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8.9.2021 A9-0259/1

Amendement 1
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien de gezamenlijke verklaring 
van het Internationaal Krimplatform van 
23 augustus 2021,

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/2

Amendement 2
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging O

Ontwerpaanbeveling Amendement

O. overwegende dat bij de Russische 
grondwettelijke hervormingen van 2020 de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
is herzien, de Sovjetgeschiedenis is 
opgeschoond en Rusland als opvolger van 
de Sovjet-Unie is bestempeld, en het recht 
om internationaal in te grijpen ter 
verdediging van Russische landgenoten is 
ingevoerd, evenals een verbod op 
discussies over het teruggeven van 
Russische grond aan andere landen;

O. overwegende dat bij de Russische 
grondwettelijke hervormingen van 2020 de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
is herzien, de Sovjetgeschiedenis is 
opgeschoond en Rusland als opvolger van 
de Sovjet-Unie is bestempeld, en het recht 
om internationaal in te grijpen ter 
verdediging van Russische landgenoten is 
ingevoerd, evenals een verbod op 
discussies over het teruggeven van door 
Rusland geclaimde grond aan andere 
landen;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

8.9.2021 A9-0259/3

Amendement 3
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging S

Ontwerpaanbeveling Amendement

S. overwegende dat Rusland in 
verschillende delen van de wereld actief 
blijft, waaronder de Westelijke Balkan, 
Centraal-Azië, het Midden-Oosten, Noord-
Afrika, Afrika ten zuiden van de Sahara en 
Latijns-Amerika; overwegende dat de 
Russische regering paramilitaire eenheden 
(de “Wagner-groep”) gebruikt om 
dictatoriale regimes over de hele wereld te 
steunen en de inspanningen van de EU en 
de internationale gemeenschap om 
conflicten te temperen en vrede en 
stabiliteit op te bouwen, te ondermijnen; 
overwegende dat de Westelijke Balkan, 
waartoe ook potentiële nieuwe EU-
lidstaten behoren, wordt gekenmerkt door 
een sterke Russische aanwezigheid, met 
name in Servië; overwegende dat in 2016 
in Montenegro de Russische militaire 
inlichtingendienst (GROe) betrokken was 
bij pogingen om het parlement van het land 
omver te werpen, de premier te 
vermoorden, een pro-Russische en anti-
NAVO-regering te installeren en de 
toetreding van Montenegro tot de NAVO 
te voorkomen;

S. overwegende dat Rusland in 
verschillende delen van de wereld actief 
blijft, waaronder de Westelijke Balkan, 
Centraal-Azië, het Midden-Oosten, Noord-
Afrika, Afrika ten zuiden van de Sahara, 
Latijns-Amerika en het noordpoolgebied; 
overwegende dat de Russische regering 
paramilitaire eenheden (de “Wagner-
groep”) gebruikt om dictatoriale regimes 
over de hele wereld te steunen en de 
inspanningen van de EU en de 
internationale gemeenschap om conflicten 
te temperen en vrede en stabiliteit op te 
bouwen, te ondermijnen; overwegende dat 
de Westelijke Balkan, waartoe ook 
potentiële nieuwe EU-lidstaten behoren, 
wordt gekenmerkt door een sterke 
Russische aanwezigheid, met name in 
Servië; overwegende dat in 2016 in 
Montenegro de Russische militaire 
inlichtingendienst (GROe) betrokken was 
bij pogingen om het parlement van het land 
omver te werpen, de premier te 
vermoorden, een pro-Russische en anti-
NAVO-regering te installeren en de 
toetreding van Montenegro tot de NAVO 
te voorkomen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/4

