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Alteração 1
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Citação 8-A (nova)

Proposta de recomendação Alteração

– Tendo em conta a declaração 
conjunta da Plataforma Internacional da 
Crimeia de 23 de agosto de 2021,
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Alteração 2
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando O

Proposta de recomendação Alteração

O. Considerando que através das 
reformas constitucionais russas de 2020 foi 
revista a história da Segunda Guerra 
Mundial, expurgando a história da era 
soviética e designando a Rússia como 
sucessora da União Soviética, foi 
introduzido o direito de intervir à escala 
internacional na defesa de cidadãos russos 
e foram proibidos os debates sobre a 
devolução de território russo a países 
estrangeiros;

O. Considerando que através das 
reformas constitucionais russas de 2020 foi 
revista a história da Segunda Guerra 
Mundial, expurgando a história da era 
soviética e designando a Rússia como 
sucessora da União Soviética, foi 
introduzido o direito de intervir à escala 
internacional na defesa de cidadãos russos 
e foram proibidos os debates sobre a 
devolução de território reivindicado pela 
Rússia a países estrangeiros;
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Alteração 3
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando S

Proposta de recomendação Alteração

S. Considerando que a Rússia 
continua ativa em várias partes do mundo, 
incluindo os Balcãs Ocidentais, a Ásia 
Central, o Médio Oriente, o Norte de 
África, a África Subsariana e a América 
Latina; que o Governo russo utiliza 
unidades paramilitares (o «grupo Wagner») 
para apoiar regimes ditatoriais em todo o 
mundo, desacreditar a União e pôr em 
causa os esforços da comunidade 
internacional para atenuar os conflitos, 
consolidar a paz e garantir a estabilidade; 
que a região dos Balcãs Ocidentais, que 
inclui potenciais novos Estados-Membros 
da UE, se caracteriza por uma forte 
presença russa, em particular na Sérvia; 
que, em 2016, a agência de informações 
militares russa (GRU) esteve envolvida em 
tentativas para controlar o parlamento do 
Montenegro, assassinar o primeiro-
ministro e instalar um governo pró-russo e 
anti-NATO, a fim de impedir a adesão do 
Montenegro a esta organização;

S. Considerando que a Rússia 
continua ativa em várias partes do mundo, 
incluindo os Balcãs Ocidentais, a Ásia 
Central, o Médio Oriente, o Norte de 
África, a África Subsariana, a América 
Latina e o Ártico; que o Governo russo 
utiliza unidades paramilitares (o «grupo 
Wagner») para apoiar regimes ditatoriais 
em todo o mundo, desacreditar a União e 
pôr em causa os esforços da comunidade 
internacional para atenuar os conflitos, 
consolidar a paz e garantir a estabilidade; 
que a região dos Balcãs Ocidentais, que 
inclui potenciais novos Estados-Membros 
da UE, se caracteriza por uma forte 
presença russa, em particular na Sérvia; 
que, em 2016, a agência de informações 
militares russa (GRU) esteve envolvida em 
tentativas para controlar o parlamento do 
Montenegro, assassinar o primeiro-
ministro e instalar um governo pró-russo e 
anti-NATO, a fim de impedir a adesão do 
Montenegro a esta organização;
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Alteração 4
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando T

Proposta de recomendação Alteração

T. Considerando que, no que diz 
respeito à UE, agentes no ativo dos 
serviços de informações russos terão, sob 
ordens do Kremlin, estado envolvidos em 
duas explosões num depósito de munições 
em 2014, que causaram a morte a dois 
cidadãos checos e danos materiais 
consideráveis; que os mesmos agentes do 
GRU foram também responsáveis pela 
tentativa de homicídio de Sergei e Yulia 
Skripal no Reino Unido em 2018, 
utilizando um agente neurotóxico de uso 
militar do grupo Novichok; que agentes do 
GRU foram igualmente acusados da 
tentativa de homicídio de Emilian Gebrev, 
proprietário de uma fábrica de armamento, 
e de duas outras pessoas na Bulgária em 
2015; que as ações ilegais do regime de 
Kremlin no território da República Checa, 
da Bulgária e de muitos outros Estados-
Membros, do Reino Unido e de países da 
Parceria Oriental constituem uma violação 
grave da soberania destes países; que o 
regime de Kremlin não coopera na 
investigação destes crimes e protege os 
principais suspeitos;

