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– võttes arvesse rahvusvahelise 
Krimmi platvormi 23. augusti 2021. aasta 
ühisdeklaratsiooni,
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Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus O

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

O. arvestades, et Venemaa 2020. aasta 
põhiseadusreformid muutsid teise 
maailmasõja ajalugu, ilustades Nõukogude 
Liidu ajalugu ja nimetades Venemaad 
Nõukogude Liidu järeltulijaks, kehtestasid 
õiguse sekkuda rahvusvaheliselt 
venelastest kaasmaalaste kaitseks ja 
keelasid arutelud Venemaa maade 
tagastamise kohta välisriikidele;

O. arvestades, et Venemaa 2020. aasta 
põhiseadusreformid muutsid teise 
maailmasõja ajalugu, ilustades Nõukogude 
Liidu ajalugu ja nimetades Venemaad 
Nõukogude Liidu järeltulijaks, kehtestasid 
õiguse sekkuda rahvusvaheliselt 
venelastest kaasmaalaste kaitseks ja 
keelasid arutelud Venemaa poolt endale 
kuuluvaks peetavate maade tagastamise 
kohta välisriikidele;
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Anna Fotyga
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus S

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

S. arvestades, et Venemaa tegutseb 
endiselt mitmel pool maailmas, sealhulgas 
Lääne-Balkanil, Kesk-Aasias, Lähis-Idas, 
Põhja-Aafrikas, Sahara-taguses Aafrikas ja 
Ladina-Ameerikas; arvestades, et Venemaa 
kasutab oma paramilitaarseid üksusi (nn 
Wagneri grupp) diktaatorlike režiimide 
toetamiseks kogu maailmas ning õõnestab 
ELi ja rahvusvahelise üldsuse pingutusi 
konfliktide leevendamisel, rahu ja 
stabiilsuse loomisel; arvestades, et Lääne-
Balkani piirkonda, mis hõlmab 
potentsiaalseid uusi ELi liikmesriike, 
iseloomustab Venemaa tugev kohalolek, 
eriti Serbias; arvestades, et 2016. aastal 
osales Venemaa Relvajõudude 
Kindralstaabi Peavalitsus (GRU) 
Montenegros katsetes hõivata riigi 
parlament, mõrvata peaminister ja asutada 
Venemaa-meelne ja NATO-vastane 
valitsus ning takistada Montenegro 
liitumist NATOga;

S. arvestades, et Venemaa tegutseb 
endiselt mitmel pool maailmas, sealhulgas 
Lääne-Balkanil, Kesk-Aasias, Lähis-Idas, 
Põhja-Aafrikas, Sahara-taguses Aafrikas, 
Ladina-Ameerikas ja Arktikas; arvestades, 
et Venemaa kasutab oma paramilitaarseid 
üksusi (nn Wagneri grupp) diktaatorlike 
režiimide toetamiseks kogu maailmas ning 
õõnestab ELi ja rahvusvahelise üldsuse 
pingutusi konfliktide leevendamisel, rahu 
ja stabiilsuse loomisel; arvestades, et 
Lääne-Balkani piirkonda, mis hõlmab 
potentsiaalseid uusi ELi liikmesriike, 
iseloomustab Venemaa tugev kohalolek, 
eriti Serbias; arvestades, et 2016. aastal 
osales Venemaa Relvajõudude 
Kindralstaabi Peavalitsus (GRU) 
Montenegros katsetes hõivata riigi 
parlament, mõrvata peaminister ja asutada 
Venemaa-meelne ja NATO-vastane 
valitsus ning takistada Montenegro 
liitumist NATOga;
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Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus T

