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Pozměňovací návrh  2 

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o situaci na Ukrajině 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá EU, zejména v souvislosti 

s nadcházejícím zasedáním Rady v březnu 

2015, aby zachovala svůj sankční režim, 

dokud Rusko nebude plně dodržovat 

a zejména uplatňovat své závazky přijaté 

v Minsku, a žádá Komisi, aby hledala 

způsoby, jak posílit solidaritu mezi 

členskými státy EU, pokud by krize 

s Ruskem měla pokračovat; zdůrazňuje, 

že je třeba přijmout jasně vymezený 

soubor ukazatelů, jejichž dosažení by 

mohlo vést k tomu, že by nebyla přijímána 

nová omezující opatření vůči Rusku nebo 

byla zrušena předchozí opatření, přičemž 

těmito ukazateli jsou: dodržování příměří, 

bezpodmínečné stažení všech ruských 

jednotek a Ruskem podporovaných 

ilegálních ozbrojených skupin 

a námezdných vojáků z Ukrajiny, výměna 

všech zajatců včetně Nadiji Savčenkové 

a obnovení kontroly Ukrajiny nad jejím 

celým územím, včetně Krymu; pokud by 

došlo k jakýmkoli dalším ruským akcím 

destabilizujícím Ukrajinu, vyzývá 

Evropskou radu, aby přijala další 

omezující opatření a rozšířila jejich 

6. naléhá na EU, aby ukončila politiku sankcí 

vůči Rusku, která se ukázala politicky 

neúčinnou a kontraproduktivní a vyústila 

v obchodní válku, jež má negativní důsledky 
zejména pro malé a střední podniky, 

zemědělce a spotřebitele v Rusku, EU 

a zemích východního sousedství EU, včetně 

Ukrajiny; 
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rozsah tak, aby se vztahovala i na jaderné 

odvětví a jejich součástí bylo i omezení 

schopnosti ruských subjektů provádět 

mezinárodní finanční transakce; 

uvědomuje si, že EU musí být připravena 

podpořit hraniční členské státy, kterým by 

se mělo dostat stejné míry bezpečnosti 

jako všem ostatním členským státům;  

Or. en 

 

 


