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8.9.2021 A9-0259/21

Amendement 21
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 p

Ontwerpaanbeveling Amendement

(p) de EU moet voorts reageren op het 
feit dat president Poetin het regime van de 
heer Loekasjenko en zijn wrede 
onderdrukking van de bevolking van 
Belarus openlijk steunt en met hem 
samenwerkt bij hybride aanvallen op de 
democratische krachten in dat land; de EU 
moet daarom onderkennen dat het Kremlin 
op deze manier een directe bedreiging 
vormt voor de soevereiniteit en de 
democratische inspanningen van Belarus, 
en moet Rusland erop wijzen dat – als het 
zijn huidige beleid ten aanzien van Belarus 
voortzet – de EU zich gedwongen zal zien 
om aanvullende harde inperkings- en 
afschrikkende maatregelen te treffen, 
aangezien de EU door de democratie in 
Belarus te verdedigen ook de democratie in 
Rusland steunt;

(p) de EU moet voorts reageren op het 
feit dat president Poetin het regime van de 
heer Loekasjenko en zijn wrede 
onderdrukking van de bevolking van 
Belarus openlijk steunt en met hem 
samenwerkt bij hybride aanvallen op de 
democratische krachten in dat land; de EU 
moet daarom onderkennen dat het Kremlin 
op deze manier een directe bedreiging 
vormt voor de soevereiniteit en de 
democratische inspanningen van Belarus, 
en moet Rusland erop wijzen dat – als het 
zijn huidige beleid ten aanzien van Belarus 
voortzet – de EU zich gedwongen zal zien 
om aanvullende harde inperkings- en 
afschrikkende maatregelen te treffen, 
aangezien de EU door de democratie in 
Belarus te verdedigen ook de democratie in 
Rusland steunt; de EU moet de 
betrokkenheid van Rusland bij de hybride 
acties van het regime van Loekasjenko 
tegen de EU blootleggen, met inbegrip 
van het gebruik van migranten als 
instrument om het Westen te 
destabiliseren, en het Kremlin 
aansprakelijk stellen voor dergelijke 
vijandige en barbaarse acties;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/22

Amendement 22
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 q bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

 (q bis) de EU en haar lidstaten moeten 
duidelijk maken dat zij geen pogingen 
zullen aanvaarden om Belarus in Rusland 
op te nemen, aangezien deze pogingen 
tegen de wil van het Belarussische volk 
zouden worden ondernomen en aangezien 
er door een onwettig leider over zou zijn 
onderhandeld;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/23

Amendement 23
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 r

Ontwerpaanbeveling Amendement

(r) merkt op dat de EU steeds vaker 
betrokken is bij hybride conflicten met 
geopolitieke tegenstanders, waaronder 
Rusland; onderstreept dat deze feiten 
bijzonder ontwrichtend en gevaarlijk zijn, 
omdat zij de grenzen tussen oorlog en 
vrede doen vervagen, democratieën 
ontwrichten en twijfel zaaien bij de 
betrokken bevolkingen; daarom moeten de 
EU en haar lidstaten, in samenwerking met 
de NAVO en haar partners – met inbegrip 
van de landen van het Oostelijk 
Partnerschap, die op dit gebied over unieke 
kennis beschikken en ruime ervaring 
hebben – het toezicht op en de analyse van 
activiteiten op het gebied van hybride 
oorlogvoering versterken (waaronder 
manipulatieve desinformatiecampagnes, 
cyberaanvallen, spionage en 
verkiezingsinmenging); ze moeten er met 
name dringend voor zorgen dat toereikende 
middelen, personeel en instrumenten 
ingezet worden om Russische hybride 
dreigingen en interferenties, op te sporen, 
te analyseren, te voorkomen, tegen te gaan 
en te elimineren; bovenstaande is van 
bijzonder belang voor pogingen om het 
Europese project te ondermijnen, 
democratische samenlevingen door 
desinformatie te polariseren en te verdelen, 
alsook antidemocratische, populistische en 
extremistische, voor het merendeel rechtse 

