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Pozmeňujúci návrh 5
Viola Von Cramon-Taubadel
v mene skupiny Verts/ALE

Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Závery zo zasadnutia Európskej rady z 24. – 25. marca 2022 vrátane aktuálneho vývoja vojny 
proti Ukrajine a sankcií EÚ proti Rusku a ich vykonávania

Spoločný návrh uznesenia
Odsek 25

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opakovane zdôrazňuje, že ruské 
dezinformácie sú súčasťou ruského 
vojnového úsilia na Ukrajine a že sankcie 
EÚ voči ruským štátnym mediálnym 
kanálom možno ľahko obísť pomocou 
virtuálnych neverejných sietí, satelitnej 
televízie a funkcií smart TV; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere 
uplatňovali zákaz ruských štátnych 
propagandistických kanálov;

25. opakovane zdôrazňuje, že ruské 
dezinformácie sú súčasťou ruského 
vojnového úsilia na Ukrajine; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere 
uplatňovali zákaz ruských štátnych 
propagandistických kanálov v súlade s 
pozíciou vyjadrenou v jeho uznesení z 1. 
marca 2022, v ktorom odsúdil využívanie 
informačnej vojny ruskými orgánmi, 
štátnymi médiami a ich splnomocnencami; 
poznamenáva však, že akýkoľvek zákaz 
médií by mal byť dočasný, obmedzený na 
to, čo je nevyhnutné, a nemal by vytvárať 
precedens pre porušovanie slobody prejavu 
ani práva na prijímanie informácií; ďalej 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
zamerali na ďalšie opatrenia, ktorými sa 
zabráni šíreniu dezinformácií vrátane 
propagandy a bude sa proti nemu bojovať, 
a aby posilnili nezávislé médiá;
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Pozmeňujúci návrh 6
Viola Von Cramon-Taubadel
v mene skupiny Verts/ALE

Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Závery zo zasadnutia Európskej rady z 24. – 25. marca 2022 vrátane aktuálneho vývoja vojny 
proti Ukrajine a sankcií EÚ proti Rusku a ich vykonávania

Spoločný návrh uznesenia
Odsek 15

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. požaduje okamžité úplné embargo 
na dovoz ropy, uhlia a jadrového paliva a čo 
najrýchlejšie embargo na dovoz zemného 
plynu z Ruska, úplné upustenie od 
projektov Nordstream 1 a 2 a predloženie 
plánu na ďalšie zaistenie bezpečnosti 
dodávok energie do EÚ v krátkodobom 
horizonte; vyzýva Komisiu, Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť a členské 
štáty, aby vypracovali komplexný akčný 
plán EÚ týkajúci sa ďalších sankcií a aby 
jasne informovali o „červených čiarach“ a 
presných krokoch na uvoľnenie 
jednotlivých sankcií v prípade, že Rusko 
podnikne kroky na obnovenie nezávislosti, 
zvrchovanosti a územnej celistvosti 
Ukrajiny v rámci jej medzinárodne 
uznaných hraníc a úplne stiahne svoje 
vojská z územia Ukrajiny;

15. požaduje okamžité úplné embargo 
na dovoz zemného plynu, ropy, uhlia a 
jadrového paliva z Ruska, úplné upustenie 
od projektov Nordstream 1 a 2 a predloženie 
plánu na ďalšie zaistenie bezpečnosti 
dodávok energie do EÚ v krátkodobom 
horizonte; vyzýva Komisiu, Európsku 
službu pre vonkajšiu činnosť a členské 
štáty, aby vypracovali komplexný akčný 
plán EÚ týkajúci sa ďalších sankcií a aby 
jasne informovali o „červených čiarach“ a 
presných krokoch na uvoľnenie 
jednotlivých sankcií v prípade, že Rusko 
podnikne kroky na obnovenie nezávislosti, 
zvrchovanosti a územnej celistvosti 
Ukrajiny v rámci jej medzinárodne 
uznaných hraníc a úplne stiahne svoje 
vojská z územia Ukrajiny;
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