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Ettepanek võtta vastu soovitus
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

M. arvestades, et Venemaa pakub 
Valgevenes Aljaksandr Lukašenka 
ebaseaduslikule ja taunitavale režiimile 
järjepidevat poliitilist ja majanduslikku 
tuge; arvestades, et president Putini 
poliitiline ja majanduslik investeering 
Lukašenka ebaseadusliku režiimi 
ellujäämisse on ainus põhjus, miks 
Lukašenka suudab endiselt jätkata 
inimõiguste austamist, vabu ja 
läbipaistvaid valimisi, õigusriiki ja õiglust 
nõudvate Valgevene inimeste julma 
tagakiusamist; arvestades, et viimasel ajal 
Valgevenes ja Venemaal toimunud 
poliitilistel muutustel on palju ühiseid jooni 
ning mõlema riigi protsessid mõjutavad 
üksteist märkimisväärselt; arvestades, et 
meeleavaldused autoritaarse režiimi vastu 
ja nõudmised muutusteks Valgevenes 
inspireerivad Venemaa rahva sarnaseid 
nõudmisi; arvestades, et Kremli 
ametivõimud jätkavad enne 2021. aasta 
septembris toimuvaid riigiduuma valimisi 
poliitilise opositsiooni represseerimist ning 
hävitavad sel viisil poliitilist konkurentsi, 
kaotades võimaluse õiglasteks valimisteks, 
nagu tegi 2020. aasta augustis Valgevene 
diktatuur;

M. arvestades, et Venemaa pakub 
Valgevenes Aljaksandr Lukašenka 
ebaseaduslikule ja taunitavale režiimile 
järjepidevat poliitilist ja majanduslikku 
tuge; arvestades, et president Putini 
poliitiline ja majanduslik investeering 
Lukašenka ebaseadusliku režiimi 
ellujäämisse on ainus põhjus, miks 
Lukašenka suudab endiselt jätkata 
inimõiguste austamist, vabu ja 
läbipaistvaid valimisi, õigusriiki ja õiglust 
nõudvate Valgevene inimeste julma 
tagakiusamist; arvestades, et viimasel ajal 
Valgevenes ja Venemaal toimunud 
poliitilistel muutustel on palju ühiseid jooni 
ning mõlema riigi protsessid mõjutavad 
üksteist märkimisväärselt; arvestades, et 
meeleavaldused autoritaarse režiimi vastu 
ja nõudmised muutusteks Valgevenes 
inspireerivad Venemaa rahva sarnaseid 
nõudmisi; arvestades, et Kremli 
ametivõimud jätkavad enne 2021. aasta 
septembris toimuvaid riigiduuma valimisi 
poliitilise opositsiooni represseerimist, 
piirates ja pärssides nende võimalust 
poliitikas osaleda ning takistades 
teatavaid opositsioonipoliitikuid valimistel 
kandideerimast, ning hävitavad sel viisil 
poliitilist konkurentsi, kaotades võimaluse 
õiglasteks valimisteks, nagu tegi 
2020. aasta augustis Valgevene diktatuur;
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Oa. EL peaks tähelepanelikult jälgima 
Venemaa positsiooni ja tegevust 
Afganistani suhtes, kuna Venemaa püüab 
lääne taandumist oma kasuks ära 
kasutada ja täita sellest tulenevat 
võimuvaakumit;
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Za. EL peaks kutsuma Venemaad üles 
tagama vaba ja takistamatu juurdepääs n-
ö sõjasaagiks saadud arhiividele, mis viidi 
1944. ja 1945. aastal Nõukogude Liidu 
poolt okupeeritud aladelt Moskvasse, ning 
ajalooarhiividele ja ajaloolistele 
esemetele, mille Venemaa Keisririik 
Euroopa riikidest röövis ja mida praegu 
hoitakse Venemaal;
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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, ja 
selle eest sanktsioonid kehtestama;
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