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Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite 

2017/2041(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(a) să facă în continuare apel la 

respectarea deplină a suveranității, a 

frontierelor recunoscute pe plan 

internațional și a integrității teritoriale a 

țărilor din Europa de Est și din Caucazul de 

Sud, inclusiv a Georgiei, Moldovei și 

Ucrainei, în contextul încălcărilor dreptului 

internațional în aceste zone; să sprijine și 

să dea un nou impuls eforturilor 

diplomatice în vederea soluționării pașnice 

și sustenabile a acestor conflicte în 

desfășurare și prelungite, inclusiv a 

conflictului din regiunea Nagorno-

Karabah, precum și a respectării drepturilor 

omului pe teren; să facă apel la 

comunitatea internațională să pună în 

aplicare pe deplin politica de a refuza 

recunoașterea anexării ilegale a Crimeii; să 

crească în mod activ presiunea exercitată 

asupra Rusiei, în calitatea sa de membru 

permanent al Consiliului de Securitate al 

ONU, în vederea rezolvării conflictului din 

Ucraina în concordanță cu acordurile de la 

Minsk, precum și să pună capăt ocupației 

regiunilor Abhazia și Osetia de Sud din 

Georgia; să găsească un echilibru 

geopolitic care respinge toate aspirațiile la 

sfere de influență exclusive; 

(a) să facă în continuare apel la 

respectarea deplină a suveranității, a 

frontierelor recunoscute pe plan 

internațional și a integrității teritoriale a 

țărilor din Europa de Est și din Caucazul de 

Sud, inclusiv a Georgiei, Moldovei și 

Ucrainei, în contextul încălcărilor dreptului 

internațional în aceste zone; să sprijine și 

să dea un nou impuls eforturilor 

diplomatice în vederea soluționării pașnice 

și sustenabile a acestor conflicte în 

desfășurare și prelungite, inclusiv a 

conflictului din regiunea Nagorno-

Karabah, precum și a respectării drepturilor 

omului și a integrității teritoriale, 

neutilizării forței, egalității în drepturi și a 

autodeterminării popoarelor pe teren; să 

facă apel la comunitatea internațională să 

pună în aplicare pe deplin politica de a 

refuza recunoașterea anexării ilegale a 

Crimeii; să crească în mod activ presiunea 

exercitată asupra Rusiei, în calitatea sa de 

membru permanent al Consiliului de 

Securitate al ONU, în vederea rezolvării 

conflictului din Ucraina în concordanță cu 

acordurile de la Minsk, precum și să pună 

capăt ocupației regiunilor Abhazia și 

Osetia de Sud din Georgia; să găsească un 

echilibru geopolitic care respinge toate 

aspirațiile la sfere de influență exclusive; 
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