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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 p

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

p) EL peab reageerima ka asjaolule, et 
president Putin toetab avalikult Lukašenka 
režiimi ja tema jõhkraid repressioone 
Valgevene rahva vastu ning teeb 
Lukašenkaga koostööd Valgevene 
demokraatlike jõudude vastu suunatud 
hübriidrünnakutes; EL peab seetõttu 
tunnistama, et sel viisil kujutab Kreml 
endast otsest ohtu Valgevene 
suveräänsusele ja demokraatiat 
edendavatele jõupingutustele, ning EL 
peab tegema selgeks, et kui Venemaa 
jätkab oma praegust Valgevene-poliitikat, 
peab EL kehtestama lisaks karmid 
ohjeldamis- ja heidutusmeetmed, kuna 
demokraatia kaitsmisega Valgevenes 
toetab EL ka demokraatiat Venemaal;

p) EL peab reageerima ka asjaolule, et 
president Putin toetab avalikult Lukašenka 
režiimi ja tema jõhkraid repressioone 
Valgevene rahva vastu ning teeb 
Lukašenkaga koostööd Valgevene 
demokraatlike jõudude vastu suunatud 
hübriidrünnakutes; EL peab seetõttu 
tunnistama, et sel viisil kujutab Kreml 
endast otsest ohtu Valgevene 
suveräänsusele ja demokraatiat 
edendavatele jõupingutustele, ning EL 
peab tegema selgeks, et kui Venemaa 
jätkab oma praegust Valgevene-poliitikat, 
peab EL kehtestama lisaks karmid 
ohjeldamis- ja heidutusmeetmed, kuna 
demokraatia kaitsmisega Valgevenes 
toetab EL ka demokraatiat Venemaal; EL 
peaks paljastama Venemaa osaluse 
Lukašenka režiimi ELi-vastases 
hübriidtegevuses, sealhulgas rändajate 
kasutamisel, et läänt destabiliseerida, 
ning võtma Kremli sellise vaenuliku ja 
barbaarse tegevuse eest vastutusele;
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Punkt 1 q a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 qa) EL ja selle liikmesriigid peaksid 
selgelt väljendama, et nende jaoks ei ole 
vastuvõetavad Venemaa katsed 
Valgevenet endaga liita, kuna need katsed 
oleks Valgevene rahva tahte vastased ja 
nende üle peab läbirääkimisi ebaseaduslik 
juht;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 r

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

r) märgib, et EL on üha enam 
kaasatud hübriidkonfliktidesse 
geopoliitiliste vastaste, sealhulgas 
Venemaaga; rõhutab, et need teod on eriti 
destabiliseeriva ja ohtliku iseloomuga, 
kuna need hägustavad sõja ja rahu vahelisi 
piire, destabiliseerivad demokraatlikke 
riike ja tekitavad sihtrühmaks olevas 
elanikkonnas kahtlusi; seetõttu peaksid EL 
ja selle liikmesriigid koostöös NATO ja 
tema partneritega, sealhulgas 
idapartnerlusriikidega, kellel on selles 
valdkonnas ainulaadsed kogemused ja 
teadmised, suurendama Venemaa 
hübriidsõjategevuse (sealhulgas 
manipuleerivate 
desinformatsioonikampaaniate, 
küberrünnete, spionaaži ja valimistesse 
sekkumise) jälgimist ja analüüsimist; 
eelkõige peaksid nad kiiresti tagama, et 
kasutusele võetakse piisavad ressursid, 
personal ja vahendid, mis võimaldavad 
Venemaa hübriidohtusid ja sekkumisi 
tuvastada, analüüsida, ära hoida, nende 
vastu võidelda ja neid kõrvaldada; eespool 
loetletu on eriti oluline seoses katsetega 
õõnestada Euroopa projekti, polariseerida 
ja lõhestada demokraatikke ühiskondi, 
kasutades selleks desinformatsiooni, ning 
toetada ja rahastada demokraatiavastaseid, 
populistlikke, äärmuslikke, peamiselt 
parempoolseid erakondi või poliitiliste 