T. Considerando que, no que diz 
respeito à UE, agentes no ativo dos 
serviços de informações russos terão, sob 
ordens do Kremlin, estado envolvidos em 
duas explosões num depósito de munições 
em 2014, que causaram a morte a dois 
cidadãos checos e danos materiais 
consideráveis; que os mesmos agentes do 
GRU foram também responsáveis pela 
tentativa de homicídio de Sergei e Yulia 
Skripal no Reino Unido em 2018, 
utilizando um agente neurotóxico de uso 
militar do grupo Novichok; que agentes do 
GRU foram igualmente acusados da 
tentativa de homicídio de Emilian Gebrev, 
proprietário de uma fábrica de armamento, 
e de duas outras pessoas na Bulgária em 
2015, bem como de Zelimkhan 
Khangoshvili, assassinado em Berlim em 
2019 por agentes russos; que as ações 
ilegais do regime de Kremlin no território 
da República Checa, da Bulgária e de 
muitos outros Estados-Membros, do Reino 
Unido e de países da Parceria Oriental 
constituem uma violação grave da 
soberania destes países; que o regime de 
Kremlin não coopera na investigação 
destes crimes e protege os principais 
suspeitos;
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Alteração 5
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando AE

Proposta de recomendação Alteração

AE. Considerando que, nas últimas duas 
décadas, houve uma série de tentativas de 
assassinato ou assassinatos de opositores 
ao regime e jornalistas independentes, quer 
na Rússia, quer em solo estrangeiro, 
incluindo os de Anna Politkovskaya, Boris 
Nemtsov, Alexander Litvinenko, Sergei e 
Yulia Skripal, Sergei Protazanov, Piotr 
Verzilov, Vladimir Kara-Murza, Alexei 
Navalny e outros; que os organizadores 
desses crimes continuam por identificar e 
por julgar, uma vez que a repressão em 
curso da contestação social é reforçada 
pela impunidade da polícia e das forças de 
segurança e pela relutância do poder 
judicial em julgar os verdadeiros autores 
desses crimes; que os representantes da 
oposição são sistematicamente alvo de 
ataques verbais, campanhas ad hominem e 
desumanização por parte do governo ou 
dos meios de comunicação social pró-
governamentais; que o relatório da 
Assembleia Parlamentar da OSCE sobre o 
assassinato de Boris Nemtsov chegou à 
conclusão de que o problema principal na 
luta contra a impunidade não reside nas 
capacidades de aplicação da lei, mas sim 
na vontade política; que no relatório da 
Assembleia Parlamentar da OSCE se 
assinala igualmente que uma investigação 
aprofundada do assassinato seria um 
primeiro passo para combater o clima de 

AE. Considerando que, nas últimas duas 
décadas, houve uma série de tentativas de 
assassinato ou assassinatos de opositores 
ao regime e jornalistas independentes, quer 
na Rússia, quer em solo estrangeiro, 
incluindo os de Anna Politkovskaya, Boris 
Nemtsov, Alexander Litvinenko, Sergei e 
Yulia Skripal, Sergei Protazanov, Piotr 
Verzilov, Vladimir Kara-Murza, Alexei 
Navalny, Zelimkhan Khangoshvili e 
outros; que os organizadores desses crimes 
continuam por identificar e por julgar, uma 
vez que a repressão em curso da 
contestação social é reforçada pela 
impunidade da polícia e das forças de 
segurança e pela relutância do poder 
judicial em julgar os verdadeiros autores 
desses crimes; que os representantes da 
oposição são sistematicamente alvo de 
ataques verbais, campanhas ad hominem e 
desumanização por parte do governo ou 
dos meios de comunicação social pró-
governamentais; que o relatório da 
Assembleia Parlamentar da OSCE sobre o 
assassinato de Boris Nemtsov chegou à 
conclusão de que o problema principal na 
luta contra a impunidade não reside nas 
capacidades de aplicação da lei, mas sim 
na vontade política; que no relatório da 
Assembleia Parlamentar da OSCE se 
assinala igualmente que uma investigação 
aprofundada do assassinato seria um 
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impunidade na Rússia; primeiro passo para combater o clima de 
impunidade na Rússia;
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Alteração 6
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando AL

Proposta de recomendação Alteração

AL. Considerando que a comunidade 
LGBTI+ é vítima em várias partes da 
Federação da Rússia de uma discriminação 
generalizada, incluindo assédio, tortura, 
prisão e assassinato, e que a situação é 
particularmente perigosa na Chechénia, 
que, em 2017, começou uma purga contra 
pessoas LGBTI+, detendo e torturando 
dezenas de pessoas e causando a morte a, 
pelo menos, duas pessoas, o que levou a 
que muitas pessoas procurassem refúgio 
seguro no estrangeiro; que as leis em vigor 
proíbem qualquer debate público sobre 
«relações sexuais não tradicionais»; que, 
na sequência de alterações constitucionais 
ilegais, foi adotada legislação que afeta 
negativamente os direitos das pessoas 
LGBTI+, incluindo o direito de casar e 
educar filhos;