(r) merkt op dat de EU steeds vaker 
betrokken is bij hybride conflicten met 
geopolitieke tegenstanders, waaronder 
Rusland; onderstreept dat deze feiten 
bijzonder ontwrichtend en gevaarlijk zijn, 
omdat zij de grenzen tussen oorlog en 
vrede doen vervagen, democratieën 
ontwrichten en twijfel zaaien bij de 
betrokken bevolkingen; daarom moeten de 
EU en haar lidstaten, in samenwerking met 
de NAVO en haar partners – met inbegrip 
van de landen van het Oostelijk 
Partnerschap, die op dit gebied over unieke 
kennis beschikken en ruime ervaring 
hebben – het toezicht op en de analyse van 
Russische activiteiten op het gebied van 
hybride oorlogvoering versterken 
(waaronder manipulatieve 
desinformatiecampagnes, cyberaanvallen, 
spionage en verkiezingsinmenging); ze 
moeten er met name dringend voor zorgen 
dat toereikende middelen, personeel en 
instrumenten ingezet worden om Russische 
hybride dreigingen en interferenties, op te 
sporen, te analyseren, te voorkomen, tegen 
te gaan en te elimineren; bovenstaande is 
van bijzonder belang voor pogingen om het 
Europese project te ondermijnen, 
democratische samenlevingen door 
desinformatie te polariseren en te verdelen, 
alsook antidemocratische, populistische en 
extremistische, voor het merendeel rechtse 
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partijen of politieke separatisten in heel 
Europa te ondersteunen en te financieren, 
onder meer in de cyberspace en via sociale 
media en mediakanalen zoals Rusland 
Today en Sputnik; wanneer politieke 
partijen in de EU bewust profiteren van 
financiële middelen van de Russische 
Federatie in ruil voor politieke of andere 
steun die door het Parlement en andere 
organisaties voor Russisch beleid worden 
geboden en ten koste gaan van de belangen 
en waarden van de EU, dragen deze 
partijen een morele en politieke 
verantwoordelijkheid;

of extreemlinkse partijen, bewegingen en 
ngo’s of politieke separatisten in heel 
Europa te ondersteunen en te financieren, 
onder meer in de cyberspace en via sociale 
media en mediakanalen zoals Rusland 
Today en Sputnik; wanneer politieke 
partijen in de EU bewust profiteren van 
financiële middelen van de Russische 
Federatie in ruil voor politieke of andere 
steun die door het Parlement en andere 
organisaties voor Russisch beleid worden 
geboden en ten koste gaan van de belangen 
en waarden van de EU, dragen deze 
partijen een morele en politieke 
verantwoordelijkheid;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/24

Amendement 24
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 at

Ontwerpaanbeveling Amendement

(at) tegelijkertijd moeten de lidstaten 
alle mogelijke maatregelen nemen om te 
vermijden dat hun burgers als 
internationale waarnemers deelnemen aan 
de parlementsverkiezingen van 2021 op de 
bezette Krim die door Rusland 
onrechtmatig worden georganiseerd; in dit 
kader moeten het Parlement en de 
nationale Parlementen alle activiteiten 
vermijden waarvan ten onrechte wordt 
beweerd dat het internationale waarneming 
betreft;

(at) tegelijkertijd moeten de lidstaten 
alle mogelijke maatregelen nemen om te 
vermijden dat hun burgers als 
internationale waarnemers deelnemen aan 
de parlementsverkiezingen van 2021 op de 
bezette Krim die door Rusland 
onrechtmatig worden georganiseerd; in dit 
kader moeten het Parlement en de 
nationale Parlementen alle activiteiten 
vermijden waarvan ten onrechte wordt 
beweerd dat het internationale waarneming 
betreft; voorts moet de EU de illegale 
organisatie door Rusland van deze en 
verdere verkiezingen op de bezette Krim 
en in de bezette gebieden van de regio’s 
Donetsk en Loehansk veroordelen en 
weigeren deze te erkennen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/25

Amendement 25
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 ba bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

 (ba bis) de EU moet er rekening 
mee houden dat in het tijdperk van 
Vladimir Poetin de goedkeuring van Josef 
Stalin onder de Russische bevolking is 
gestegen tot het hoogste niveau ooit, 
waarbij 70 % van de bevolking gelooft dat 
Stalin een positieve rol heeft gespeeld in 
de Russische geschiedenis; de EU moet 
erkennen dat dit het gevolg is van het 
beleid van Poetin van “stalinisatie van het 
bewustzijn van de massa” en van 
onderdrukking van onafhankelijke 
historici; de EU moet erop aandringen dat 
de Sovjetarchieven toegankelijk worden 
gemaakt voor academici en onderzoekers 
en dat nadere gegevens over de 
genocidedaden van stalinisten tegen 
Russen en andere naties van de Sovjet-
Unie en haar satellietstaten openbaar 
worden gemaakt, met inbegrip van 
dossiers betreffende de misdadige 
militaire operatie Augustów;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/26

Amendement 26
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 ba ter (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

 (ba ter) de VN heeft 
internettoegang tot een mensenrecht 
verklaard en in dit verband moet de EU de 
pogingen van het Kremlin veroordelen om 
de toegang van de Russische bevolking tot 
het internet te blokkeren, te controleren, 
te censureren en hen er zelfs van te 
isoleren; de EU moet wereldwijde 
IT-bedrijven oproepen om rekening te 
houden met deze ondemocratische 
inspanningen bij het overwegen van 
activiteiten op de Russische markt;

Or. en


