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Poročilo A8-0216/2017  

Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov 

2017/2041(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (a) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(a) naj, glede na kršitve mednarodnega 

prava na teh območjih, še naprej poziva k 

polnemu spoštovanju suverenosti, 

mednarodno priznanih meja in ozemeljske 

celovitosti držav vzhodne Evrope in 

južnega Kavkaza, vključno z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino; naj podpira in oživi 

diplomatska prizadevanja za mirno in 

trajnostno rešitev teh sedanjih in 

dolgotrajnih konfliktov, vključno s 

konfliktom v Gorskem Karabahu, ter za 

spoštovanje človekovih pravic na terenu; 

naj mednarodno skupnost pozove k 

celovitemu izvajanju politike nepriznanja 

nezakonite priključitve Krima; naj dejavno 

povečuje pritisk na Rusijo kot stalno 

članico Varnostnega sveta OZN, da bi 

rešili konflikt v Ukrajini v skladu s 

sporazumi iz Minska ter končali okupacijo 

gruzijskih regij Abhazija in Južna Osetija; 

naj si prizadeva za geopolitično ravnotežje, 

ki zavrača vse težnje po ekskluzivnih 

območjih vpliva; 

(a) naj, glede na kršitve mednarodnega 

prava na teh območjih, še naprej poziva k 

polnemu spoštovanju suverenosti, 

mednarodno priznanih meja in ozemeljske 

celovitosti držav vzhodne Evrope in 

južnega Kavkaza, vključno z Gruzijo, 

Moldavijo in Ukrajino; naj podpira in oživi 

diplomatska prizadevanja za mirno in 

trajnostno rešitev teh sedanjih in 

dolgotrajnih konfliktov, vključno s 

konfliktom v Gorskem Karabahu, ter za 

spoštovanje, na terenu, človekovih pravic, 

ozemeljske celovitosti, neuporabe sile, 

enakih pravic in samoodločbe narodov; 

naj mednarodno skupnost pozove k 

celovitemu izvajanju politike nepriznanja 

nezakonite priključitve Krima; naj dejavno 

povečuje pritisk na Rusijo kot stalno 

članico Varnostnega sveta OZN, da bi 

rešili konflikt v Ukrajini v skladu s 

sporazumi iz Minska ter končali okupacijo 

gruzijskih regij Abhazija in Južna Osetija; 

naj si prizadeva za geopolitično ravnotežje, 

ki zavrača vse težnje po ekskluzivnih 

območjih vpliva; 

Or. en 

 

 


