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8.9.2021 A9-0259/11

Amendement 11
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 c

Ontwerpaanbeveling Amendement

(c) de EU, en met name de lidstaten, 
moeten hun verbintenissen op het gebied 
van collectieve zelfverdediging nakomen 
die zij zijn aangegaan als leden van de 
NAVO; herinnert eraan dat de EU en de 
NAVO gemeenschappelijke 
veiligheidsuitdagingen en 
defensiebelangen hebben en zich in 
dezelfde, steeds problematischere 
veiligheidscontext bewegen, en dat daarom 
een sterk trans-Atlantisch partnerschap 
inzake veiligheid en defensie via de NAVO 
onontbeerlijk is, ook al streeft de EU 
tegelijkertijd naar strategische autonomie; 
de EU moet haar inspanningen opvoeren 
om een ware Europese defensiemacht op te 
richten als onderdeel van een versterkte 
NAVO, zodat zij aan het bondgenootschap 
kan bijdragen met doeltreffendere, 
inzetbare, interoperabele en duurzame 
militaire middelen en strijdkrachten, en 
zich kan presenteren als een sterke en 
zelfbewuste internationale speler die de 
vrede kan handhaven;

(c) de EU, en met name de lidstaten, 
moeten hun verbintenissen op het gebied 
van collectieve zelfverdediging nakomen 
die zij zijn aangegaan als leden van de 
NAVO; herinnert eraan dat de EU en de 
NAVO gemeenschappelijke 
veiligheidsuitdagingen en 
defensiebelangen hebben en zich in 
dezelfde, steeds problematischere 
veiligheidscontext bewegen, en dat daarom 
een sterk trans-Atlantisch partnerschap 
inzake veiligheid en defensie via de NAVO 
onontbeerlijk is, ook al streeft de EU 
tegelijkertijd naar een veerkrachtiger en 
autonomer defensiebeleid; de lidstaten 
van de EU moeten hun defensiecapaciteit 
opvoeren om een ware Europese 
defensiemacht op te richten als onderdeel 
van een versterkte EU en NAVO, zodat zij 
aan het bondgenootschap kan bijdragen 
met doeltreffendere, inzetbare, 
interoperabele en duurzame militaire 
middelen en strijdkrachten, en Europa kan 
presenteren als een sterke en zelfbewuste 
internationale speler die de vrede kan 
handhaven;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/12

Amendement 12
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 c bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

 (c bis) de EU moet zich richten op de 
nieuwste nationale veiligheidsstrategie 
van de Russische Federatie, waarin de 
antiwesterse vector van het Russische 
buitenlands beleid formeel wordt erkend 
en de fundamentele en systemische 
onverenigbaarheid van de sociaal-
politieke systemen van Rusland en het 
Westen wordt benadrukt;

Or. en



AM\1238501NL.docx PE696.013v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

8.9.2021 A9-0259/13

Amendement 13
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 d

Ontwerpaanbeveling Amendement

(d) de EU moet de samenwerking 
tussen de veiligheidsdiensten van haar 
lidstaten versterken om doeltreffender 
operaties van de Russische speciale 
diensten op EU-grondgebied te 
verhinderen, en moet samen met haar 
strategische partners verder werken aan 
nieuwe maatregelen in de strijd tegen het 
door het Kremlin gesteunde terrorisme; 
voorts moet de EU investeren in projecten 
ter versterking van haar veiligheid en haar 
gezamenlijke capaciteiten op militair, 
contraspionage-, cyber- en energiegebied;

(d) de EU moet de samenwerking 
tussen de veiligheidsdiensten van haar 
lidstaten versterken om Russische 
vijandige acties systematisch bloot te 
leggen, toe te wijzen en in diskrediet te 
brengen, met name om operaties van de 
Russische speciale diensten op EU-
grondgebied doeltreffender te verhinderen, 
en moet samen met haar strategische 
partners verder werken aan nieuwe 
maatregelen in de strijd tegen het door het 
Kremlin gesteunde terrorisme; voorts moet 
de EU investeren in projecten ter 
versterking van haar veiligheid en haar 
gezamenlijke capaciteiten op militair, 
cyber- en energiegebied, alsook in de 
coördinatie van de contraspionage-
inspanningen van de lidstaten;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/14

