträdelserna av internationell 

rätt i dessa områden; att stödja och blåsa 

nytt liv i de diplomatiska ansträngningarna 

för en fredlig och varaktig lösning av alla 

dessa pågående och utdragna konflikter 

samt på konflikten i regionen 

Nagorno-Karabach, och för respekt för de 

mänskliga rättigheterna på plats; att med 

kraft uppmana det internationella 

samfundet att till fullo tillämpa policyn att 

inte erkänna den olagliga annekteringen av 

Krim; att aktivt öka trycket på Ryssland, 

som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd, 

i syfte att lösa konflikten i Ukraina 

i enlighet med Minskavtalen och 

ockupationen av de georgiska regionerna 

Abchazien och Sydossetien; att uppnå en 

geopolitisk balans som förkastar alla 

strävanden efter exklusiva inflytandesfärer. 
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