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Alteração 27
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
em nome do Grupo Renew

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
Considerando M

Proposta de recomendação Alteração

M. Considerando que a Rússia presta 
um apoio político e económico constante 
ao regime ilegítimo e condenável de 
Alexander Lukashenko na Bielorrússia; 
que o investimento político e económico 
do Presidente Putin na sobrevivência do 
regime ilegítimo de Lukashenko é a única 
razão pela qual este último continua a 
poder levar a cabo a perseguição brutal do 
povo bielorrusso, que aspira ao respeito 
pelos direitos humanos, à justiça, a eleições 
livres e transparentes e ao respeito pelo 
Estado de direito; que os recentes 
desenvolvimentos políticos na Bielorrússia 
e na Rússia têm muitas semelhanças e que 
os processos em ambos os países estão a 
influenciar-se mutuamente de forma muito 
significativa; que as manifestações contra o 
regime autoritário e as reivindicações de 
mudança na Bielorrússia estão a inspirar 
exigências semelhantes por parte de 
cidadãos russos; que as autoridades do 
Kremlin estão a intensificar a repressão da 
oposição política antes das próximas 
eleições para a Duma, em setembro de 
2021, e que, desta forma, estão a eliminar a 
concorrência política ao sonegarem a 
possibilidade de eleições justas, a exemplo 
do que sucedeu com a ditadura na 
Bielorrússia em agosto de 2020;

M. Considerando que a Rússia presta 
um apoio político e económico constante 
ao regime ilegítimo e condenável de 
Alexander Lukashenko na Bielorrússia; 
que o investimento político e económico 
do Presidente Putin na sobrevivência do 
regime ilegítimo de Lukashenko é a única 
razão pela qual este último continua a 
poder levar a cabo a perseguição brutal do 
povo bielorrusso, que aspira ao respeito 
pelos direitos humanos, à justiça, a eleições 
livres e transparentes e ao respeito pelo 
Estado de direito; que os recentes 
desenvolvimentos políticos na Bielorrússia 
e na Rússia têm muitas semelhanças e que 
os processos em ambos os países estão a 
influenciar-se mutuamente de forma muito 
significativa; que as manifestações contra o 
regime autoritário e as reivindicações de 
mudança na Bielorrússia estão a inspirar 
exigências semelhantes por parte de 
cidadãos russos; que as autoridades do 
Kremlin estão a intensificar a repressão da 
oposição política antes das próximas 
eleições para a Duma, em setembro de 
2021, restringindo e recusando a 
participação nas mesmas e impedindo 
determinados políticos da oposição de se 
candidatarem, e que, desta forma, estão a 
eliminar a concorrência política ao 
sonegarem a possibilidade de eleições 
justas, a exemplo do que sucedeu com a 
ditadura na Bielorrússia em agosto de 



AM\1238508PT.docx PE696.013v01-00

PT Unida na diversidade PT

2020;
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Alteração 28
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
em nome do Grupo Renew

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea o-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

O-A. A UE deve acompanhar de perto a 
posição e o envolvimento da Rússia no 
Afeganistão, uma vez que a Rússia está a 
tentar explorar a retirada do Ocidente em 
seu benefício e preencher o vazio de poder 
daí resultante;

Or. en
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Alteração 29
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
em nome do Grupo Renew

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2021/2042(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea z-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

Z-A. A UE deve exortar a Rússia a 
garantir o acesso livre e sem entraves aos 
chamados arquivos «troféus», que foram 
transferidos para Moscovo em 1944 e 
1945 a partir dos territórios ocupados pela 
União Soviética, bem como aos arquivos e 
objetos históricos roubados a países 
europeus pelo Império Russo e que se 
encontram atualmente na Rússia;

Or. en
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Alteração 30
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
em nome do Grupo Renew

Relatório A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Rumo das relações políticas entre a UE e a 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 e introduzir sanções contra 
quaisquer atividades que possam ser 
falsamente declaradas como observação 
internacional;

Or. en