Amendement 4
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging T

Ontwerpaanbeveling Amendement

T. overwegende dat, voor wat de EU 
betreft, het Kremlinregime Russische 
inlichtingenofficieren in actieve dienst zou 
hebben betrokken bij twee explosies in 
munitiedepots in 2014, waarbij 
twee Tsjechische burgers om het leven 
kwamen en ernstige materiële schade werd 
aangericht; overwegende dat dezelfde 
GROe-agenten verantwoordelijk waren 
voor de poging tot moord op Sergej en 
Yulia Skripal in het Verenigd Koninkrijk 
in 2018 met behulp van het zenuwgas 
novitsjok van militaire kwaliteit; 
overwegende dat agenten van de GROe in 
2015 in Bulgarije ook zijn beschuldigd van 
een moordaanslag op Emilian Gebrev, de 
eigenaar van een wapenfabriek, en twee 
andere personen; overwegende dat de 
illegale acties van het Kremlinregime op 
het grondgebied van Tsjechië, Bulgarije en 
vele andere EU-lidstaten, het Verenigd 
Koninkrijk en landen van het Oostelijk 
Partnerschap een ernstige schending van 
hun soevereiniteit vormen; overwegende 
dat het Kremlinregime niet meewerkt aan 
de onderzoeken naar deze misdrijven en 
aan belangrijke verdachten bescherming 
biedt;

T. overwegende dat, voor wat de EU 
betreft, het Kremlinregime Russische 
inlichtingenofficieren in actieve dienst zou 
hebben betrokken bij twee explosies in 
munitiedepots in 2014, waarbij 
twee Tsjechische burgers om het leven 
kwamen en ernstige materiële schade werd 
aangericht; overwegende dat dezelfde 
GROe-agenten verantwoordelijk waren 
voor de poging tot moord op Sergej en 
Yulia Skripal in het Verenigd Koninkrijk 
in 2018 met behulp van het zenuwgas 
novitsjok van militaire kwaliteit; 
overwegende dat agenten van de GROe in 
2015 in Bulgarije ook zijn beschuldigd van 
een moordaanslag op Emilian Gebrev, de 
eigenaar van een wapenfabriek, en twee 
andere personen, alsook Zelimchan 
Changosjvili, die in 2019 in Berlijn werd 
vermoord in opdracht van Rusland; 
overwegende dat de illegale acties van het 
Kremlinregime op het grondgebied van 
Tsjechië, Bulgarije en vele andere EU-
lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en 
landen van het Oostelijk Partnerschap een 
ernstige schending van hun soevereiniteit 
vormen; overwegende dat het 
Kremlinregime niet meewerkt aan de 
onderzoeken naar deze misdrijven en aan 
belangrijke verdachten bescherming biedt;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/5

Amendement 5
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging AE

Ontwerpaanbeveling Amendement

AE. overwegende dat er in de afgelopen 
twee decennia een aantal (soms geslaagde) 
moordpogingen op tegenstanders van het 
regime en onafhankelijke journalisten zijn 
geweest, zowel in Rusland zelf als op 
buitenlands grondgebied, waaronder die op 
Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov, 
Aleksandr Litvinenko, Sergej en Yulia 
Skripal, Sergej Protazanov, Pjotr Verzilov, 
Vladimir Kara-Murza, Aleksej Navalny; 
overwegende dat de personen achter deze 
misdrijven nog steeds niet zijn 
geïdentificeerd en aangeklaagd omdat de 
aanhoudende onderdrukking van 
maatschappelijke tegenstand wordt 
versterkt door de straffeloosheid van politie 
en veiligheidstroepen en door de onwil van 
de rechtbanken om de werkelijke daders 
van deze misdaden te vervolgen; 
overwegende dat vertegenwoordigers van 
de oppositie stelselmatig worden 
blootgesteld aan verbale aanvallen, 
persoonsgerichte campagnes en 
demonisering door de regering of 
regeringsgezinde media; overwegende dat 
in het verslag van de Parlementaire 
Vergadering van de OVSE over de moord 
op Boris Nemtsov werd geconcludeerd dat 
“de aanpak van de straffeloosheid niet 
zozeer wordt gehinderd door de 
capaciteiten van de Russische 
rechtshandhaving, maar vooral door het 

