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8.9.2021 A9-0259/21

Alteração 21
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 p)

Proposta de recomendação Alteração

p) A UE precisa igualmente de 
responder ao facto de o Presidente Putin 
apoiar abertamente o regime de 
Lukashenko e as suas brutais repressões 
contra o povo da Bielorrússia e colaborar 
com Lukashenko em ataques híbridos 
contra as forças democráticas da 
Bielorrússia; por conseguinte, a UE tem de 
reconhecer que, desta forma, o Kremlin 
representa uma ameaça direta aos esforços 
de soberania e democracia da Bielorrússia, 
e tem de deixar claro que, se a Rússia 
prosseguir a sua política atual em relação à 
Bielorrússia, a União ver-se-á obrigada a 
introduzir medidas de contenção e 
dissuasão mais severas, uma vez que, ao 
defender a democracia na Bielorrússia, a 
UE também está a apoiar a democracia na 
Rússia;

p) A UE precisa igualmente de 
responder ao facto de o Presidente Putin 
apoiar abertamente o regime de 
Lukashenko e as suas brutais repressões 
contra o povo da Bielorrússia e colaborar 
com Lukashenko em ataques híbridos 
contra as forças democráticas da 
Bielorrússia; por conseguinte, a UE tem de 
reconhecer que, desta forma, o Kremlin 
representa uma ameaça direta aos esforços 
de soberania e democracia da Bielorrússia, 
e tem de deixar claro que, se a Rússia 
prosseguir a sua política atual em relação à 
Bielorrússia, a União ver-se-á obrigada a 
introduzir medidas de contenção e 
dissuasão mais severas, uma vez que, ao 
defender a democracia na Bielorrússia, a 
UE também está a apoiar a democracia na 
Rússia; a UE deve denunciar a 
participação da Rússia nas ações híbridas 
do regime Lukashenko contra a UE, 
nomeadamente a utilização de migrantes 
como instrumento para desestabilizar o 
Ocidente, e responsabilizar o Kremlin por 
tais ações hostis e bárbaras;
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8.9.2021 A9-0259/22

Alteração 22
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 q-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 q-A) A UE e os seus Estados-Membros 
devem dizer claramente que não aceitarão 
quaisquer tentativas de integração da 
Bielorrússia na Rússia, uma vez que estas 
tentativas seriam contrárias à vontade do 
povo bielorrusso e negociadas por um 
líder ilegítimo;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/23

Alteração 23
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 r)

Proposta de recomendação Alteração

r) Observa que a UE está cada vez 
mais envolvida em conflitos híbridos com 
adversários geopolíticos, incluindo a 
Rússia; sublinha que estes atos têm um 
caráter particularmente desestabilizador e 
perigoso, uma vez que diluem a distinção 
entre guerra e paz, desestabilizam as 
democracias e semeiam a dúvida nas 
mentes das populações-alvo; por 
conseguinte, em coordenação com a 
NATO e os seus parceiros — incluindo os 
países da Parceria Oriental, que possuem 
experiência e conhecimentos únicos a este 
respeito — a UE e os seus 
Estados-Membros devem reforçar o 
acompanhamento e a análise das atividades 
de guerra híbrida russa (incluindo as 
campanhas de desinformação 
manipuladoras, os ciberataques, a 
espionagem e as interferências nas 
eleições); em particular, devem assegurar 
urgentemente a mobilização de recursos, 
pessoal e instrumentos suficientes para 
identificar, analisar, prevenir, combater e 
eliminar as ameaças híbridas e as 
interferências russas; o que precede é 
particularmente importante no que diz 
respeito às tentativas de minar o projeto 
europeu, de polarizar e dividir as 
sociedades democráticas através da 
desinformação e de apoiar e financiar as 
forças antidemocráticas, populistas, 