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

T. arvestades, et mis puudutab ELi, 
siis väidetavalt kaasas Kremli režiim 
2014. aastal Venemaa luure teenistuses 
olevad ohvitserid kahte laskemoonalao 
plahvatuse korraldamisse, milles hukkus 
kaks Tšehhi kodanikku ja mis tekitas 
ulatuslikku materiaalset kahju; arvestades, 
et samad GRU agendid olid ühtlasi 
vastutavad 2018. aastal Ühendkuningriigis 
korraldatud Sergei ja Julia Skripali 
mõrvakatse eest, kus kasutati sõjalise 
otstarbega närvimürki Novitšok; 
arvestades, et GRU esindajaid süüdistati 
2015. aastal toime pandud relvatehase 
omaniku Emilian Gebrevi ja veel kahe 
inimese tapmiskatses Bulgaarias; 
arvestades, et Kremli režiimi ebaseaduslik 
tegevus Tšehhi, Bulgaaria, aga ka paljude 
teiste ELi liikmesriikide, Ühendkuningriigi 
ja idapartnerlusriikide territooriumil on 
nende suveräänsuse oluline rikkumine; 
arvestades, et Kremli režiim ei tee nende 
kuritegude uurimisel koostööd ja varjab 
peamisi kahtlusaluseid;

T. arvestades, et mis puudutab ELi, 
siis väidetavalt kaasas Kremli režiim 
2014. aastal Venemaa luure teenistuses 
olevad ohvitserid kahte laskemoonalao 
plahvatuse korraldamisse, milles hukkus 
kaks Tšehhi kodanikku ja mis tekitas 
ulatuslikku materiaalset kahju; arvestades, 
et samad GRU agendid olid ühtlasi 
vastutavad 2018. aastal Ühendkuningriigis 
korraldatud Sergei ja Julia Skripali 
mõrvakatse eest, kus kasutati sõjalise 
otstarbega närvimürki Novitšok; 
arvestades, et GRU esindajaid süüdistati 
2015. aastal toime pandud relvatehase 
omaniku Emilian Gebrevi ja veel kahe 
inimese tapmiskatses Bulgaarias ning et 
2019. aastal mõrvasid Venemaa agendid 
Berliinis Zelimhan Hangošvili; 
arvestades, et Kremli režiimi ebaseaduslik 
tegevus Tšehhi, Bulgaaria, aga ka paljude 
teiste ELi liikmesriikide, Ühendkuningriigi 
ja idapartnerlusriikide territooriumil on 
nende suveräänsuse oluline rikkumine; 
arvestades, et Kremli režiim ei tee nende 
kuritegude uurimisel koostööd ja varjab 
peamisi kahtlusaluseid;
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Anna Fotyga
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus AE

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

AE. arvestades, et nii Venemaal kui ka 
mujal on viimase kahekümne aasta jooksul 
režiimi oponentide ja sõltumatute 
ajakirjanike suhtes pandud toime mitmeid 
tapmiskatseid ja mõrvu, sealhulgas Anna 
Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko, 
Sergei Skripali, Boriss Nemtsovi, Pjotr 
Verzilovi, Vladimir Kara-Murza ja Aleksei 
Navalnõi tapmiskatsed ja mõrvad; 
arvestades, et nende kuritegude 
organisaatorid on endiselt tuvastamata ja 
vastutusele võtmata, sest sotsiaalse 
vastupanu mahasurumist tugevdab politsei- 
ja julgeolekujõudude karistamatus ning 
kohtusüsteemi soovimatus nende 
kuritegude tegelikud süüdlased vastutusele 
võtta; arvestades, et valitsus ja 
valitsusmeelne meedia kasutavad 
opositsiooni esindajate suhtes 
süstemaatiliselt verbaalseid rünnakuid, 
laimukampaaniaid ja ebainimlikustamist; 
arvestades, et OSCE Parlamentaarse 
Assamblee aruandes Boriss Nemtsovi 
tapmise kohta on jõutud järeldusele, et 
„karistamatusega tegelemisel pole 
põhiküsimus mitte Venemaa õiguskaitse 
võimekus, vaid poliitiline tahe“; 
arvestades, et OSCE Parlamentaarse 
Assamblee raportis märgitakse ka seda, et 
mõrva täielik uurimine oleks Venemaal 
„esimene samm karistamatuse õhkkonna 
lahendamiseks“;

