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Predlog spremembe 1
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Razmere v Ukrajini in trenutno stanje odnosov med EU in Rusijo

Predlog skupne resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

 24a. meni, da je zelo pomembno, da se 
zmanjša odvisnost EU od Rusije in drugih 
avtoritarnih režimov; ob tem poudarja, da 
so v sklopu pogajanj za okvir do leta 2030 
potrebni ambiciozni in zavezujoči cilji za 
energetsko učinkovitost (40 %), obnovljive 
vire energije (45 %), zato da bi povečali 
zanesljivost oskrbe, zmanjšali evropsko 
odvisnost od uvoza fosilnih goriv, ustvarili 
v teh sektorjih nova delovna mesta in 
uresničili svoje podnebne cilje; poleg tega 
poziva Evropski svet, naj sprejme 
ambiciozen in celovit načrt za izredne 
razmere za prihodnjo zimo, pri katerem 
naj upošteva tudi sosednje države, kot je 
Ukrajina;
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Predlog spremembe 2
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Razmere v Ukrajini in trenutno stanje odnosov med EU in Rusijo

Predlog skupne resolucije
Odstavek 17

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

17. izraža zadovoljstvo nad izpustitvijo 
talcev, ki so jih na vzhodu Ukrajine 
zadrževale nezakonite oborožene skupine, 
ter poziva k izpustitvi ukrajinskih 
zapornikov iz zaporov v Ruski federaciji; 
opozarja zlasti na primer ukrajinske 
prostovoljke Nadežde Savčenko, ki so jo 
junija ugrabili separatisti, nato pa je bila 
premeščena v Rusijo in je še vedno priprta;

17. izraža zadovoljstvo nad izpustitvijo 
talcev, ki so jih na vzhodu Ukrajine 
zadrževale nezakonite oborožene skupine, 
ter poziva k izpustitvi ukrajinskih 
zapornikov iz zaporov v Ruski federaciji; 
opozarja zlasti na primer ukrajinske 
prostovoljke Nadežde Savčenko, ki so jo 
junija ugrabili separatisti, nato pa je bila 
premeščena v Rusijo in je še vedno priprta; 
opozarja tudi na primere filmskih 
ustvarjalcev in novinarjev Olega Sencova, 
Oleksija Čiernija, Genadija Afanasjeva in 
Aleksandra Kolčenka, ki so bili ugrabljeni 
na Krimu;
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Predlog spremembe 3
Rebecca Harms
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Razmere v Ukrajini in trenutno stanje odnosov med EU in Rusijo

Predlog skupne resolucije
Odstavek 21

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

21. je zelo zaskrbljen nad katastrofalnimi 
humanitarnimi razmerami  v vzhodni 
Ukrajini, zlasti glede na prihajajočo zimo; 
poudarja, da je nujno treba zagotoviti 
humanitarno podporo in pomoč 
prebivalstvu na območjih spopadov, 
notranje razseljenim in beguncem; 
pozdravlja nedavno odločitev Komisije, da 
bo Ukrajini namenila 22 milijonov evrov 
za humanitarno in razvojno pomoč; poziva 
k nujnim prizadevanjem pod 
pokroviteljstvom in nadzorom EU, 
vključno s konvojem humanitarne pomoči, 
da bi pomagali najbolj prikrajšanim;  
opozarja, da mora biti dostava humanitarne 
pomoči vzhodni Ukrajini izvedena ob 
popolnem upoštevanju mednarodnega 
humanitarnega prava in načel humanosti, 
nevtralnosti, nepristranskosti in 
neodvisnosti ter v tesnem sodelovanju z 
ukrajinsko vlado, OZN in mednarodnim 
komitejem Rdečega križa;

21. je zelo zaskrbljen nad katastrofalnimi 
humanitarnimi razmerami  v vzhodni 
Ukrajini, zlasti glede na prihajajočo zimo; 
poudarja, da je nujno treba zagotoviti 
humanitarno podporo in pomoč 
prebivalstvu na območjih spopadov, 
notranje razseljenim in beguncem; 
pozdravlja nedavno odločitev Komisije, da 
bo Ukrajini namenila 22 milijonov evrov 
za humanitarno in razvojno pomoč; poziva 
k nujnim prizadevanjem pod 
pokroviteljstvom in nadzorom EU, 
vključno s konvojem humanitarne pomoči, 
da bi pomagali najbolj prikrajšanim;  
opozarja, da mora biti dostava humanitarne 
pomoči vzhodni Ukrajini izvedena ob 
popolnem upoštevanju mednarodnega 
humanitarnega prava in načel humanosti, 
nevtralnosti, nepristranskosti in 
neodvisnosti ter v tesnem sodelovanju z 
ukrajinsko vlado, OZN in mednarodnim 
komitejem Rdečega križa; izraža globoko 
spoštovanje do izjemnega dela skupin 
ukrajinskih državljanov na področju 
humanitarne pomoči v vzhodni Ukrajini, 
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zlasti pri evakuaciji otrok, zdravstveni 
oskrbi in preskrbi s hrano;

Or. en


