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Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

6. Jappella għat-tkomplija tar-reġim ta' 

sanzjonijiet attwali tal-UE, partikolarment 

fid-dawl tal-laqgħa imminenti tal-Kunsill 

f'Marzu 2015, sakemm ma r-Russja ma 

tirrispettax bis-sħiħ u, fuq kollox, 

tottempera għall-obbligi ta' Minsk tagħha, 

u jħeġġeġ lill-Kummissjoni ssib modi kif 

iżżid is-solidarjetà fost l-Istati Membri 

f'każ li l-kriżi mar-Russja tkompli; jisħaq 

fuq il-bżonn ta' adozzjoni ta' ġabra ċara 

ta' punti ta' riferiment li, meta jintlaħqu, 

jistgħu jipprevjenu l-impożizzjoni ta' 

miżuri restrittivi ġodda kontra r-Russja 

jew iwasslu għar-revoka ta' dawk 

preċedenti, fosthom: l-implimentazzjoni 

ta' waqfien mill-ġlied, l-irtirar 

inkundizzjonat mill-Ukraina tat-truppi 

Russi u tal-gruppi armati u tal-merċenarji 

illegali appoġġati mir-Russja kollha, l-

iskambju tal-priġunieri kollha fosthom 

Nadia Savchenko u l-kontroll mill-ġdid 

tal-Ukraina fuq it-territorju kollu tagħha, 

inkluża l-Krimea; fil-każ ta' kwalunkwe 

azzjoni addizzjonali Russa li 

tiddestabbilizza l-Ukraina, jistieden lill-

Kunsill Ewropew jieħu aktar miżuri 

restrittivi, u jwessa' l-kamp ta' 

6. iħeġġeġ lill-UE biex twaqqaf il-politiki ta' 

sanzjonijiet tagħha kontra r-Russja li urew li 

huma politikament ineffikaċi u 

kontroproduttivi, u li wasslu għal gwerra 

kummerċjali b'impatt negattiv, b'mod 

partikolari fuq l-SMEs, il-bdiewa u l-

konsumaturi fir-Russja, l-UE u l-pajjiżi tal-

viċinat tal-Lvant tal-UE, fosthom l-Ukraina; 
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applikazzjoni tagħhom billi jkopri s-settur 

nukleari u billi jillimita l-kapaċità tal-

entitajiet Russi li jwettqu tranżazzjonijiet 

finanzjarji internazzjonali; jirrikonoxxi li 

l-UE trid tkun lesta tappoġġa l-Istati 

Membri li huma mal-fruntiera u li 

għandhom jingħataw l-istess livell ta' 

sigurtà bħall-Istati Membri kollha;  

Or. en 

 

 


