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Módosítás  2 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az ukrajnai helyzetről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. felszólít a jelenlegi uniós szankciós 

rendszer folytatására, különös tekintettel a 

Tanács 2015. márciusi ülésére, 

mindaddig, amíg Oroszország nem tartja 

teljes mértékben tiszteletben és főként nem 

teljesíti a Minszkben vállalt 

kötelezettségeit, valamint sürgeti a 

Bizottságot, hogy az Oroszországgal 

kapcsolatos válásg folytatódása esetén 

találja meg annak a tagállamok közötti 

szolidaritás erősítésének a módját; 

hangsúlyozza, hogy olyan egyértelmű 

célkitűzéseket kell elfogadni, amelyek 

teljesülésük esetén elejét vehetik újabb 

korlátozó intézkedések bevezetésének 

Oroszország ellen, vagy az eddigiek 

visszavonásához vezethetnek, ideértve a 

következőket: a tűzszünet végrehajtása, 

valamennyi orosz csapattest és orosz 

támogatásban részesülő illegális fegyveres 

csoport, illetve zsoldos feltétel nélküli 

kivonása, valamennyi fogoly – köztük 

Nagyija Szavcsenko – kicserélése, továbbá 

az ukrán fennhatóság visszaállítása az 

ország teljes területe fölött, ideértve a 

Krímet is; felkéri az Európai Tanácsot, 

6. sürgeti az EU-t, hogy vessen véget az 

Oroszország elleni szankciós politikának, mert 

az politikailag értelmetlennek és 

kontraproduktívnak bizonyult, olyan 

kereskedelmi háborút gerjesztve, amely 

különösen hátrányosan érintette a kkv-kat, a 

mezőgazdasági termelőket és az orosz 

fogyasztókat, az EU-t és az EU keleti 

szomszédságában érdekelt tagállamokat, 

ideértve Ukrajnát is; 
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hogy az Ukrajnát destabilizáló bármely 

további orosz fellépés esetén léptessen 

életbe további korlátozó intézkedéseket, 

kiterjesztve azok hatályát a nukleáris 

ágazatra is, továbbá korlátozva az orosz 

jogi személyek nemzetközi pénzügyi 

tranzakciók végrehajtására irányuló 

képességét; elismeri, hogy az EU-nak 

készen kell állnia a határon található 

tagállamok támogatására, aminek 

ugyanolyan biztonsági szintet kell adni, 

mint valamennyi más tagállamnak;  

Or. en 

 

 