AE. overwegende dat er in de afgelopen 
twee decennia een aantal (soms geslaagde) 
moordpogingen op tegenstanders van het 
regime en onafhankelijke journalisten zijn 
geweest, zowel in Rusland zelf als op 
buitenlands grondgebied, waaronder die op 
Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov, 
Aleksandr Litvinenko, Sergej en Yulia 
Skripal, Sergej Protazanov, Pjotr Verzilov, 
Vladimir Kara-Murza, Aleksej Navalny en 
Zelimchan Changosjvili; overwegende dat 
de personen achter deze misdrijven nog 
steeds niet zijn geïdentificeerd en 
aangeklaagd omdat de aanhoudende 
onderdrukking van maatschappelijke 
tegenstand wordt versterkt door de 
straffeloosheid van politie en 
veiligheidstroepen en door de onwil van de 
rechtbanken om de werkelijke daders van 
deze misdaden te vervolgen; overwegende 
dat vertegenwoordigers van de oppositie 
stelselmatig worden blootgesteld aan 
verbale aanvallen, persoonsgerichte 
campagnes en demonisering door de 
regering of regeringsgezinde media; 
overwegende dat in het verslag van de 
Parlementaire Vergadering van de OVSE 
over de moord op Boris Nemtsov werd 
geconcludeerd dat “de aanpak van de 
straffeloosheid niet zozeer wordt gehinderd 
door de capaciteiten van de Russische 
rechtshandhaving, maar vooral door het 
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gebrek aan politieke wil”; overwegende dat 
in het verslag van de Parlementaire 
Vergadering van de OVSE ook wordt 
opgemerkt dat een volledig onderzoek naar 
de moord “een eerste stap zou zijn om het 
klimaat van straffeloosheid in Rusland aan 
te pakken”;

gebrek aan politieke wil”; overwegende dat 
in het verslag van de Parlementaire 
Vergadering van de OVSE ook wordt 
opgemerkt dat een volledig onderzoek naar 
de moord “een eerste stap zou zijn om het 
klimaat van straffeloosheid in Rusland aan 
te pakken”;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/6

Amendement 6
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging AL

Ontwerpaanbeveling Amendement

AL. overwegende dat de lhbti+-
gemeenschap in verschillende delen van de 
Russische Federatie te maken heeft met 
omvangrijke discriminatie, waaronder 
intimidatie, foltering, opsluiting en moord, 
en overwegende dat de situatie bijzonder 
gevaarlijk is in Tsjetsjenië, dat in 2017 is 
begonnen met zuiveringen tegen de lhbti+-
gemeenschap, met tientallen arrestaties, 
folteringen en minstens twee doden als 
gevolg, en waardoor velen zich in 
veiligheid hebben gebracht in het 
buitenland; overwegende dat de bestaande 
wetgeving elke openbare discussie over 
“niet-traditionele seksuele relaties” 
verbiedt; overwegende dat naar aanleiding 
van de onwettige grondwetswijzigingen 
wetgeving is aangenomen ter inperking van 
de rechten van lhbti+-personen, waaronder 
het recht om te trouwen en kinderen groot 
te brengen;

AL. overwegende dat de lhbti+-
gemeenschap in verschillende delen van de 
Russische Federatie te maken heeft met 
omvangrijke discriminatie, waaronder 
intimidatie, foltering, opsluiting en moord, 
en overwegende dat de situatie bijzonder 
gevaarlijk is in Tsjetsjenië, dat in 2017 is 
begonnen met zuiveringen tegen de lhbti+-
gemeenschap, met tientallen arrestaties, 
folteringen en minstens twee doden als 
gevolg, en waardoor velen zich in 
veiligheid hebben gebracht in het 
buitenland; overwegende dat de bestaande 
wetgeving elke openbare discussie over 
“niet-traditionele seksuele relaties” 
verbiedt; overwegende dat naar aanleiding 
van de onwettige grondwetswijzigingen 
wetgeving is aangenomen ter inperking van 
de rechten van lhbti+-personen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/7

Amendement 7
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging AP

Ontwerpaanbeveling Amendement

AP. overwegende dat de nieuwe 
EU-strategie rekening moet houden met 
verschillende scenario’s en mogelijke 
ontwikkelingen, en moet voorzien in een 
duidelijke respons op de schendingen van 
het internationaal recht en de 
mensenrechten door Rusland, en evenals in 
doeltreffende instrumenten om Russische 
inmenging en het verspreiden van 
desinformatie tegen te gaan, alsook in 
instrumenten voor selectieve 
samenwerking, waar mogelijk; 
overwegende dat het Parlement de Raad 
ook heeft verzocht onmiddellijk te starten 
met het voorbereiden en vaststellen van 
een EU-strategie voor betrekkingen met 
een democratisch Rusland in de toekomst, 
inclusief een breed aanbod van stimulansen 
en voorwaarden voor het versterken van 
progressie in de richting van vrijheid en 
democratie in Rusland;

