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Ändringsförslag  2 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Ukraina 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet begär att EU:s 

nuvarande sanktioner upprätthålls, 

särskilt med avseende på det kommande 

rådsmötet i mars 2015, så länge som 

Ryssland inte till fullo respekterar och 

framför allt uppfyller sina skyldigheter 

enligt Minskavtalet. Kommissionen 

uppmanas eftertryckligen att hitta sätt att 

öka solidariteten bland medlemsstaterna 

om krisen med Ryssland fortsätter. 

Parlamentet betonar behovet att anta en 

tydlig uppsättning riktmärken som, när de 

uppfylls, skulle kunna förhindra nya 

restriktiva åtgärder mot Ryssland eller 

leda till att de tidigare upphävs. Dessa 

riktmärken bör omfatta ett genomförande 

av vapenvilan, ett ovillkorligt 

tillbakadragande från Ukraina av alla 

ryska trupper och ryskstödda olagliga 

väpnade grupper och legosoldater, ett 

utbyte av samtliga fångar, däribland 

Nadija Savtjenko, samt ett 

återupprättande av Ukrainas kontroll över 

hela sitt territorium, inklusive Krim. Om 

Rysslands fortsätter att destabilisera 

Ukraina uppmanar parlamentet 

Europeiska rådet att införa ytterligare 

6. Europaparlamentet uppmanar EU med 

eftertryck att upphöra med sin 

sanktionspolitik gentemot Ryssland, som 

visat sig vara politiskt ofruktsam och 

kontraproduktiv och lett till ett 

handelskrig med negativa konsekvenser 

för i synnerhet små och medelstora 

företag, jordbrukare och konsumenter i 

Ryssland, EU och länderna i EU:s östra 

grannskap, även Ukraina. 
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restriktiva åtgärder och utvidga deras 

tillämpningsområde till den kärntekniska 

sektorn samt begränsa möjligheten för 

ryska enheter att bedriva internationella 

finansiella transaktioner. Parlamentet 

bekräftar att EU måste vara berett att 

stödja angränsande medlemsstater, som 

bör åtnjuta samma säkerhet som alla 

medlemsstater.  

Or. en 

 

 