AL. Considerando que a comunidade 
LGBTI+ é vítima em várias partes da 
Federação da Rússia de uma discriminação 
generalizada, incluindo assédio, tortura, 
prisão e assassinato, e que a situação é 
particularmente perigosa na Chechénia, 
que, em 2017, começou uma purga contra 
pessoas LGBTI+, detendo e torturando 
dezenas de pessoas e causando a morte a, 
pelo menos, duas pessoas, o que levou a 
que muitas pessoas procurassem refúgio 
seguro no estrangeiro; que as leis em vigor 
proíbem qualquer debate público sobre 
«relações sexuais não tradicionais»; que, 
na sequência de alterações constitucionais 
ilegais, foi adotada legislação que afeta 
negativamente os direitos das pessoas 
LGBTI+;
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Alteração 7
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando AP

Proposta de recomendação Alteração

AP. Considerando que a estratégia 
atualizada da UE deve ter em conta 
diferentes cenários, possíveis 
desenvolvimentos e respostas claras às 
violações do Direito internacional e dos 
direitos humanos pela Rússia, incluindo 
instrumentos eficazes contra a interferência 
e a propagação da desinformação por este 
país, bem como instrumentos para uma 
cooperação seletiva, sempre que possível; 
que o Parlamento também instou o 
Conselho a preparar de imediato e a adotar 
uma estratégia da UE para as futuras 
relações com uma Rússia democrática, que 
inclua uma ampla gama de medidas de 
incentivo e de condições para reforçar as 
tendências internas no sentido da liberdade 
e da democracia;

AP. Considerando que a estratégia 
atualizada da UE deve ter em conta 
diferentes cenários, possíveis 
desenvolvimentos e respostas claras às 
violações do Direito internacional e dos 
direitos humanos pela Rússia, incluindo 
instrumentos eficazes contra a interferência 
e a propagação da desinformação por este 
país, bem como instrumentos para uma 
cooperação seletiva limitada, quando 
absolutamente necessário, sem prejuízo 
dos princípios da soberania e da 
segurança e dos valores em que estes se 
baseiam; que o Parlamento também instou 
o Conselho a preparar de imediato e a 
adotar uma estratégia da UE para as futuras 
relações com uma Rússia democrática, que 
inclua uma ampla gama de medidas de 
incentivo e de condições para reforçar as 
tendências internas no sentido da liberdade 
e da democracia;
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Alteração 8
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando AQ

Proposta de recomendação Alteração

AQ. Considerando que os cinco 
princípios orientadores da UE relativos às 
relações com a Rússia contribuíram para 
conter qualquer nova agressão contra a 
Ucrânia pelo regime no Kremlin, embora 
sejam omissos quanto à forma de conter a 
repressão exercida pelo Presidente Putin 
contra o povo russo; que os cinco 
princípios orientadores da UE para as 
relações com a Rússia continuam a 
constituir um quadro funcional válido, mas 
devem ser acompanhados de uma 
estratégia efetiva destinada a alcançar os 
objetivos da UE nas suas relações com a 
Rússia, nomeadamente dissuadindo o 
Kremlin de persistir na sua agressão contra 
os países vizinhos e prevendo 
consequências mais graves para as ações 
militares em países estrangeiros, incluindo 
ações por intermediários e mercenários; 
que, uma vez que não existem perspetivas 
de desenvolvimentos positivos 
significativos com os atuais dirigentes 
russos, importa completar os cinco 
princípios, a fim de limitar a repressão do 
povo russo pelo Presidente Putin e as 
atividades desestabilizadoras mais vastas 
exercidas pelo Kremlin;

AQ. Considerando que os cinco 
princípios orientadores da UE relativos às 
relações com a Rússia contribuíram para 
conter qualquer nova agressão contra a 
Ucrânia pelo regime no Kremlin, embora 
sejam omissos quanto à forma de conter a 
repressão exercida pelo Presidente Putin 
contra o povo russo; que os cinco 
princípios orientadores da UE para as 
relações com a Rússia continuam a 
constituir um quadro funcional válido, mas 
devem ser acompanhados de uma 
estratégia efetiva destinada a alcançar os 
objetivos da UE nas suas relações com a 
Rússia, nomeadamente combatendo as 
atuais políticas hostis do Kremlin e 
dissuadindo-o de persistir na sua agressão 
contra os países vizinhos e prevendo 
consequências mais graves para as ações 
militares em países estrangeiros, incluindo 
ações por intermediários e mercenários; 
que, uma vez que não existem perspetivas 
de desenvolvimentos positivos 
significativos com os atuais dirigentes 
russos, importa completar os cinco 
princípios, a fim de limitar a repressão do 
povo russo pelo Presidente Putin e as 
atividades desestabilizadoras mais vastas 
exercidas pelo Kremlin;