AP. overwegende dat de nieuwe 
EU-strategie rekening moet houden met 
verschillende scenario’s en mogelijke 
ontwikkelingen, en moet voorzien in een 
duidelijke respons op de schendingen van 
het internationaal recht en de 
mensenrechten door Rusland, en evenals in 
doeltreffende instrumenten om Russische 
inmenging en het verspreiden van 
desinformatie tegen te gaan, alsook in 
instrumenten voor beperkte, selectieve 
samenwerking, indien absoluut 
noodzakelijk, zonder de beginselen van 
soevereiniteit en veiligheid en de waarden 
waarop ze gebaseerd zijn te 
compromitteren; overwegende dat het 
Parlement de Raad ook heeft verzocht 
onmiddellijk te starten met het 
voorbereiden en vaststellen van een EU-
strategie voor betrekkingen met een 
democratisch Rusland in de toekomst, 
inclusief een breed aanbod van stimulansen 
en voorwaarden voor het versterken van 
progressie in de richting van vrijheid en 
democratie in Rusland;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/8

Amendement 8
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging AQ

Ontwerpaanbeveling Amendement

AQ. overwegende dat de vijf leidende 
beginselen van de EU voor de 
betrekkingen met Rusland het 
Kremlinregime weerhouden hebben van 
verdere agressie tegen Oekraïne, maar niets 
vermelden over het beteugelen van 
president Poetins onderdrukking van de 
Russische bevolking; overwegende dat de 
vijf leidende beginselen van de EU voor de 
betrekkingen met Rusland nog steeds 
gelden als een functioneel kader, maar 
gekoppeld moeten worden aan een 
daadwerkelijke strategie die gericht is op 
de verwezenlijking van de EU-
doelstellingen in haar betrekkingen met 
Rusland, onder meer door het Kremlin te 
weerhouden van verdere agressie tegen 
buurlanden en door strenger op te treden 
tegen militaire acties in het buitenland, 
waaronder acties door gevolmachtigden en 
huurlingen; overwegende dat, aangezien er 
met de huidige Russische leiders geen 
aanzienlijk positieve ontwikkelingen te 
verwachten zijn, de vijf beginselen moeten 
worden aangevuld om de onderdrukking 
van het Russische volk door president 
Poetin en de bredere ontwrichtende 
activiteiten van het Kremlin in te perken;

AQ. overwegende dat de vijf leidende 
beginselen van de EU voor de 
betrekkingen met Rusland het 
Kremlinregime weerhouden hebben van 
verdere agressie tegen Oekraïne, maar niets 
vermelden over het beteugelen van 
president Poetins onderdrukking van de 
Russische bevolking; overwegende dat de 
vijf leidende beginselen van de EU voor de 
betrekkingen met Rusland nog steeds 
gelden als een functioneel kader, maar 
gekoppeld moeten worden aan een 
daadwerkelijke strategie die gericht is op 
de verwezenlijking van de EU-
doelstellingen in haar betrekkingen met 
Rusland, onder meer door het huidige 
vijandige beleid van het Kremlin te 
bestrijden en verdere agressie tegen 
buurlanden te ontmoedigen en door 
strenger op te treden tegen militaire acties 
in het buitenland, waaronder acties door 
gevolmachtigden en huurlingen; 
overwegende dat, aangezien er met de 
huidige Russische leiders geen aanzienlijk 
positieve ontwikkelingen te verwachten 
zijn, de vijf beginselen moeten worden 
aangevuld om de onderdrukking van het 
Russische volk door president Poetin en de 
bredere ontwrichtende activiteiten van het 
Kremlin in te perken;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/9