Amendement 14
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 f

Ontwerpaanbeveling Amendement

(f) de EU moet ook verder werken aan 
de volledige synchronisatie van de 
elektriciteitsnetten van alle lidstaten met 
het synchroon elektriciteitsnet van 
continentaal Europa, aangezien dit op 
lange termijn het beste antwoord is op het 
probleem van de strategische 
energieafhankelijkheid van Europa ten 
aanzien van Rusland, en moet zich ook 
uitspreken tegen alle nieuwe uitbreidingen 
van de Russische kernenergiesector 
richting de EU en maatregelen treffen om 
te voorkomen dat elektriciteit die is 
opgewekt in de door Rosatom gebouwde 
Astravets-kerncentrale, op de EU-markt 
wordt verkocht;

(f) de EU moet ook verder werken aan 
de volledige synchronisatie van de 
elektriciteitsnetten van alle lidstaten met 
het synchroon elektriciteitsnet van 
continentaal Europa, aangezien dit op 
lange termijn het beste antwoord is op het 
probleem van de strategische 
energieafhankelijkheid van Europa ten 
aanzien van Rusland, en moet zich ook 
uitspreken tegen alle nieuwe uitbreidingen 
van de Russische kernenergiesector 
richting de EU en maatregelen treffen om 
te voorkomen dat elektriciteit die is 
opgewekt in de door Rosatom gebouwde 
Astravets-kerncentrale en andere 
toekomstige projecten, zoals de Baltische 
kerncentrale (Baltijskaja NPP), op de EU-
markt wordt verkocht;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/15

Amendement 15
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 i

Ontwerpaanbeveling Amendement

(i) de EU moet de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale 
onschendbaarheid van de landen van het 
Oostelijk Partnerschap binnen hun 
internationaal erkende grenzen 
onverminderd waarborgen en de directe en 
indirecte betrokkenheid van Rusland bij 
gewapende conflicten en troepenopbouw 
binnen de grenzen van of aan de Russische 
grenzen met het Oostelijk Partnerschap, de 
illegale bezetting en annexatie van de Krim 
door Rusland en de feitelijke bezetting van 
bepaalde delen van de regio’s Donetsk en 
Luhansk, alsook de schendingen van de 
mensenrechten en het internationaal recht 
in door Rusland bezette of ingelijfde 
gebieden, veroordelen; de EU moet 
duidelijk maken dat een terugkeer naar de 
normale gang van zaken alleen 
bespreekbaar is, indien Rusland een eind 
maakt aan zijn agressieve beleid en hybride 
oorlogvoering tegen de EU, haar lidstaten 
en de landen van het Oostelijk 
Partnerschap, en indien de territoriale 
onschendbaarheid van Georgië, Moldavië 
en Oekraïne wordt hersteld binnen hun 
internationaal erkende grenzen; de EU 
moet bijgevolg erop toezien dat de sancties 
gehandhaafd worden totdat Rusland 
voldoet aan de voorwaarden voor 
opheffing;

(i) de EU moet de onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en territoriale 
onschendbaarheid van de landen van het 
Oostelijk Partnerschap binnen hun 
internationaal erkende grenzen 
onverminderd waarborgen en de directe en 
indirecte betrokkenheid van Rusland bij 
gewapende conflicten en troepenopbouw 
binnen de grenzen van of aan de Russische 
grenzen met het Oostelijk Partnerschap, de 
illegale bezetting en annexatie van de Krim 
door Rusland en de feitelijke bezetting van 
bepaalde delen van de regio’s Donetsk en 
Luhansk, alsook de schendingen van de 
mensenrechten en het internationaal recht 
in door Rusland bezette of ingelijfde 
gebieden, veroordelen, zoals bleek uit de 
recente arrestatie van de eerste 
vicevoorzitter van de Medzjlis van de 
Krim-Tataren, Nariman Celâl, en vier 
andere leiders van de Krim-Tataren: Aziz 
en Asan Achtemov, Sjevket Oeseinov en 
Eldar Odamanov; de EU moet duidelijk 
maken dat een terugkeer naar de normale 
gang van zaken alleen bespreekbaar is, 
indien Rusland een eind maakt aan zijn 
agressieve beleid en hybride oorlogvoering 
tegen de EU, haar lidstaten en de landen 
van het Oostelijk Partnerschap, en indien 
de territoriale onschendbaarheid van 
Georgië, Moldavië en Oekraïne wordt 
hersteld binnen hun internationaal erkende 
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grenzen; de EU moet bijgevolg erop 
toezien dat de sancties gehandhaafd 
worden totdat Rusland voldoet aan de 
voorwaarden voor opheffing en moet ook 
overwegen die met een jaar te verlengen 
in plaats van zes maanden, zoals 
momenteel het geval is;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/16

Amendement 16
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 i bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

