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Pozmeňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o situácii na Ukrajine 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. žiada  pokračovanie súčasného režimu 

sankcií EÚ, najmä so zreteľom na 

nadchádzajúce zasadnutie Rady v marci 

2015, pokiaľ Rusko nebude v plnej miere 

rešpektovať a plniť svoje povinnosti 

vyplývajúce z dohôd z Minska, 

a naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla 

spôsob, ako posilniť solidaritu medzi 

členskými štátmi, ak by kríza s Ruskom 

pokračovala; zdôrazňuje potrebu prijať 

jasne vymedzený súbor kritérií, ktorých 

dosiahnutie by mohlo zabrániť prijímaniu 

nových reštriktívnych opatrení voči Rusku 

alebo viesť k zrušeniu predchádzajúcich 

opatrení vrátane: plnenia prímeria, 

bezpodmienečného stiahnutia všetkých 

ruských vojsk a proruských nezákonných 

ozbrojených skupín a žoldnierov, výmeny 

všetkých zajatcov vrátane Nade 

Savčenkovej, a obnovy ukrajinskej 

kontroly nad celým územím vrátane 

Krymu; vyzýva Európsku radu, aby v 

prípade akýchkoľvek ďalších ruských 

opatrení na destabilizáciu Ukrajiny 

prijala ďalšie reštriktívne opatrenia a 

rozšírila svoj rozsah pôsobnosti tým, že 

6. naliehavo vyzýva EÚ, aby zastavila politiky 

sankcií voči Rusku, ktoré sa ukázali ako 

politicky neúčinné a kontraproduktívne 

a ktoré  vyústili do obchodnej vojny 

s negatívnymi dôsledkami najmä pre MSP, 

poľnohospodárov a spotrebiteľov v Rusku, 

EÚ a krajinách susediacich s EÚ na východe 

vrátane Ukrajiny; 
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pokryje jadrový sektor a obmedzí 

schopnosť ruských subjektov vykonávať 

medzinárodné finančné transakcie; 

uznáva, že EÚ musí byť pripravená 

podporiť členské štáty nachádzajúce sa 

na vonkajších hraniciach EÚ, ktorým by 

mala byť poskytnutá rovnaká úroveň 

bezpečnosti ako všetkým ostatným 

členským štátom;  

Or. en 

 

 


