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Τροπολογία 27
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

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

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία 
παρέχει συνεχή πολιτική και οικονομική 
στήριξη στο παράνομο και επίμεμπτο 
καθεστώς του Aliaksandr Lukashenka στη 
Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική και οικονομική επένδυση του 
Προέδρου Putin στην επιβίωση του 
παράνομου καθεστώτος Lukashenka είναι 
ο μοναδικός λόγος που ο κ. Lukashenka 
είναι ακόμα σε θέση να συνεχίζει τις 
βάρβαρες διώξεις εις βάρος του λαού της 
Λευκορωσίας, ο οποίος απαιτεί σεβασμό 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ελεύθερες 
και διαφανείς εκλογές, κράτος δικαίου και 
δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη 
Λευκορωσία και τη Ρωσία έχουν πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά και ότι οι διεργασίες 
στις δύο χώρες αλληλεπηρεάζονται 
σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδηλώσεις κατά του αυταρχικού 
καθεστώτος και τα αιτήματα για αλλαγή 
στη Λευκορωσία εμπνέουν παρόμοια 
αιτήματα από τον λαό της Ρωσίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του 
Κρεμλίνου εντείνουν τις ενέργειες 
καταστολής της αντιπολίτευσης πριν από 
τις επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου 
του 2021 για τη Δούμα, και με τον τρόπο 
αυτό καταστρέφουν τον πολιτικό 
ανταγωνισμό στερώντας την ευκαιρία για 
δίκαιες εκλογές, όπως συνέβη με τη 
δικτατορία στη Λευκορωσία τον Αύγουστο 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία 
παρέχει συνεχή πολιτική και οικονομική 
στήριξη στο παράνομο και επίμεμπτο 
καθεστώς του Aliaksandr Lukashenka στη 
Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική και οικονομική επένδυση του 
Προέδρου Putin στην επιβίωση του 
παράνομου καθεστώτος Lukashenka είναι 
ο μοναδικός λόγος που ο κ. Lukashenka 
είναι ακόμα σε θέση να συνεχίζει τις 
βάρβαρες διώξεις εις βάρος του λαού της 
Λευκορωσίας, ο οποίος απαιτεί σεβασμό 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ελεύθερες 
και διαφανείς εκλογές, κράτος δικαίου και 
δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στη 
Λευκορωσία και τη Ρωσία έχουν πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά και ότι οι διεργασίες 
στις δύο χώρες αλληλεπηρεάζονται 
σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδηλώσεις κατά του αυταρχικού 
καθεστώτος και τα αιτήματα για αλλαγή 
στη Λευκορωσία εμπνέουν παρόμοια 
αιτήματα από τον λαό της Ρωσίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του 
Κρεμλίνου εντείνουν τις ενέργειες 
καταστολής της αντιπολίτευσης πριν από 
τις επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου 
του 2021 για τη Δούμα, με το να 
περιορίζουν και να αποκλείουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής και με το να 
παρεμποδίζουν ορισμένους πολιτικούς 
της αντιπολίτευσης από το να θέσουν 
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του 2020· υποψηφιότητα στις εκλογές, και με τον 
τρόπο αυτό καταστρέφουν τον πολιτικό 
ανταγωνισμό στερώντας την ευκαιρία για 
δίκαιες εκλογές, όπως συνέβη με τη 
δικτατορία στη Λευκορωσία τον Αύγουστο 
του 2020·
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Έκθεση A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
(2021/2042(INI))

Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ιε α) η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τη θέση και τη 
συμμετοχή της Ρωσίας στο Αφγανιστάν, 
καθώς η Ρωσία επιδιώκει να 
εκμεταλλευθεί την αποχώρηση της Δύσης 
προς όφελός της και να καλύψει το κενό 
εξουσίας που προκύπτει·
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Andrius Kubilius
Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
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Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κστ α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

κστ α) η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει από τη 
Ρωσία να εγγυηθεί την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη πρόσβαση στα 
επονομαζόμενα «αρχεία τρόπαιο», τα 
οποία μεταφέρθηκαν στη Μόσχα το 1944 
και το 1945 από εδάφη κατεχόμενα από 
τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και σε 
ιστορικά αρχεία και τεχνουργήματα που η 
Ρωσική Αυτοκρατορία αφαίρεσε από 
ευρωπαϊκές χώρες και φυλάσσονται επί 
του παρόντος στη Ρωσία·

Or. en
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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 και να θεσπίσουν κυρώσεις 
για κάθε δραστηριότητα για την οποία 
μπορεί να υποστηριχθεί ψευδώς ότι 
πρόκειται για διεθνή παρατήρηση·

Or. en


