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Anna Fotyga
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Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ιστ) η ΕΕ πρέπει επίσης να αντιδράσει 
στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος Putin 
υποστηρίζει ανοικτά το καθεστώς του κ. 
Lukashenka και τη βίαιη καταστολή του 
κατά του λαού της Λευκορωσίας και 
συνεργάζεται με τον κ. Lukashenka σε 
υβριδικές επιθέσεις κατά των 
δημοκρατικών δυνάμεων της 
Λευκορωσίας· η ΕΕ χρειάζεται συνεπώς να 
αναγνωρίσει ότι με τον τρόπο αυτό το 
Κρεμλίνο αποτελεί άμεση απειλή για την 
κυριαρχία και τις δημοκρατικές 
προσπάθειες της Λευκορωσίας και πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι, εάν η Ρωσία 
συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική της 
έναντι της Λευκορωσίας, η ΕΕ θα 
αναγκαστεί να θεσπίσει πρόσθετα σκληρά 
μέτρα περιορισμού και αποτροπής, διότι, 
υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία στη 
Λευκορωσία, η ΕΕ στηρίζει επίσης τη 
δημοκρατία στη Ρωσία·

ιστ) η ΕΕ πρέπει επίσης να αντιδράσει 
στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος Putin 
υποστηρίζει ανοικτά το καθεστώς του κ. 
Lukashenka και τη βίαιη καταστολή του 
κατά του λαού της Λευκορωσίας και 
συνεργάζεται με τον κ. Lukashenka σε 
υβριδικές επιθέσεις κατά των 
δημοκρατικών δυνάμεων της 
Λευκορωσίας· η ΕΕ χρειάζεται συνεπώς να 
αναγνωρίσει ότι με τον τρόπο αυτό το 
Κρεμλίνο αποτελεί άμεση απειλή για την 
κυριαρχία και τις δημοκρατικές 
προσπάθειες της Λευκορωσίας και πρέπει 
να καταστήσει σαφές ότι, εάν η Ρωσία 
συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική της 
έναντι της Λευκορωσίας, η ΕΕ θα 
αναγκαστεί να θεσπίσει πρόσθετα σκληρά 
μέτρα περιορισμού και αποτροπής, διότι, 
υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία στη 
Λευκορωσία, η ΕΕ στηρίζει επίσης τη 
δημοκρατία στη Ρωσία· η ΕΕ θα πρέπει να 
εκθέσει τη συμμετοχή της Ρωσίας στις 
υβριδικές ενέργειες του καθεστώτος 
Lukashenka κατά της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των 
μεταναστών ως εργαλείου 
αποσταθεροποίησης της Δύσης, και να 
καταστήσει το Κρεμλίνο υπόλογο για 
τέτοιες εχθρικές και βάρβαρες ενέργειες·
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Τροπολογία 22
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

 ιζ α) η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα 
πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα 
δεχθούν καμία απόπειρα ενσωμάτωσης 
της Λευκορωσίας στη Ρωσία, καθώς 
τέτοιες απόπειρες θα ήταν ενάντια στη 
βούληση του λαού της Λευκορωσίας και 
θα αποτελούσαν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης από παράνομο ηγέτη·

Or. en



AM\1238502EL.docx PE696.013v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