 (i bis) de EU moet verder bijdragen aan 
de ontwikkeling van het overleg- en 
coördinatieformaat van het internationale 
platform van de Krim, met als doel een 
vreedzame beëindiging van de tijdelijke 
bezetting door de Russische Federatie van 
de Autonome Republiek Krim en van de 
stad Sebastopol en het herstel van de 
controle van Oekraïne over het 
grondgebied, met volledige inachtneming 
van het internationaal recht;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/17

Amendement 17
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 j

Ontwerpaanbeveling Amendement

(j) de EU moet de Europese aspiraties 
van haar buurlanden erkennen en het 
Russische beleid van invloedssferen 
verwerpen; daarnaast moet de EU zich 
ervan bewust zijn dat ze een strategische 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
stabiliteit en ontwikkeling in haar 
nabuurschap, met name in de regio van het 
Oostelijk Partnerschap, en moet Rusland 
blijven aansporen om constructief mee te 
werken in het kader van het 
Normandiëproces en zijn internationale 
verplichtingen na te komen, met name uit 
hoofde van de akkoorden van Minsk en het 
VN-Verdrag inzake het recht van de zee; 
de EU moet betrokken blijven bij de 
volledige uitvoering van de akkoorden van 
Minsk, onder meer via de EU-lidstaten die 
betrokken zijn bij het Normandiëkwartet, 
en de mogelijkheden voor trans-
Atlantische samenwerking op dit gebied 
blijven verkennen; de EU moet het 
toepassingsgebied van haar sancties 
vergroten om het opleggen van de 
Russische nationaliteit (“passportisation”) 
en de organisatie van illegale verkiezingen 
op de Krim erin op te nemen en de prijs te 
verhogen die Rusland betaalt voor het 
tegenhouden van de uitvoering van de 
akkoorden van Minsk en de gesprekken 
binnen het Normandiëkwartet; de EU moet 
deze maatregelen afstemmen met de VS 

(j) de EU moet de Europese aspiraties 
van haar buurlanden erkennen en het 
Russische beleid van invloedssferen 
verwerpen; daarnaast moet de EU zich 
ervan bewust zijn dat ze een strategische 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
stabiliteit en ontwikkeling in haar 
nabuurschap, met name in de regio van het 
Oostelijk Partnerschap, en moet Rusland 
blijven aansporen om constructief mee te 
werken in het kader van het 
Normandiëproces en zijn internationale 
verplichtingen na te komen, met name uit 
hoofde van de akkoorden van Minsk en het 
VN-Verdrag inzake het recht van de zee; 
de EU moet betrokken blijven bij de 
volledige uitvoering van de akkoorden van 
Minsk, onder meer via de EU-lidstaten die 
betrokken zijn bij het Normandiëkwartet, 
en de mogelijkheden voor trans-
Atlantische samenwerking op dit gebied 
blijven verkennen; de EU moet het 
toepassingsgebied van haar sancties 
vergroten om het opleggen van de 
Russische nationaliteit (“passportisation”) 
en de organisatie van illegale verkiezingen 
op de Krim erin op te nemen en de prijs te 
verhogen die Rusland betaalt voor het 
tegenhouden van de uitvoering van de 
akkoorden van Minsk en de gesprekken 
binnen het Normandiëkwartet; de EU moet 
deze maatregelen afstemmen met de VS, 
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teneinde het toepassingsgebied uit te 
breiden of de doeltreffendheid ervan te 
vergroten;

het VK, Canada, Japan en andere 
partners teneinde het toepassingsgebied uit 
te breiden of de doeltreffendheid ervan te 
vergroten;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/18

Amendement 18
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 k bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

 (k bis) de EU moet druk uitoefenen op de 
Russische Federatie om onvoorwaardelijk 
te voldoen aan alle bepalingen van de 
door de EU bemiddelde staakt-het-vuren-
overeenkomst van 12 augustus 2008, met 
name de toezegging om al haar 
strijdkrachten uit de bezette gebieden van 
Georgië terug te trekken;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/19

Amendement 19
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 k

Ontwerpaanbeveling Amendement

(k) voorts moet de EU krachtige 
maatregelen treffen om Rusland ervan te 
weerhouden bestaande EU-sancties te 
omzeilen; hiertoe moet de EU haar 
toepasselijke regelgeving herzien en 
actualiseren om meerdere lacunes op te 
vullen en zodoende de sancties 
doeltreffender te maken en Rusland 
daadwerkelijk een hogere prijs te laten 
betalen voor zijn hybride agressieve 
optreden;

