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Ustęp 1 – litera a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

a) dalszego apelowania o pełne 

poszanowanie suwerenności, 

międzynarodowo uznanych granic i 

integralności terytorialnej krajów Europy 

Wschodniej i Kaukazu Południowego, w 

tym Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, w świetle 

naruszeń prawa międzynarodowego na 

tych obszarach; wyrażenia poparcia oraz 

ożywienia wysiłków dyplomatycznych na 

rzecz pokojowego i trwałego rozwiązania 

trwających i przedłużających się 

konfliktów, w tym konfliktu w regionie 

Górskiego Karabachu, i na rzecz 

poszanowania praw człowieka w terenie; 

apelowania do społeczności 

międzynarodowej o pełne wdrożenie 

polityki nieuznawania nielegalnej aneksji 

Krymu; aktywnego zwiększenia nacisku na 

Rosję, jako stałego członka Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, w celu rozwiązania 

konfliktu na Ukrainie w duchu porozumień 

mińskich oraz położenia kresu okupacji 

gruzińskich regionów Abchazji i Osetii 

Południowej; osiągnięcia równowagi 

geopolitycznej, która odrzuca wszelkie 

aspiracje w zakresie tworzenia wyłącznych 

stref wpływów; 

a) dalszego apelowania o pełne 

poszanowanie suwerenności, 

międzynarodowo uznanych granic i 

integralności terytorialnej krajów Europy 

Wschodniej i Kaukazu Południowego, w 

tym Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, w świetle 

naruszeń prawa międzynarodowego na 

tych obszarach; wyrażenia poparcia oraz 

ożywienia wysiłków dyplomatycznych na 

rzecz pokojowego i trwałego rozwiązania 

trwających i przedłużających się 

konfliktów, w tym konfliktu w regionie 

Górskiego Karabachu, i na rzecz 

poszanowania praw człowieka i 

integralności terytorialnej, niestosowania 

przemocy, równouprawnienia i prawa 

narodów do samostanowienia w terenie; 

apelowania do społeczności 

międzynarodowej o pełne wdrożenie 

polityki nieuznawania nielegalnej aneksji 

Krymu; aktywnego zwiększenia nacisku na 

Rosję, jako stałego członka Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, w celu rozwiązania 

konfliktu na Ukrainie w duchu porozumień 

mińskich oraz położenia kresu okupacji 

gruzińskich regionów Abchazji i Osetii 

Południowej; osiągnięcia równowagi 

geopolitycznej, która odrzuca wszelkie 

aspiracje w zakresie tworzenia wyłącznych 

stref wpływów; 
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