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Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat de mogelijkheid van 

nauwere samenwerkingsbanden met 

Rusland afhangt van de volledige 

eerbiediging door Rusland van de Europese 

veiligheidsorde en het internationaal recht; 

staat erop dat de EU de mogelijkheid van 

bijkomende trapsgewijze sancties 

openhoudt, als Rusland het internationaal 

recht blijft schenden; verklaart andermaal 

dat het pal staat voor de onafhankelijkheid, 

soevereiniteit en territoriale integriteit van 

Oekraïne en alle andere landen van het 

oostelijk partnerschap binnen hun 

internationaal erkende grenzen; 

beklemtoont dat het besluit van Rusland 

van 21 maart 2014 om de Krim in de 

Russische Federatie in te lijven 

onverminderd illegaal is krachtens het 

internationaal recht, en betreurt het 

daaropvolgende besluit van de Russische 

autoriteiten om aan alle inwoners van de 

Krim een Russisch paspoort op te dringen; 

doet een beroep op de VV/HV en de Raad 

een actievere en effectievere rol te 

vervullen bij het oplossen van langdurige 

en bevroren conflicten; 

20. benadrukt dat de mogelijkheid van 

nauwere samenwerkingsbanden met 

Rusland afhangt van de volledige 

eerbiediging door Rusland van de Europese 

veiligheidsorde en het internationaal recht; 

staat erop dat de EU de mogelijkheid van 

bijkomende trapsgewijze sancties 

openhoudt, als Rusland het internationaal 

recht blijft schenden; verklaart in dit 

verband andermaal dat het pal staat voor 

de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 

territoriale integriteit van Oekraïne en alle 

andere landen van het oostelijk 

partnerschap binnen hun internationaal 

erkende grenzen; beklemtoont dat het 

besluit van Rusland van 21 maart 2014 om 

de Krim in de Russische Federatie in te 

lijven onverminderd illegaal is krachtens 

het internationaal recht, en betreurt het 

daaropvolgende besluit van de Russische 

autoriteiten om aan alle inwoners van de 

Krim een Russisch paspoort op te dringen; 

doet een beroep op de VV/HV en de Raad 

een actievere en effectievere rol te 

vervullen bij het oplossen van langdurige 

en bevroren conflicten; 

Or. en 

 

 


