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8.9.2021 A9-0259/31

Amendement 31
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
namens de S&D-Fractie

Verslag A9-0259/2021
Andrius Kubilius
De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
(2021/2042(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging V

Ontwerpaanbeveling Amendement

V. overwegende dat het Kremlin 
doorgaat met zijn desinformatie, 
propaganda en hybride inmenging in de 
binnenlandse politiek en democratische 
processen van de EU, wat een bedreiging 
vormt voor de fundamentele waarden van 
de EU, namelijk de eerbiediging van de 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de 
mensenrechten; overwegende dat het 
Kremlin in staat is het beleid van nationale 
regeringen te ondermijnen, lasterberichten 
te verspreiden en het Westen af te 
schilderen als de vijand, gevoelens van 
haat, onverdraagzaamheid en 
Sovjetnostalgie aan te wakkeren, de 
geschiedenis van de Sovjetmisdaden te 
herschrijven en uiteindelijk de kloof tussen 
Rusland en Europa te verbreden, met name 
in de voormalige Oostbloklanden; 
overwegende dat de instellingen van de EU 
en haar lidstaten, alsmede objecten van 
strategisch belang en democratische 
processen zoals verkiezingen, voortdurend 
het doelwit zijn van Russische 
cyberaanvallen; overwegende dat de 
patriarchen van de Russisch-orthodoxe 
kerk achter het regime van Poetin staan; 
overwegende dat Russische wetten 
toestaan dat religieuze groeperingen die als 
extremistisch worden beschouwd, worden 
onderdrukt;

V. overwegende dat het Kremlin 
doorgaat met zijn desinformatie, 
propaganda en hybride inmenging in de 
binnenlandse politiek en democratische 
processen van de EU, wat een bedreiging 
vormt voor de fundamentele waarden van 
de EU, namelijk de eerbiediging van de 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de 
mensenrechten; overwegende dat het 
Kremlin in staat is het beleid van nationale 
regeringen te ondermijnen, lasterberichten 
te verspreiden en het Westen af te 
schilderen als de vijand, gevoelens van 
haat, onverdraagzaamheid en 
Sovjetnostalgie aan te wakkeren, de 
geschiedenis van de Sovjetmisdaden te 
herschrijven en uiteindelijk de kloof tussen 
Rusland en Europa te verbreden, met name 
in de voormalige Oostbloklanden; 
overwegende dat de instellingen van de EU 
en haar lidstaten, alsmede objecten van 
strategisch belang en democratische 
processen zoals verkiezingen, voortdurend 
het doelwit zijn van Russische 
cyberaanvallen; overwegende dat de 
patriarchen van de Russisch-orthodoxe 
kerk achter het regime van Poetin staan; 
overwegende dat Russische wetten 
toestaan dat religieuze groeperingen die als 
extremistisch worden beschouwd, worden 
onderdrukt; overwegende dat recente 
bevindingen over de nauwe en 
regelmatige contacten tussen Russische 
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functionarissen, onder wie leden van de 
veiligheidsdienst, en vertegenwoordigers 
van een groep Catalaanse separatisten in 
Spanje een diepgaand onderzoek 
vereisen; overwegende dat dit een ander 
voorbeeld zou kunnen zijn van Russische 
inmenging in de lidstaten en de 
voortdurende pogingen van Rusland om 
al het mogelijke te exploiteren om interne 
destabilisering in de EU aan te wakkeren;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/32

Amendement 32
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
namens de S&D-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 a

Ontwerpaanbeveling Amendement

(a) de EU moet haar buitenlands beleid 
fundamenteel hervormen om op 
geloofwaardige wijze aan te tonen dat zij in 
staat is besluiten en maatregelen te nemen 
op het gebied van buitenlands beleid, onder 
meer door de bevoegdheden van de 
Europese Dienst voor extern optreden en 
de VV/HV, die optreden namens de EU, uit 
te breiden, alsook om te verzekeren dat het 
beleid voorziet in meer autonomie en 
duidelijke verantwoordelijkheden, de 
afschaffing van eenparigheid van stemmen 
in aangelegenheden van buitenlands beleid, 
duidelijkere communicatie en leiderschap 
aan de kant van de lidstaten, zonder 
afbreuk te doen aan de eenheid en de 
intra-Europese solidariteit; bovendien 
moet de rol van de EU op het wereldtoneel 
worden versterkt, net als de capaciteiten 
van de EU-instellingen, om Rusland ervan 
te weerhouden de betrekkingen met de EU 
steeds meer op bilaterale leest te schoeien, 
aangezien Brussel de enige hoofdstad moet 
zijn waar belangrijke besluiten worden 
genomen over de betrekkingen tussen de 
EU en Rusland;