(k) voorts moet de EU krachtige 
maatregelen treffen om Rusland ervan te 
weerhouden bestaande EU-sancties te 
omzeilen; hiertoe moet de EU haar 
toepasselijke regelgeving herzien en 
actualiseren om meerdere lacunes op te 
vullen, waaronder een verbod op de 
verkoop, levering, overdracht of uitvoer 
van goederen en technologieën in een 
breder aantal sectoren dan die welke 
verankerd zijn in Besluit van de Raad 
2014/933/GBVB van 18 december 2014, 
alsmede een verbod op uitvoer waarvan de 
eindgebruiker een in de bezette Krim of 
Sebastopol gevestigde entiteit is of uitvoer 
die bedoeld is om aldaar te gebruiken, en 
zodoende de sancties doeltreffender te 
maken en Rusland daadwerkelijk een 
hogere prijs te laten betalen voor zijn 
hybride agressieve optreden;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/20

Amendement 20
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 m

Ontwerpaanbeveling Amendement

(m) de solidariteit van de EU met de 
landen van het Oostelijk Partnerschap moet 
gericht zijn op een versterking van het 
vertrouwen in de EU als betrouwbare 
veiligheidspartner, onder meer door sterker 
in te zetten op de vreedzame oplossing van 
conflicten; de EU moet ervoor zorgen dat 
de veiligheidsdimensie van de landen van 
het Oostelijk Partnerschap ook naar 
behoren aan bod komt in het strategisch 
kompas van de EU en moet zich ook 
beraden op de invoering van een reeks 
veiligheidspacten – kaders om meer te 
investeren in en ondersteuning te bieden 
aan de samenwerking op veiligheids-, 
militair, inlichtingen- en cybergebied – met 
bepaalde landen in het nabuurschap van de 
EU zoals Oekraïne, Moldavië en Georgië 
teneinde hun weerbaarheid te versterken; 
de EU mag de veiligheidscoördinatie met 
deze landen niet uitsluitend zien in het licht 
van de uitbreiding van de NAVO, maar 
moet de veiligheidsproblemen ter plaatse 
nauwgezet beoordelen en in overleg met 
internationale partners overwegen 
welgezinde landen van het Oostelijk 
Partnerschap te voorzien van 
verdedigingsuitrusting, overeenkomstig 
artikel 51 van het VN-Handvest; de EU 
moet ook de samenwerking met 
welgezinde landen van het Oostelijk 
Partnerschap versterken via het Europees 

(m) de solidariteit van de EU met de 
landen van het Oostelijk Partnerschap moet 
gericht zijn op een versterking van het 
vertrouwen in de EU als betrouwbare 
veiligheidspartner, onder meer door sterker 
in te zetten op de vreedzame oplossing van 
conflicten; de EU moet ervoor zorgen dat 
de veiligheidsdimensie van de landen van 
het Oostelijk Partnerschap ook naar 
behoren aan bod komt in het strategisch 
kompas van de EU en moet zich ook 
beraden op de invoering van een reeks 
veiligheidspacten – kaders om meer te 
investeren in en ondersteuning te bieden 
aan de samenwerking op veiligheids-, 
militair, inlichtingen- en cybergebied – met 
bepaalde landen in het nabuurschap van de 
EU zoals Oekraïne, Moldavië en Georgië, 
evenals partners in de Westelijke Balkan 
teneinde hun weerbaarheid te versterken; 
de EU mag de veiligheidscoördinatie met 
deze landen niet uitsluitend zien in het licht 
van de uitbreiding van de NAVO, maar 
moet de veiligheidsproblemen ter plaatse 
nauwgezet beoordelen en in overleg met 
internationale partners overwegen 
welgezinde landen van het Oostelijk 
Partnerschap te voorzien van 
verdedigingsuitrusting, overeenkomstig 
artikel 51 van het VN-Handvest; de EU 
moet ook de samenwerking met 
welgezinde landen van het Oostelijk 
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Defensieagentschap en op gebieden als 
informatie- en cyberveerkracht en 
uitwisseling van inlichtingen, en moet het 
aantal gezamenlijke militaire oefeningen 
opvoeren;

Partnerschap versterken via het Europees 
Defensieagentschap en op gebieden als 
informatie- en cyberveerkracht en 
uitwisseling van inlichtingen, en moet het 
aantal gezamenlijke militaire oefeningen 
opvoeren, alsook investeren in de vrede en 
veiligheid van onze partners via de 
Europese Vredesfaciliteit en volwaardige 
missies in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid (GVDB-missies);

Or. en