AE. arvestades, et nii Venemaal kui ka 
mujal on viimase kahekümne aasta jooksul 
režiimi oponentide ja sõltumatute 
ajakirjanike suhtes pandud toime mitmeid 
tapmiskatseid ja mõrvu, sealhulgas Anna 
Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko, 
Sergei Skripali, Boriss Nemtsovi, Pjotr 
Verzilovi, Vladimir Kara-Murza, Aleksei 
Navalnõi ja Zelimhan Hangošvili 
tapmiskatsed ja mõrvad; arvestades, et 
nende kuritegude organisaatorid on 
endiselt tuvastamata ja vastutusele 
võtmata, sest sotsiaalse vastupanu 
mahasurumist tugevdab politsei- ja 
julgeolekujõudude karistamatus ning 
kohtusüsteemi soovimatus nende 
kuritegude tegelikud süüdlased vastutusele 
võtta; arvestades, et valitsus ja 
valitsusmeelne meedia kasutavad 
opositsiooni esindajate suhtes 
süstemaatiliselt verbaalseid rünnakuid, 
laimukampaaniaid ja ebainimlikustamist; 
arvestades, et OSCE Parlamentaarse 
Assamblee aruandes Boriss Nemtsovi 
tapmise kohta on jõutud järeldusele, et 
„karistamatusega tegelemisel pole 
põhiküsimus mitte Venemaa õiguskaitse 
võimekus, vaid poliitiline tahe“; 
arvestades, et OSCE Parlamentaarse 
Assamblee raportis märgitakse ka seda, et 
mõrva täielik uurimine oleks Venemaal 
„esimene samm karistamatuse õhkkonna 



AM\1238500ET.docx PE696.013v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

lahendamiseks“;

Or. en



AM\1238500ET.docx PE696.013v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

8.9.2021 A9-0259/6
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Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus AL

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

AL. arvestades, et LGBTI+ kogukond 
on langenud Venemaa Föderatsiooni eri 
osades ulatusliku diskrimineerimise, 
sealhulgas ahistamise, piinamise, 
vangistamise ja tapmise ohvriks, ning 
arvestades, et olukord on eriti ohtlik 
Tšetšeenias, kus 2017. aastal alustati 
LGBTI+ inimestest tühjendamist, vahistati 
ja piinati kümneid inimesi ning tapeti 
vähemalt kaks inimest, mistõttu paljud 
otsivad turvalist varjupaika välismaal; 
arvestades, et kehtivad seadused keelavad 
nn mittetraditsiooniliste seksuaalsuhete üle 
igasuguse avaliku arutelu; arvestades, et 
pärast ebaseaduslikke põhiseaduse 
muudatusi on vastu võetud õigusaktid, mis 
mõjutavad negatiivselt LGBTI+ inimeste 
õigusi, sealhulgas õigust abielluda ja lapsi 
kasvatada;

AL. arvestades, et LGBTI+ kogukond 
on langenud Venemaa Föderatsiooni eri 
osades ulatusliku diskrimineerimise, 
sealhulgas ahistamise, piinamise, 
vangistamise ja tapmise ohvriks, ning 
arvestades, et olukord on eriti ohtlik 
Tšetšeenias, kus 2017. aastal alustati 
LGBTI+ inimestest tühjendamist, vahistati 
ja piinati kümneid inimesi ning tapeti 
vähemalt kaks inimest, mistõttu paljud 
otsivad turvalist varjupaika välismaal; 
arvestades, et kehtivad seadused keelavad 
nn mittetraditsiooniliste seksuaalsuhete üle 
igasuguse avaliku arutelu; arvestades, et 
pärast ebaseaduslikke põhiseaduse 
muudatusi on vastu võetud õigusaktid, mis 
mõjutavad negatiivselt LGBTI+ inimeste 
õigusi;
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Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus AP

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

AP. arvestades, et ELi ajakohastatud 
strateegias tuleks võtta arvesse eri 
stsenaariume, võimalikke muutusi ja selget 
reageerimist Venemaa-poolsele 
rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste 
rikkumisele, kaasa arvatud mõjusad 
vahendid Venemaa sekkumise ja 
desinformatsiooni levitamise vastu 
võitlemiseks ning võimaluse korral 
vahendid valikuliseks koostööks; 
arvestades, et Euroopa Parlament on 
palunud ka nõukogul viivitamata alustada 
ettevalmistusi ja võtta vastu ELi strateegia 
tulevasteks suheteks demokraatliku 
Venemaaga, sealhulgas laialdane stiimulite 
ja tingimuste pakkumine, et tugevdada 
riigisiseseid vabaduse ja demokraatia 
suundumusi;

