
 

AM\1018272PT.doc  PE527.338v01-00 }  

 PE527.339v01-00 }  

 PE527.340v01-00 }  

 PE527.358v01-00 }  

 PE527.363v01-00 }  

 PE527.364v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

5.2.2014  B7-0138/2014 }  

 B7-0139/2014 }  

 B7-0140/2014 }  

 B7-0158/2014 }  

 B7-0163/2014 }  

 B7-0164/2014 } RC1/Alt. 1 

Alteração  1 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

sobre a situação na Ucrânia 

Proposta de resolução comum 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 7-A. Salienta que é ao povo ucraniano - e 

só a ele - que cabe decidir, sem 

ingerências estrangeiras, da orientação 

geopolítica do seu país e a quais 

comunidades e acordos internacionais a 

Ucrânia deve aderir; insiste em que é ao 

povo ucraniano - e só a ele - que cabe 

decidir se o país deve ou não assinar e 

ratificar o Acordo de Associação 

negociado com a União Europeia, 

renegociar alguma das suas partes ou 

aderir ao União Eurasiática; considera 

que decisões tão importantes como a 

determinação da direção geopolítica de 

um país devem ser tomadas com base no 

maior consenso político possível entre as 

diferentes forças políticas do país e numa 

consulta ampla à população; propõe que 

se pondere a realização de um referendo 

sobre a referida decisão, após a 

publicação de avaliações de impacto 

concretas sobre as diferentes opções 

económicas possíveis, bem como a 

realização de um debate público exaustivo 
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sobre os futuros desafios para todos os 

setores da sociedade ucraniana; 

Or. en 
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Alteração  2 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

sobre a situação na Ucrânia 

Proposta de resolução comum 

N.º 7-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 7-B. Exorta a UE, os EUA e a Rússia a 

respeitarem plenamente o direito 

soberano do povo a decidir sobre o seu 

futuro desenvolvimento - incluindo a 

cooperação e associação com países e 

organizações - e a absterem-se de 

qualquer pressão política, económica ou 

financeira; apela vivamente à UE, à 

Rússia e a todos os demais atores na 

região, bem como aos EUA, para que não 

interfiram nos assuntos internos da 

Ucrânia ou de qualquer outro país da 

região; 

Or. en 

 

 


