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Alteração  1 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Cimeira UE-Rússia 

Proposta de resolução comum 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 5-A. Exorta a UE, os EUA e a Rússia a 

respeitarem plenamente o direito 

soberano dos povos de decidirem sobre o 

seu desenvolvimento futuro, o que passa 

pela sua cooperação e associação com 

países e organizações, e a absterem-se de 

exercer qualquer pressão financeira, 

económica ou política; apela vivamente à 

UE, à Rússia e aos demais intervenientes 

da região, bem como aos EUA, para que 

não interfiram nos assuntos internos de 

outros países na vizinhança da UE; 

Or. en 
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Alteração  2 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

ALDE, ECR, S&D, PPE, GUE/NGL 

Cimeira UE-Rússia 

Proposta de resolução comum 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 4-A. Sublinha que cabe ao povo dos 

países da vizinhança - e só a ele - decidir 

sobre a orientação geopolítica dos 

respetivos países e sobre os acordos e as 

comunidades internacionais de que 

pretendem fazer parte; insiste em que só o 

povo em causa pode responder à questão 

de assinar, ou não, acordos de associação 

com a União Europeia ou de aderir, ou 

não, à União Eurasiática; considera que 

decisões tão importantes devem ser 

tomadas com base num amplo consenso 

político no seio da sociedade e numa 

consulta alargada da população; sugere 

que seja ponderada a hipótese de realizar 

referendos sobre estas questões; 

Or. en 

 

 