r) märgib, et EL on üha enam 
kaasatud hübriidkonfliktidesse 
geopoliitiliste vastaste, sealhulgas 
Venemaaga; rõhutab, et need teod on eriti 
destabiliseeriva ja ohtliku iseloomuga, 
kuna need hägustavad sõja ja rahu vahelisi 
piire, destabiliseerivad demokraatlikke 
riike ja tekitavad sihtrühmaks olevas 
elanikkonnas kahtlusi; seetõttu peaksid EL 
ja selle liikmesriigid koostöös NATO ja 
tema partneritega, sealhulgas 
idapartnerlusriikidega, kellel on selles 
valdkonnas ainulaadsed kogemused ja 
teadmised, suurendama Venemaa 
hübriidsõjategevuse (sealhulgas 
manipuleerivate 
desinformatsioonikampaaniate, 
küberrünnete, spionaaži ja valimistesse 
sekkumise) jälgimist ja analüüsimist; 
eelkõige peaksid nad kiiresti tagama, et 
kasutusele võetakse piisavad ressursid, 
personal ja vahendid, mis võimaldavad 
Venemaa hübriidohtusid ja sekkumisi 
tuvastada, analüüsida, ära hoida, nende 
vastu võidelda ja neid kõrvaldada; eespool 
loetletu on eriti oluline seoses katsetega 
õõnestada Euroopa projekti, polariseerida 
ja lõhestada demokraatikke ühiskondi, 
kasutades selleks desinformatsiooni, ning 
toetada ja rahastada demokraatiavastaseid, 
populistlikke, äärmuslikke, peamiselt 
parempoolseid või vasakradikaalseid 
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separatistide jõudusid kogu Euroopas, 
sealhulgas küberruumis ning 
sotsiaalmeedia ja meediakanalite (nt Russia 
Today ja Sputnik) kaudu; ELis tegutsevad 
erakonnad, kes on hea meelega valmis 
saama kasu rahalistest vahenditest, mille 
Venemaa Föderatsioon teeb kättesaadavaks 
vastutasuks poliitilise või muud liiki 
toetuse eest, mida parlament või muud 
organisatsioonid pakuvad Venemaa 
poliitikameetmetele või eesmärkidele, 
kahjustades seega ELi huve ja väärtusi, 
kannavad moraalset ja poliitilist vastutust;

erakondi, liikumisi ja vabaühendusi või 
poliitilisi separatistlikke jõudusid kogu 
Euroopas, sealhulgas küberruumis ning 
sotsiaalmeedia ja meediakanalite (nt Russia 
Today ja Sputnik) kaudu; ELis tegutsevad 
erakonnad, kes on hea meelega valmis 
saama kasu rahalistest vahenditest, mille 
Venemaa Föderatsioon teeb kättesaadavaks 
vastutasuks poliitilise või muud liiki 
toetuse eest, mida parlament või muud 
organisatsioonid pakuvad Venemaa 
poliitikameetmetele või eesmärkidele, 
kahjustades seega ELi huve ja väärtusi, 
kannavad moraalset ja poliitilist vastutust;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 at

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

at) samal ajal peaksid liikmesriigid 
võtma kõik võimalikud meetmed, et 
takistada oma kodanikel tegutseda 
rahvusvaheliste vaatlejatena okupeeritud 
Krimmis 2021. aastal toimuvatel 
parlamendivalimistel, mida Venemaa 
korraldab ebaseaduslikult; sellega seoses 
peaksid Euroopa Parlament ja 
liikmesriikide parlamendid vältima 
igasugust tegevust, mida võib ekslikult 
pidada rahvusvaheliseks vaatluseks;

at) samal ajal peaksid liikmesriigid 
võtma kõik võimalikud meetmed, et 
takistada oma kodanikel tegutseda 
rahvusvaheliste vaatlejatena okupeeritud 
Krimmis 2021. aastal toimuvatel 
parlamendivalimistel, mida Venemaa 
korraldab ebaseaduslikult; sellega seoses 
peaksid Euroopa Parlament ja 
liikmesriikide parlamendid vältima 
igasugust tegevust, mida võib ekslikult 
pidada rahvusvaheliseks vaatluseks; lisaks 
peaks EL mõistma hukka okupeeritud 
Krimmis ning Donetski ja Luganski 
oblastite okupeeritud aladel tänavuste ja 
edaspidiste valimiste ebaseadusliku 
korraldamise Venemaa poolt ja keelduma 
nende tunnustamisest;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 ba a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 baa) EL peab arvesse võtma, et 
heakskiit Jossif Stalini tegudele on 
Vladimir Putini ajal tõusnud Vene 
elanikkonna seas kõigi aegade kõrgeimale 
tasemele: 70 % ühiskonnast usub, et 
Stalinil oli Venemaa ajaloos positiivne 
roll; EL peaks tunnistama, et selle 
põhjuseks on Putini poliitika 
massiteadvuse staliniseerimiseks ja 
sõltumatute ajaloolaste represseerimine; 
EL peab nõudma, et nõukogude arhiivid 
avataks teadlastele ja uurijatele ning et 
avalikustataks stalinistide genotsiidiaktide 
üksikasjad venelaste ning teiste 
Nõukogude Liidu rahvaste ja selle 
satelliitriikide vastu, sealhulgas toimikud, 
mis on seotud Augustówi haarangu 
kuritegeliku sõjalise operatsiooniga;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 ba b (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 bab) ÜRO on kuulutanud internetile 
juurdepääsu inimõiguseks ning sellega 
seoses peaks EL mõistma hukka Kremli 
katsed blokeerida, kontrollida ja 
tsenseerida Venemaa elanike juurdepääsu 
internetile ning neilt seda lausa ära võtta; 
EL peab kutsuma ülemaailmseid IT-
ettevõtjaid üles, et nad oma Venemaa turu 
tegevust kavandades neid 
ebademokraatlikke katseid arvesse 
võtaksid;

Or. en


