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om situationen i Ukraine 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. opfordrer til en videreførelse af den 

nuværende sanktionsordning, navnlig 

med henblik på Rådets kommende møde i 

marts 2015, så længe Rusland ikke fuldt 

ud respekterer og frem for alt opfylder 

sine forpligtelser i henhold til Minsk-

aftalen, og opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at finde måder at øge 

solidariteten på mellem medlemsstaterne, 

i tilfælde af at krisen med Rusland 

fortsætter; understreger nødvendigheden 

af at vedtage en klar række benchmarks, 

der, når de er opnået, kan hindre, at der 

indføres nye restriktive foranstaltninger 
over for Rusland eller føre til ophævelsen 

af de foregående foranstaltninger, 

herunder gennemførelse af våbenhvilen, 

betingelsesløs tilbagetrækning af russiske 

tropper og russiskstøttede illegale, 

væbnede grupper og lejesoldater, 

udveksling af alle fanger, herunder Nadia 

Savtjenko, og genoprettelse af Ukraines 

kontrol over sit fulde territorium, 

herunder Krim; opfordrer Det 

Europæiske Råd til i tilfælde af yderligere 

russiske handlinger med henblik på at 

destabilisere Ukraine at indføre yderligere 

6. opfordrer indtrængende EU til at indstille 

sin sanktionspolitik over for Rusland, som har 

vist sig at være politisk ineffektiv og virke mod 

hensigten, og som har ført til en handelskrig 

med negative konsekvenser for især små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), 

landmænd og forbrugere i Rusland, EU og 

landene i EU's østlige naboskab, herunder 

Ukraine; 
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restriktive foranstaltninger og udvide 

deres anvendelsesområde ved at lade den 

nukleare sektor blive omfattet og ved at 

begrænse russiske enheders muligheder 

for at gennemføre internationale 

finansielle transaktioner; erkender, at EU 

skal være rede til at støtte tilgrænsende 

medlemsstater, der bør gives samme 

sikkerhedsniveau som alle medlemsstater;  

Or. en 

 

 