8.9.2021 A9-0259/23

Τροπολογία 23
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ιη) σημειώνει ότι η ΕΕ εμπλέκεται 
διαρκώς περισσότερο σε υβριδικές 
συγκρούσεις με γεωπολιτικούς αντιπάλους, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· 
υπογραμμίζει ότι οι πράξεις αυτές έχουν 
ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό και 
επικίνδυνο χαρακτήρα, καθώς καθιστούν 
ασαφή τα όρια μεταξύ πολέμου και 
ειρήνης, αποσταθεροποιούν τις 
δημοκρατίες και δημιουργούν αμφιβολίες 
στις σκέψεις των στοχευόμενων 
πληθυσμών· συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της θα πρέπει, σε συντονισμό με το 
ΝΑΤΟ και τους εταίρους του, 
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες 
διαθέτουν μοναδική πείρα και γνώση στον 
τομέα αυτό, να ενισχύσουν την 
παρακολούθηση και την ανάλυση των 
ρωσικών δραστηριοτήτων υβριδικού 
πολέμου (συμπεριλαμβανομένων 
εκστρατειών χειραγώγησης μέσω 
παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεων, 
κατασκοπείας και παρέμβασης στις 
εκλογές)· ειδικότερα, θα πρέπει να 
διασφαλίσουν επειγόντως την ανάπτυξη 
επαρκών πόρων, προσωπικού και μέσων 
για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την 
εξάλειψη των ρωσικών υβριδικών απειλών 
και παρεμβάσεων· τα ανωτέρω είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τις 

ιη) σημειώνει ότι η ΕΕ εμπλέκεται 
διαρκώς περισσότερο σε υβριδικές 
συγκρούσεις με γεωπολιτικούς αντιπάλους, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· 
υπογραμμίζει ότι οι πράξεις αυτές έχουν 
ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό και 
επικίνδυνο χαρακτήρα, καθώς καθιστούν 
ασαφή τα όρια μεταξύ πολέμου και 
ειρήνης, αποσταθεροποιούν τις 
δημοκρατίες και δημιουργούν αμφιβολίες 
στις σκέψεις των στοχευόμενων 
πληθυσμών· συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της θα πρέπει, σε συντονισμό με το 
ΝΑΤΟ και τους εταίρους του, 
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες 
διαθέτουν μοναδική πείρα και γνώση στον 
τομέα αυτό, να ενισχύσουν την 
παρακολούθηση και την ανάλυση των 
ρωσικών δραστηριοτήτων υβριδικού 
πολέμου (συμπεριλαμβανομένων 
εκστρατειών χειραγώγησης μέσω 
παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεων, 
κατασκοπείας και παρέμβασης στις 
εκλογές)· ειδικότερα, θα πρέπει να 
διασφαλίσουν επειγόντως την ανάπτυξη 
επαρκών πόρων, προσωπικού και μέσων 
για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την 
εξάλειψη των ρωσικών υβριδικών απειλών 
και παρεμβάσεων· τα ανωτέρω είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τις 
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απόπειρες υπονόμευσης του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος, πόλωσης και διαίρεσης των 
δημοκρατικών κοινωνιών μέσω της 
παραπληροφόρησης, και στήριξης και 
χρηματοδότησης αντιδημοκρατικών, 
λαϊκιστικών, εξτρεμιστικών, ως επί το 
πλείστον ακροδεξιών κομμάτων ή 
πολιτικών αυτονομιστών δυνάμεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου, 
καθώς και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και μέσα ενημέρωσης όπως τα Russia 
Today και Sputnik· τα πολιτικά κόμματα 
στην ΕΕ που αποκομίζουν οικειοθελώς 
οφέλη από οικονομικούς πόρους που 
παρέχει η Ρωσική Ομοσπονδία ως 
αντάλλαγμα για πολιτική υποστήριξη και 
άλλες μορφές στήριξης μέσω του 
Κοινοβουλίου και άλλων οργανισμών σε 
ρωσικές πολιτικές και επιδιώξεις επιζήμιες 
για τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ 
φέρουν ηθική και πολιτική ευθύνη·

