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Amendamentul 4
Petras Auštrevičius
în numele Grupului ALDE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Situația din Ucraina și stadiul actual al relațiilor UE-Rusia

Propunere comună de rezoluție
Punctul 1

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

1. salută semnarea acordului de încetare a 
focului de la Minsk și invită toate părțile să 
depună toate eforturile pentru aplicarea sa 
în întregime și cu bună-credință, pentru a 
deschide calea demarării unui veritabil 
proces de pace, inclusiv controlul 
permanent și eficient al frontierei Ucrainei, 
verificat de către OSCE, retragerea 
completă și necondiționată a trupelor 
rusești, a grupărilor armate ilegale, a 
echipamentului militar și a mercenarilor de 
pe teritoriul recunoscut pe plan 
internațional al Ucrainei, precum și 
eliberarea ostaticilor; regretă faptul că 
acordul de încetare a focului este încălcat 
în mod persistent mai ales de trupe rusești 
și forțele separatiste, dar și creșterea 
continuă a numărului acestora;

1. salută semnarea acordului de încetare a 
focului de la Minsk și invită toate părțile să 
depună toate eforturile pentru aplicarea sa 
în întregime și cu bună-credință, pentru a 
deschide calea demarării unui veritabil 
proces de pace, inclusiv controlul 
permanent și eficient al frontierei Ucrainei, 
verificat de către OSCE, retragerea 
completă și necondiționată a trupelor 
rusești, a grupărilor armate ilegale, a 
echipamentului militar și a mercenarilor de 
pe teritoriul recunoscut pe plan 
internațional al Ucrainei, precum și 
eliberarea ostaticilor; regretă faptul că 
acordul de încetare a focului este încălcat 
în mod persistent mai ales de trupe rusești 
și forțele separatiste, dar și creșterea 
continuă a numărului acestora; afirmă cu 
tărie că nu poate exista decât o soluție 
negociată la acest conflict;
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