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Amendamentul 1 

Helmut Scholz 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 
referitoare la summitul UE-Rusia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5a. invită UE, SUA și Rusia să respecte pe 
deplin dreptul suveran al poporului de a-
și hotărî viitorul, inclusiv cooperarea și 
asocierea cu țări și organizații, și le invită 
să se abțină de la exercitarea oricărei 
presiuni financiare, economice sau 
politice; lansează un apel ferm la adresa 
UE, a Rusiei și a tuturor celorlalți actori 
din regiune, precum și a SUA, să nu se 
amestece în afacerile interne ale altor țări 
din vecinătatea UE; 

Or. en 



 

AM\1018271RO.doc PE527.350v01-00 } 

 PE527.351v01-00 } 

 PE527.352v01-00 } 

 PE527.356v01-00 } 

 PE527.359v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

4.2.2014  B7-0150/2014 }  

 B7-0151/2014 }  

 B7-0152/2014 }  

 B7-0156/2014 }  

 B7-0159/2014 } RC1/Am. 2 

Amendamentul 2 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

ALDE, ECR, S&D, PPE, GUE/NGL 
referitoare la summitul UE-Rusia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 4a. subliniază că doar popoarele țărilor 
învecinate – și doar ele – pot decide 
orientarea geopolitică a țărilor lor, 
precum și care sunt acordurile și 
comunitățile internaționale la care să 
adere; insistă că, la întrebarea dacă să 
semneze acorduri de asociere cu Uniunea 
Europeană sau să adere la Uniunea 
Eurasiatică, doar poporul în cauză poate 
da un răspuns; consideră că astfel de 
decizii importante ar trebui luate pe baza 
unui consens politic amplu în cadrul 
societății și a consultării largi a 
populației; sugerează că ar trebui 
examinată posibilitatea organizării unor 
referendumuri pe astfel de teme;  
 

Or. en 

 

 