AP. arvestades, et ELi ajakohastatud 
strateegias tuleks võtta arvesse eri 
stsenaariume, võimalikke muutusi ja selget 
reageerimist Venemaa-poolsele 
rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste 
rikkumisele, kaasa arvatud mõjusad 
vahendid Venemaa sekkumise ja 
desinformatsiooni levitamise vastu 
võitlemiseks ning vahendid valikuliseks 
piiratud koostööks, kui see on tingimata 
vajalik, tegemata kompromisse 
suveräänsuse ja julgeoleku põhimõtete 
ning nende aluseks olevate väärtuste 
arvelt; arvestades, et Euroopa Parlament on 
palunud ka nõukogul viivitamata alustada 
ettevalmistusi ja võtta vastu ELi strateegia 
tulevasteks suheteks demokraatliku 
Venemaaga, sealhulgas laialdane stiimulite 
ja tingimuste pakkumine, et tugevdada 
riigisiseseid vabaduse ja demokraatia 
suundumusi;
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Anna Fotyga
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Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus AQ

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

AQ. arvestades, et ELi viis 
juhtpõhimõtet Venemaaga suhete 
korraldamiseks on vaigistanud Kremli 
režiimi edasist agressiooni Ukraina vastu, 
kuid neis põhimõtetes ei mainita sõnagagi 
vajadust hoida ära Venemaa rahva 
represseerimine president Putini poolt; 
arvestades, et ELi viis juhtpõhimõtet 
Venemaaga suhete korraldamiseks jäävad 
toimiva raamistikuna kehtima, kuid need 
peavad olema ühendatud tegeliku 
strateegiaga, et saavutada ELi eesmärgid 
suhetes Venemaaga, hoides muu hulgas ära 
Kremli edasise agressiooni oma naabrite 
vastu ja muutes sõjategevuse (sealhulgas 
tema nimel tegutsejate ja palgasõdurite 
tegevuse) tagajärjed välisriikides 
tõsisemaks; arvestades, et kuna Venemaa 
praeguse juhtkonna puhul puuduvad 
märkimisväärse positiivse arengu 
väljavaated, tuleks nimetatud viit 
põhimõtet täiendada, et piirata president 
Putini repressioone Vene rahva vastu ja 
Kremli laiemat destabiliseerivat tegevust;

AQ. arvestades, et ELi viis 
juhtpõhimõtet Venemaaga suhete 
korraldamiseks on vaigistanud Kremli 
režiimi edasist agressiooni Ukraina vastu, 
kuid neis põhimõtetes ei mainita sõnagagi 
vajadust hoida ära Venemaa rahva 
represseerimine president Putini poolt; 
arvestades, et ELi viis juhtpõhimõtet 
Venemaaga suhete korraldamiseks jäävad 
toimiva raamistikuna kehtima, kuid need 
peavad olema ühendatud tegeliku 
strateegiaga, et saavutada ELi eesmärgid 
suhetes Venemaaga, muu hulgas 
vastustades Kremli praegust vaenulikku 
poliitikat ja hoides ära tema edasise 
agressiooni oma naabrite vastu ja muutes 
sõjategevuse (sealhulgas tema nimel 
tegutsejate ja palgasõdurite tegevuse) 
tagajärjed välisriikides tõsisemaks; 
arvestades, et kuna Venemaa praeguse 
juhtkonna puhul puuduvad märkimisväärse 
positiivse arengu väljavaated, tuleks 
nimetatud viit põhimõtet täiendada, et 
piirata president Putini repressioone Vene 
rahva vastu ja Kremli laiemat 
destabiliseerivat tegevust;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Anna Fotyga
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 (a)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a) EL peab oma välispoliitikat 
põhjalikult reformima, et tõestada 
usaldusväärselt, et ta suudab välispoliitika 
valdkonnas otsuseid teha ja tegutseda, 
sealhulgas laiendades ELi nimel 
tegutsevate Euroopa välisteenistuse ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 
pädevusi, et tagada, et see poliitika annab 
suurema autonoomia ja määrab selged 
kohustused, kaotab ühehäälsuse nõude 
välispoliitilistes küsimustes, kindlustab 
liikmesriikide poolt selgema suhtluse ja 
juhtimise ning kaitseb samas ühtsust ja 
Euroopa-sisest solidaarsust; lisaks peaks 
EL tugevdama oma rolli ülemaailmse 
osalejana, samuti ELi institutsioonide 
suutlikkust, mitte lubama Venemaal jätkata 
nn kahepoolsete suhete loomist ELiga, 
kuna Brüssel peaks olema ainus pealinn, 
kus peamised otsused ELi ja Venemaa 
kohta vastu võetakse;