r) Observa que a UE está cada vez 
mais envolvida em conflitos híbridos com 
adversários geopolíticos, incluindo a 
Rússia; sublinha que estes atos têm um 
caráter particularmente desestabilizador e 
perigoso, uma vez que diluem a distinção 
entre guerra e paz, desestabilizam as 
democracias e semeiam a dúvida nas 
mentes das populações-alvo; por 
conseguinte, em coordenação com a 
NATO e os seus parceiros — incluindo os 
países da Parceria Oriental, que possuem 
experiência e conhecimentos únicos a este 
respeito — a UE e os seus 
Estados-Membros devem reforçar o 
acompanhamento e a análise das atividades 
de guerra híbrida russa (incluindo as 
campanhas de desinformação 
manipuladoras, os ciberataques, a 
espionagem e as interferências nas 
eleições); em particular, devem assegurar 
urgentemente a mobilização de recursos, 
pessoal e instrumentos suficientes para 
identificar, analisar, prevenir, combater e 
eliminar as ameaças híbridas e as 
interferências russas; o que precede é 
particularmente importante no que diz 
respeito às tentativas de minar o projeto 
europeu, de polarizar e dividir as 
sociedades democráticas através da 
desinformação e de apoiar e financiar 
partidos, movimentos e ONG 
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extremistas, na sua maioria de direita ou 
forças políticas separatistas em toda a 
Europa, incluindo no ciberespaço e através 
das redes sociais e dos meios de 
comunicação social, como a Rússia Today 
e Sputnik; os partidos políticos da UE que 
beneficiam voluntariamente de recursos 
financeiros concedidos pela Federação da 
Rússia em troca de apoio político e de 
outro tipo, no Parlamento Europeu e 
noutros fóruns, às políticas e aos objetivos 
russos, em detrimento dos interesses e 
valores da UE, têm uma responsabilidade 
moral e política;

antidemocráticos, populistas, extremistas, 
na sua maioria de direita ou esquerdistas 
radicais ou forças políticas separatistas em 
toda a Europa, incluindo no ciberespaço e 
através das redes sociais e dos meios de 
comunicação social, como a Rússia Today 
e Sputnik; os partidos políticos da UE que 
beneficiam voluntariamente de recursos 
financeiros concedidos pela Federação da 
Rússia em troca de apoio político e de 
outro tipo, no Parlamento Europeu e 
noutros fóruns, às políticas e aos objetivos 
russos, em detrimento dos interesses e 
valores da UE, têm uma responsabilidade 
moral e política;

Or. en
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Alteração 24
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 at)

Proposta de recomendação Alteração

at) Ao mesmo tempo, os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas possíveis para impedir que os seus 
cidadãos atuem como observadores 
internacionais durante as eleições 
legislativas de 2021 na Crimeia ocupada, 
que estão a ser organizadas ilegalmente 
pela Rússia; neste contexto, o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais devem 
evitar quaisquer atividades que possam ser 
falsamente declaradas como observação 
internacional;

at) Ao mesmo tempo, os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas possíveis para impedir que os seus 
cidadãos atuem como observadores 
internacionais durante as eleições 
legislativas de 2021 na Crimeia ocupada, 
que estão a ser organizadas ilegalmente 
pela Rússia; neste contexto, o Parlamento 
Europeu e os parlamentos nacionais devem 
evitar quaisquer atividades que possam ser 
falsamente declaradas como observação 
internacional; além disso, a UE deve 
condenar e recusar reconhecer a 
organização ilegal pela Rússia destas e 
doutras eleições na Crimeia ocupada, bem 
como nas zonas ocupadas das regiões de 
Donetsk e Luhansk;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/25

Alteração 25
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 ba-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 ba-A) A UE deve ter em conta que a taxa 
de aprovação de Estaline entre a 
população russa aumentou para o nível 
mais elevado de sempre na era de 
Vladimir Putin, com 70% da sociedade a 
considerar que Estaline teve um papel 
positivo na história russa; a UE deve 
reconhecer que tal se deve à política Putin 
de «Estalinização da consciência 
coletiva» e repressão dos historiadores 
independentes; a UE deve insistir para 
que os arquivos soviéticos sejam abertos 
aos académicos e aos investigadores e os 
dados sobre os atos de genocídio dos 
estalinistas contra os russos e outras 
nações da União Soviética e os seus 
Estados satélites sejam tornados públicos, 
nomeadamente os arquivos relacionados 
com a operação militar criminosa com 
detenções maciças na região de 
Augustów;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/26

Alteração 26
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 ba-B) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

 ba-B) o acesso à Internet foi declarado 
um direito humano pelas Nações Unidas 
e, a este respeito, a UE deve condenar as 
tentativas do Kremlin de bloquear, 
controlar, censurar e até isolar o povo 
russo do acesso à Internet; a UE deve 
solicitar às empresas globais de 
tecnologias da informação que tenham 
em conta estes esforços antidemocráticos 
nos seus projetos de operações no 
mercado russo;

Or. en


