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Amendamentul 1 

Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Bernd Posselt, Ioan Mircea Pașcu, Kristiina 

Ojuland și alții  

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Severin 
Situația din Ucraina 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 22 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

22. salută faptul că, recent, Consiliul a 
recunoscut că acordul de asociere, care 
include o zonă de liber schimb aprofundat 

și cuprinzător, nu constituie obiectivul final 
al cooperării dintre UE și Ucraina; atrage 
atenția asupra faptului că UE este gata să 

semneze acordul de asociere, care include 
o zonă de liber schimb aprofundat și 
cuprinzător, imediat ce va fi rezolvată criza 
politică actuală și noile autorități ucrainene 
vor fi pregătite pentru o perspectivă 

europeană reală; reamintește, de 
asemenea, că articolul 49 din TUE se 
aplică și Ucrainei, la fel ca oricărui alt 
stat european, cu condiția să respecte 
principiile democrației, libertățile 

fundamentale, drepturile omului și ale 
minorităților și să garanteze statul de drept; 

22. salută faptul că, recent, Consiliul a 
recunoscut că acordul de asociere, care 
include o zonă de liber schimb aprofundat 

și cuprinzător, nu constituie obiectivul final 
al cooperării dintre UE și Ucraina; atrage 
atenția asupra faptului că UE este gata să 

semneze acordul de asociere, care include 
o zonă de liber schimb aprofundat și 
cuprinzător, imediat ce va fi rezolvată criza 
politică actuală și noile autorități ucrainene 
vor fi pregătite pentru o perspectivă 

europeană reală; subliniază că, în 
conformitate cu articolele 8 și 49 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), toate țările europene, inclusiv 
participantele la Parteneriatul estic, au 
posibilitatea pe termen lung de a depune o 
cerere de aderare la Uniunea Europeană, 
cu condiția să respecte principiile 

democrației, libertățile fundamentale, 
drepturile omului și ale minorităților și să 

garanteze statul de drept; 

Or. en 

 
 


