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Predlog spremembe  2 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o razmerah v Ukrajini 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva k nadaljevanju trenutnih sankcij 

EU, zlasti ob upoštevanju prihodnje seje 

Sveta marca 2015, dokler Rusija ne bo v 

celoti spoštovala in predvsem izpolnila 

svojih zavez iz Minska, ter poziva 

Komisijo, naj poišče načine za okrepitev 

solidarnosti med državami članicami, če 

se bo kriza z Rusijo nadaljevala; 

poudarja, da je treba določiti jasna 

merila, ki bi jih Rusija morala izpolniti, če 

naj se prepreči uvedba novih omejevalnih 

ukrepov proti njej ali umik obstoječih, 

med drugim: spoštovanje dogovora o 

premirju, brezpogojni umik vseh ruskih 

vojaških enot ter nezakonitih oboroženih 

skupin in plačancev, ki jih Rusija podpira, 

izmenjava zapornikov, vključno z Nadjo 

Ševčenko, ter ponovna vzpostavitev 

ukrajinskega nadzora nad vsem svojim 

ozemljem, vključno s Krimom; poziva 

Evropski svet, naj v primeru nadaljnjih 

ruskih dejanj, ki bi destabilizirali 

Ukrajino, sprejme dodatne omejevalne 

ukrepe ter razširi njihovo področje 

uporabe, da bodo pokrivali jedrski sektor 

in omejili sposobnost ruskih subjektov za 

6. poziva EU, naj ustavi svojo politiko 

sankcij proti Rusiji, ki so se izkazale za 

politično neučinkovite in 

kontraproduktivne in katerih posledica je 

trgovinska vojna z negativnim učinkom, 

zlasti na mala in srednja podjetja, kmete 

in potrošnike v Rusiji, EU in državah 

vzhodnega partnerstva EU, tudi Ukrajini; 
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izvajanje mednarodnih finančnih 

transakcij; priznava, da mora biti EU 

pripravljena podpreti obmejne države 

članice, ki bi morale imeti enako raven 

varnosti kot vse države članice;  

Or. en 

 

 