απόπειρες υπονόμευσης του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος, πόλωσης και διαίρεσης των 
δημοκρατικών κοινωνιών μέσω της 
παραπληροφόρησης, και στήριξης και 
χρηματοδότησης αντιδημοκρατικών, 
λαϊκιστικών, εξτρεμιστικών, ως επί το 
πλείστον ακροδεξιών ή ριζοσπαστικών 
αριστερών κομμάτων, κινημάτων και 
ΜΚΟ ή πολιτικών αυτονομιστικών 
δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου, 
καθώς και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και μέσα ενημέρωσης όπως τα Russia 
Today και Sputnik· τα πολιτικά κόμματα 
στην ΕΕ που αποκομίζουν οικειοθελώς 
οφέλη από οικονομικούς πόρους που 
παρέχει η Ρωσική Ομοσπονδία ως 
αντάλλαγμα για πολιτική υποστήριξη και 
άλλες μορφές στήριξης μέσω του 
Κοινοβουλίου και άλλων οργανισμών σε 
ρωσικές πολιτικές και επιδιώξεις επιζήμιες 
για τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ 
φέρουν ηθική και πολιτική ευθύνη·
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Τροπολογία 24
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο μστ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

μστ) ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για 
να εμποδίσουν τους πολίτες τους να 
παραστούν ως διεθνείς παρατηρητές στις 
κοινοβουλευτικές εκλογές του 2021 στην 
κατεχόμενη Κριμαία, οι οποίες 
οργανώνονται παράνομα από τη Ρωσία· 
στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να 
αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα για την 
οποία μπορεί να υποστηριχθεί ψευδώς ότι 
πρόκειται για διεθνή παρατήρηση·

μστ) ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για 
να εμποδίσουν τους πολίτες τους να 
παραστούν ως διεθνείς παρατηρητές στις 
κοινοβουλευτικές εκλογές του 2021 στην 
κατεχόμενη Κριμαία, οι οποίες 
οργανώνονται παράνομα από τη Ρωσία· 
στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να 
αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα για την 
οποία μπορεί να υποστηριχθεί ψευδώς ότι 
πρόκειται για διεθνή παρατήρηση· 
επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάσει 
και να αρνηθεί να αναγνωρίσει την 
παράνομη διοργάνωση από τη Ρωσία 
αυτών και περαιτέρω εκλογών στην 
κατεχόμενη Κριμαία, καθώς και στις 
κατεχόμενες περιοχές στις περιφέρειες 
Donetsk και Luhansk·
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Τροπολογία 25
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο νγ α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

 νγ α) η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη ότι η 
δημοτικότητα του Ιωσήφ Στάλιν στον 
ρωσικό πληθυσμό είναι υψηλότερη από 
ποτέ στην εποχή του Vladimir Putin, με 
το 70 % της κοινωνίας να πιστεύει ότι ο 
Στάλιν διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη 
ρωσική ιστορία· η ΕΕ θα πρέπει να 
αναγνωρίσει ότι τούτο οφείλεται στην 
πολιτική της «σταλινοποίησης της 
μαζικής συνείδησης» που εφαρμόζει ο 
Πούτιν και στην καταστολή ανεξάρτητων 
ιστορικών· η ΕΕ πρέπει να επιμείνει ώστε 
να ανοίξουν τα σοβιετικά αρχεία για 
επιστήμονες και ερευνητές και να 
δημοσιοποιηθούν οι λεπτομέρειες των 
πράξεων γενοκτονίας, στις οποίες 
προέβησαν οι σταλινιστές κατά των 
Ρώσων και άλλων εθνών της Σοβιετικής 
Ένωσης και των δορυφορικών κρατών 
της, συμπεριλαμβανομένων των φακέλων 
που αφορούν την εγκληματική 
στρατιωτική επιχείρηση Augustów 
Roundup·
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Τροπολογία 26
Anna Fotyga
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο νγ β (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

 νγ β) ο ΟΗΕ έχει κηρύξει την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο ανθρώπινο δικαίωμα και, 
στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να 
καταδικάσει τις προσπάθειες του 
Κρεμλίνου για παρεμπόδιση, έλεγχο, 
λογοκρισία και ακόμη και αποκοπή του 
ρωσικού λαού από την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο· η ΕΕ πρέπει να καλέσει τις 
παγκόσμιες εταιρείες ΤΠ να λαμβάνουν 
υπόψη αυτές τις αντιδημοκρατικές 
προσπάθειες όταν εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν στη 
ρωσική αγορά·
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