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Alteração  2 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Ucrânia 

Proposta de resolução comum 

N.º 6 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

6. Solicita a continuidade do atual regime 

de sanções da UE, em particular tendo em 

vista a próxima reunião do Conselho, em 

março de 2015, enquanto a Rússia não 

respeitar plenamente e, acima de tudo, 

não cumprir as suas obrigações 

decorrentes de Minsk, e exorta a 

Comissão a encontrar formas de reforçar 

a solidariedade entre os Estados-Membros 

caso a crise com a Rússia se mantenha; 

sublinha a necessidade de adotar um 

conjunto claro de indicadores de 

referência que, uma vez alcançados, 

possam impedir a imposição de novas 

medidas restritivas contra a Rússia ou 

conduzir ao levantamento das anteriores, 

incluindo: aplicação do acordo de cessar-

fogo, a retirada total e incondicional da 

Ucrânia de todos os seus contingentes, 

grupos armados, equipamento militar, 

militantes e mercenários, a troca de todos 

os prisioneiros, nomeadamente de Nadia 

Savchenko, e restauração do controlo da 

Ucrânia sobre a totalidade do seu 

território, incluindo a Crimeia; convida o 

Conselho Europeu, caso se verifiquem 

mais ações russas que desestabilizem a 

6. Insta a UE a pôr termo às suas políticas de 

sanções contra a Rússia que demonstraram 

ser politicamente ineficazes e 

contraproducentes e deram origem a uma 

guerra comercial com repercussões negativas, 

em particular, para as PME, os agricultores e 

os consumidores da Rússia, da UE e dos 

países da vizinhança oriental da UE, 

incluindo a Ucrânia; 
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Ucrânia, a reforçar as medidas restritivas 

e a torná-las mais abrangentes, cobrindo 

o setor nuclear e limitando a possibilidade 

de as entidades russas efetuarem 

transações financeiras internacionais; 

reconhece que a UE deve estar pronta 

para apoiar os Estados-Membros 

vizinhos, os quais devem beneficiar do 

mesmo nível de segurança que todos os 

Estados-Membros;  

Or. en 

 

 


