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Изменение  2 

Хелмут Шолц, Милослав Рансдорф, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

S&D, Verts/ALE, ECR, ALDE, PPE 

относно положението в Украйна 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

6. призовава за продължаване на 

настоящия режим на санкции от 

страна на ЕС, по-специално с оглед на 

предстоящото заседание на Съвета 

през март 2015 г., докато Русия не 

започне да зачита изцяло и преди 

всичко да изпълнява задълженията си 

от Минск, и настоятелно призовава 

Комисията да намери начини за 

повишаване на солидарността между 

държавите членки в случай че 

кризата с Русия продължи; 

подчертава необходимостта от 

приемане на ясен набор от 

показатели, които, когато бъдат 

изпълнени, биха могли да 

предотвратят приемането на нови 

ограничителни мерки срещу Русия или 

да доведат до отмяна на предишните, 

като тези показатели включват: 

спазване на прекратяването на огъня, 

пълно и безусловно изтегляне от 

Украйна на всички руски войски и 

подкрепяни от Русия незаконни 

въоръжени групировки и наемници, 

размяна на всички затворници, 

включително Надя Шевченко, и 

6. настоятелно призовава ЕС да сложи 

край на политиките си на санкции срещу 

Русия, които доказаха, че са  

политически неефективни и имат 

обратен на желания ефект и доведоха до 

търговска война с отрицателно 

въздействие, по-специално върху МСП, 

селскостопанските производители и 

потребителите в Русия, ЕС и източните 

съседи на ЕС, в това число Украйна; 

 



 

AM\1046139BG.doc PE545.688v01-00 } 

 PE547.441v01-00 } 

 PE547.443v01-00 } 

 PE547.444v01-00 } 

 PE547.452v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

възстановяване на контрола на 

Украйна над цялата ѝ територия, 

включително Крим; приканва 

Европейския съвет, в случай на по-

нататъшни действия на Русия за 

дестабилизиране на Украйна, да 

предприеме допълнителни 

ограничителни мерки и да разшири 

техния обхват, като включи ядрения 

сектор и ограничи възможностите на 

руските образувания да извършват 

международни финансови 

транзакции; признава, че ЕС трябва 

да бъде готов да подкрепи държавите 

членки, граничещи с Украйна, които 

следва да имат същото ниво на 

сигурност като всички останали 

държави членки;  

Or. en 

 

 