Or. en
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Alteração 9
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea a)

Proposta de recomendação Alteração

a) A UE deve reformar 
profundamente a sua política externa, a 
fim de demonstrar de forma credível que é 
capaz de tomar decisões e de tomar 
medidas no domínio da política externa, 
nomeadamente alargando as competências 
do Serviço Europeu para a Ação Externa e 
do VP/AR agindo em nome da UE, e a fim 
de garantir que a política conduz a uma 
maior autonomia e a responsabilidades 
claras, à revogação da unanimidade em 
questões de política externa, a uma 
comunicação e a uma liderança mais claras 
por parte dos Estados-Membros, 
salvaguardando simultaneamente a unidade 
e a solidariedade intraeuropeia; além disso, 
a UE deve reforçar o seu papel enquanto 
ator global, bem como as capacidades das 
instituições da UE, a fim de impedir que a 
Rússia prossiga a chamada bilateralização 
das relações com a UE, uma vez que 
Bruxelas deve ser a única capital onde 
são tomadas decisões fundamentais sobre 
as relações UE-Rússia;

a) A UE deve pensar em reformar a 
sua política externa, a fim de demonstrar 
de forma credível que é capaz de tomar 
decisões e de tomar medidas no domínio da 
política externa, nomeadamente alargando 
as competências do Serviço Europeu para a 
Ação Externa e do VP/AR agindo em 
nome da UE, e a fim de definir respostas 
mais eficazes aos crescentes desafios do 
Kremlin, bem como uma comunicação e 
uma liderança mais claras por parte dos 
Estados-Membros, salvaguardando 
simultaneamente a unidade e a 
solidariedade intraeuropeia, que têm sido 
mantidas desde 2014; além disso, a UE 
deve reforçar o seu papel enquanto ator 
global, bem como as capacidades das 
instituições da UE, a fim de impedir que a 
Rússia prossiga a chamada bilateralização 
das relações com a UE; tal exige, no 
entanto, uma mudança na política da UE 
em relação à Rússia, que até agora se 
baseou frequentemente em pressupostos 
falsos e num conhecimento inadequado 
sobre as realidades dos objetivos, da 
política e da história da Rússia, como 
demonstrado pela última visita do VP/AR 
a Moscovo, apesar dos avisos dos 
Estados-Membros e dos deputados do 
Parlamento Europeu;
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Alteração 10
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas UE-Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea b)

Proposta de recomendação Alteração

b) A UE, juntamente com a NATO e 
os parceiros internacionais, deve dissuadir 
a Rússia a fim de manter a paz e 
estabilidade na Europa e no resto do 
mundo, nomeadamente através do reforço 
das suas próprias capacidades de defesa e 
pressionando as autoridades russas a não 
interferir na vizinhança meridional e 
oriental da UE; em particular, a UE deve 
exigir — inclusive perante a própria União 
e as organizações internacionais como a 
OSCE ou a ONU — que a Rússia se 
comprometa a resolver os conflitos em 
curso e a prevenir futuros conflitos, 
começando pela devolução dos territórios 
ocupados e ilegalmente anexados na região 
da Parceria Oriental, de acordo com as suas 
fronteiras internacionalmente reconhecidas, 
e pelo respeito das escolhas destes países 
no que respeita à União, aos interesses 
euro-atlânticos e à democracia;

b) A UE, juntamente com a NATO e 
os parceiros internacionais, deve dissuadir 
a Rússia a fim de manter a paz e 
estabilidade na Europa e no resto do 
mundo, nomeadamente através do reforço 
das suas próprias capacidades de defesa e 
pressionando as autoridades russas a não 
interferir na vizinhança meridional e 
oriental da UE de forma nociva e 
destrutiva; em particular, a UE deve exigir 
— inclusive perante a própria União e as 
organizações internacionais como a OSCE 
ou a ONU — que a Rússia se comprometa 
a resolver os conflitos em curso e a 
prevenir futuros conflitos, começando pela 
devolução dos territórios ocupados e 
ilegalmente anexados na região da Parceria 
Oriental, de acordo com as suas fronteiras 
internacionalmente reconhecidas, e pelo 
respeito das escolhas destes países no que 
respeita à União, aos interesses 
euro-atlânticos e à democracia;

Or. en


