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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. evidențiază că posibilitatea unei 

mai ample relații de cooperare cu Rusia 

este condiționată de respectarea deplină de 

către Rusia a ordinii europene în materie de 

securitate și a dreptului internațional; 

insistă asupra faptului că UE ar trebui să 

păstreze deschisă opțiunea impunerii 

treptate, în continuare, a unor sancțiuni în 

cazul în care Rusia continuă să încalce 

dreptul internațional; își reiterează 

angajamentul față de independența, 

suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucrainei și a tuturor celorlalte țări ale 

Parteneriatului estic în cadrul granițelor 

acestora recunoscute la nivel internațional; 

subliniază că decizia Rusiei din 21 martie 

2014 de a încorpora Crimeea în Federația 

Rusă rămâne ilegală în conformitate cu 

dreptul internațional și regretă decizia 

subsecventă a autorităților ruse de a 

impune cu forța pașapoartele rusești tuturor 

locuitorilor Crimeii ; solicită VP/ÎR și 

Consiliului să joace un rol mai activ și mai 

eficace în ceea ce privește soluționarea 

conflictelor tergiversate și înghețate; 

20. evidențiază că posibilitatea unei 

mai ample relații de cooperare cu Rusia 

este condiționată de respectarea deplină de 

către Rusia a ordinii europene în materie de 

securitate și a dreptului internațional; 

insistă asupra faptului că UE ar trebui să 

păstreze deschisă opțiunea impunerii 

treptate, în continuare, a unor sancțiuni în 

cazul în care Rusia continuă să încalce 

dreptul internațional; în această privință, 

își reiterează angajamentul față de 

independența, suveranitatea și integritatea 

teritorială a Ucrainei și a tuturor celorlalte 

țări ale Parteneriatului estic în cadrul 

granițelor acestora recunoscute la nivel 

internațional; subliniază că decizia Rusiei 

din 21 martie 2014 de a încorpora Crimeea 

în Federația Rusă rămâne ilegală în 

conformitate cu dreptul internațional și 

regretă decizia subsecventă a autorităților 

ruse de a impune cu forța pașapoartele 

rusești tuturor locuitorilor Crimeii; solicită 

VP/ÎR și Consiliului să joace un rol mai 

activ și mai eficace în ceea ce privește 

soluționarea conflictelor tergiversate și 

înghețate; 

Or. en 

 

 