a) EL peaks kaaluma oma 
välispoliitika reformimist, et tõestada 
usaldusväärselt, et ta suudab välispoliitika 
valdkonnas otsuseid teha ja tegutseda, 
sealhulgas laiendades ELi nimel 
tegutsevate Euroopa välisteenistuse ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 
pädevusi, et välja töötada mõjusamad 
vastumeetmed Kremlist lähtuvatele 
probleemidele ning kindlustada 
liikmesriikide poolt selgem suhtlus ja 
juhtimine ning kaitsta samas ühtsust ja 
Euroopa-sisest solidaarsust, mis on edukalt 
püsinud alates 2014. aastast; lisaks peaks 
EL tugevdama oma rolli ülemaailmse 
osalejana, samuti ELi institutsioonide 
suutlikkust, mitte lubama Venemaal jätkata 
nn kahepoolsete suhete loomist ELiga; see 
rõhutab aga vajadust muuta ELi 
Venemaa-poliitikat, mis on siiani sageli 
põhinenud valedel oletustel ning 
ebapiisavatel teadmistel Venemaa 
eesmärkide, poliitika ja ajaloo tegeliku 
olukorra kohta, nagu näitas komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
viimane visiit Moskvasse, hoolimata 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi 
liikmete hoiatustest;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Anna Fotyga
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0259/2021
Andrius Kubilius
ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suundumused
(2021/2042(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 (b)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

b) EL peaks koos NATO ja 
rahvusvaheliste partneritega Venemaad 
tagasi hoidma, et säilitada Euroopas ja 
mujal rahu ja stabiilsus, tugevdades ühtlasi 
omaenda kaitsevõimet ja nõudes Venemaa 
võimudelt, et nad ei sekkuks ELi ida- ja 
lõunanaabrusse; eelkõige peaks EL 
nõudma – sealhulgas ELi ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu 
OSCE ja ÜRO –, et Venemaa pühenduks 
käimasolevate konfliktide lahendamisele ja 
tulevaste konfliktide ennetamisele, 
alustades okupeeritud ja ebaseaduslikult 
annekteeritud territooriumide tagastamisest 
idapartnerluse piirkonnas vastavalt nende 
rahvusvaheliselt tunnustatud piiridele ning 
austades riikide ELi, Euro-Atlandi ja 
demokraatlikke valikuid;

b) EL peaks koos NATO ja 
rahvusvaheliste partneritega Venemaad 
tagasi hoidma, et säilitada Euroopas ja 
mujal rahu ja stabiilsus, tugevdades ühtlasi 
omaenda kaitsevõimet ja nõudes Venemaa 
võimudelt, et nad ei sekkuks kahjulikult ja 
destruktiivselt ELi ida- ja lõunanaabrusse; 
eelkõige peaks EL nõudma – sealhulgas 
ELi ja rahvusvahelistes organisatsioonides, 
nagu OSCE ja ÜRO –, et Venemaa 
pühenduks käimasolevate konfliktide 
lahendamisele ja tulevaste konfliktide 
ennetamisele, alustades okupeeritud ja 
ebaseaduslikult annekteeritud 
territooriumide tagastamisest 
idapartnerluse piirkonnas vastavalt nende 
rahvusvaheliselt tunnustatud piiridele ning 
austades riikide ELi, Euro-Atlandi ja 
demokraatlikke valikuid;

Or. en