Amendement 9
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – punt a

Ontwerpaanbeveling Amendement

(a) de EU moet haar buitenlands beleid 
fundamenteel hervormen om op 
geloofwaardige wijze aan te tonen dat zij in 
staat is besluiten en maatregelen te nemen 
op het gebied van buitenlands beleid, onder 
meer door de bevoegdheden van de 
Europese Dienst voor extern optreden en 
de VV/HV, die optreden namens de EU, uit 
te breiden, alsook om te verzekeren dat het 
beleid voorziet in meer autonomie en 
duidelijke verantwoordelijkheden, de 
afschaffing van eenparigheid van 
stemmen in aangelegenheden van 
buitenlands beleid, duidelijkere 
communicatie en leiderschap aan de kant 
van de lidstaten, zonder afbreuk te doen 
aan de eenheid en de intra-Europese 
solidariteit; bovendien moet de rol van de 
EU op het wereldtoneel worden versterkt, 
net als de capaciteiten van de EU-
instellingen, om Rusland ervan te 
weerhouden de betrekkingen met de EU 
steeds meer op bilaterale leest te schoeien, 
aangezien Brussel de enige hoofdstad 
moet zijn waar belangrijke besluiten 
worden genomen over de betrekkingen 
tussen de EU en Rusland;

(a) de EU moet overwegen haar 
buitenlands beleid te hervormen om op 
geloofwaardige wijze aan te tonen dat zij in 
staat is besluiten en maatregelen te nemen 
op het gebied van buitenlands beleid, onder 
meer door de bevoegdheden van de 
Europese Dienst voor extern optreden en 
de VV/HV, die optreden namens de EU, uit 
te breiden, alsook om doelmatiger reacties 
op de toenemende uitdagingen vanuit het 
Kremlin te ontwikkelen, evenals 
duidelijkere communicatie en leiderschap 
aan de kant van de lidstaten, zonder 
afbreuk te doen aan de eenheid en de intra-
Europese solidariteit, die sinds 2014 met 
succes hebben standgehouden; bovendien 
moet de rol van de EU op het wereldtoneel 
worden versterkt, net als de capaciteiten 
van de EU-instellingen, om Rusland ervan 
te weerhouden de betrekkingen met de EU 
steeds meer op bilaterale leest te schoeien; 
dit vereist echter een wijziging van het 
beleid van de EU ten aanzien van 
Rusland, dat tot dusver vaak is gebaseerd 
op onjuiste veronderstellingen en een 
ontoereikende kennis van de realiteiten 
van de Russische doelstellingen, politiek 
en geschiedenis, zoals blijkt uit het laatste 
bezoek van de VV/HV aan Moskou, 
ondanks waarschuwingen van lidstaten 
en leden van het Europees Parlement;
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Or. en
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8.9.2021 A9-0259/10

Amendement 10
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Paragraaf 1 – punt b

Ontwerpaanbeveling Amendement

(b) samen met de NAVO en 
internationale partners moet de EU 
Rusland afschrikken teneinde de vrede en 
stabiliteit in Europa en daarbuiten te 
bewaren, onder meer door haar eigen 
defensiecapaciteit te versterken en de 
Russische autoriteiten onder druk te zetten 
om zich niet te bemoeien met de oostelijke 
en zuidelijke buurlanden van de EU; de EU 
moet in het bijzonder eisen – onder meer 
voor de EU en internationale organisaties 
als de OVSE en de VN – dat Rusland zich 
verbindt tot het oplossen van de 
aanhoudende conflicten en het voorkomen 
van toekomstige conflicten, allereerst door 
de bezette en illegaal geannexeerde 
gebieden in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap terug te geven 
overeenkomstig hun internationaal erkende 
grenzen en met eerbiediging van de EU-, 
Euro-Atlantische en democratische keuze 
van de betrokken landen;

(b) samen met de NAVO en 
internationale partners moet de EU 
Rusland afschrikken teneinde de vrede en 
stabiliteit in Europa en daarbuiten te 
bewaren, onder meer door haar eigen 
defensiecapaciteit te versterken en de 
Russische autoriteiten onder druk te zetten 
om zich niet op schadelijke en destructieve 
wijze te bemoeien met de oostelijke en 
zuidelijke buurlanden van de EU; de EU 
moet in het bijzonder eisen – onder meer 
voor de EU en internationale organisaties 
als de OVSE en de VN – dat Rusland zich 
verbindt tot het oplossen van de 
aanhoudende conflicten en het voorkomen 
van toekomstige conflicten, allereerst door 
de bezette en illegaal geannexeerde 
gebieden in de landen van het Oostelijk 
Partnerschap terug te geven 
overeenkomstig hun internationaal erkende 
grenzen en met eerbiediging van de EU-, 
Euro-Atlantische en democratische keuze 
van de betrokken landen;

Or. en


