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Изменение  5 

Андрей Ковачев, Яромир Щетина 

от името на групата PPE 

Чарлз Танък, Сурая Пост 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а 

 

Предложение за резолюция Изменение 

а) да продължи да призовава за 

пълното зачитане на суверенитета, 

международно признатите граници и 

териториалната цялост на държавите от 

Източна Европа и Южен Кавказ, 

включително Грузия, Молдова и 

Украйна, в светлината на нарушенията 

на международното право в тези 

области; да подкрепи и даде нов тласък 

на дипломатическите усилия за мирно и 

устойчиво уреждане на тези настоящи и 

продължителни конфликти, 

включително конфликта в региона 

Нагорни Карабах, и за зачитане на 

правата на човека на място; настоятелно 

да призове международната общност да 

прилага напълно политиката на 

непризнаване на незаконното 

анексиране на Крим; активно да 

увеличи натиска върху Русия, като 

постоянен член на Съвета за сигурност 

на ООН, за да се разреши конфликтът в 

Украйна в съответствие със 

споразуменията от Минск, както и 

окупацията на грузинските региони 

Абхазия и Южна Осетия; да намери 

геополитическо равновесие, което да 

отхвърля всички стремежи към 

изключителни сфери на влияние; 

а) да продължи да призовава за 

пълното зачитане на суверенитета, 

международно признатите граници и 

териториалната цялост на държавите от 

Източна Европа и Южен Кавказ, 

включително Грузия, Молдова и 

Украйна, в светлината на нарушенията 

на международното право в тези 

области; да подкрепи и даде нов тласък 

на дипломатическите усилия за мирно и 

устойчиво уреждане на тези настоящи и 

продължителни конфликти, 

включително конфликта в региона 

Нагорни Карабах, и за зачитане на 

правата на човека и териториалната 

цялост, неизползването на сила и 

равните права и самоопределението 

на народите на място; настоятелно да 

призове международната общност да 

прилага напълно политиката на 

непризнаване на незаконното 

анексиране на Крим; активно да 

увеличи натиска върху Русия, като 

постоянен член на Съвета за сигурност 

на ООН, за да се разреши конфликтът в 

Украйна в съответствие със 

споразуменията от Минск, както и 

окупацията на грузинските региони 

Абхазия и Южна Осетия; да намери 

геополитическо равновесие, което да 
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отхвърля всички стремежи към 

изключителни сфери на влияние; 

Or. en 

 