(a) de EU moet haar buitenlands beleid 
fundamenteel hervormen om op 
geloofwaardige wijze aan te tonen dat zij 
ambities heeft om een invloedrijke rol op 
het wereldtoneel te spelen en dat zij in 
staat is tijdige besluiten en vastberaden 
maatregelen te nemen op het gebied van 
buitenlands beleid, onder meer door de 
bevoegdheden van de Europese Dienst 
voor extern optreden en de VV/HV, die 
optreden namens de EU, uit te breiden, 
eenparigheid van stemmen in 
aangelegenheden van buitenlands beleid af 
te schaffen, en haar capaciteiten op het 
gebied van strategische prognoses en 
acties te verbeteren; bovendien moet de rol 
van de EU op het wereldtoneel worden 
versterkt, net als de capaciteiten van de 
EU-instellingen, om Rusland ervan te 
weerhouden de betrekkingen met de EU 
steeds meer op bilaterale leest te schoeien, 
aangezien Brussel de enige hoofdstad moet 
zijn waar belangrijke besluiten worden 
genomen over de betrekkingen tussen de 
EU en Rusland;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/33

Amendement 33
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
namens de S&D-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 af

Ontwerpaanbeveling Amendement

(af) de EU moet op EU-niveau een wet 
inzake buitenlandse inmenging aannemen 
om onder meer het werk van 
geregistreerde lobbyisten die actief zijn op 
het gebied van politieke inmenging en 
desinformatie, te reguleren;

(af) De EU moet de manipulatie van 
informatie door Rusland en pogingen om 
zich in democratische processen op 
EU-niveau en in haar lidstaten te 
mengen, aanpakken door de nodige 
instrumenten te onderzoeken en in te 
voeren om deze te bestrijden en aan te 
pakken;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/34

Amendment 34
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
namens de S&D-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 
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 

(r) merkt op dat steeds meer 
internationale actoren, waaronder 
Rusland, strategieën voor hybride 
oorlogvoering uitvoeren, ook tegen de EU 
en haar lidstaten; 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 
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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;

extremistische, voor het merendeel rechtse 
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;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/35

Amendement 35
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
namens de S&D-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 v

Ontwerpaanbeveling Amendement

(v) de EU moet met name de 
institutionele samenwerking met Rusland 
in het kader van internationale organisaties 
en multilaterale verdragen voortzetten, 
zoals de OVSE, de Arctische Raad of de 
Raad van Europa, teneinde complementaire 
of gemeenschappelijke belangen te 
bevorderen, zoals op het gebied van 
milieuaangelegenheden en de groene 
transformatie van zowel Rusland als de 
EU, het Verdrag inzake het open 
luchtruim, de ontwapening, beperking en 
beheersing van kernwapens, kwesties met 
betrekking tot het noordpoolgebied en de 
uitvoering van het gezamenlijk 
alomvattend actieplan (het atoomakkoord 
met Iran); de EU moet in het bijzonder de 
Europese Green Deal en de 
klimaatdoelstellingen daarvan gebruiken 
om samen met Rusland naar een groene 
transitie toe te werken, met name om de 
decarbonisatie te versnellen, de CO2-
uitstoot van Rusland (die ondanks de 
ratificatie van de Overeenkomst van Parijs 
nog toeneemt), te verminderen, de energie-
efficiëntie te verbeteren en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, waarvoor er 
zeer veel potentieel is in Rusland, uit te 
breiden; de EU kan eveneens bijdragen aan 
de sensibilisering omtrent de 
klimaatverandering, aangezien de 
bewustmaking hiervan in Rusland slechts 

(v) de EU moet met name de 
institutionele samenwerking met Rusland 
in het kader van internationale organisaties 
en multilaterale verdragen voortzetten, 
zoals de VN, de OVSE, de Arctische Raad 
of de Raad van Europa, teneinde urgente 
regionale en mondiale kwesties aan de 
orde te stellen, te komen tot de beste 
aanpak voor preventie en oplossing van 
conflicten, en complementaire of 
gemeenschappelijke belangen te 
bevorderen, zoals op het gebied van 
milieuaangelegenheden en de groene 
transformatie van zowel Rusland als de 
EU, het Verdrag inzake het open 
luchtruim, de ontwapening, beperking en 
beheersing van kernwapens, kwesties met 
betrekking tot het noordpoolgebied, de 
uitvoering van het gezamenlijk 
alomvattend actieplan (het atoomakkoord 
met Iran) en de situatie in het Midden-
Oosten, Libië en Afghanistan; de EU 
moet gebruikmaken van haar selectieve 
samenwerking met Rusland op het gebied 
van regionale en mondiale vraagstukken 
om Rusland stevig te verankeren in 
multilaterale samenwerking en de op 
regels gebaseerde internationale orde, 
waardoor het land wordt ontmoedigd om 
de veiligheid en welvaart in gevaar te 
brengen, ook in de EU en de Europese 
nabuurschap; de EU moet in het bijzonder 
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zeer traag verloopt; de Europese Green Deal en de 
klimaatdoelstellingen daarvan gebruiken 
om samen met Rusland naar een groene 
transitie toe te werken, met name om de 
decarbonisatie te versnellen, de CO2-
uitstoot van Rusland (die ondanks de 
ratificatie van de Overeenkomst van Parijs 
nog toeneemt), te verminderen, de energie-
efficiëntie te verbeteren en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, waarvoor er 
zeer veel potentieel is in Rusland, uit te 
breiden; de EU kan eveneens bijdragen aan 
de sensibilisering omtrent de 
klimaatverandering, aangezien de 
bewustmaking hiervan in Rusland slechts 
zeer traag verloopt;

Or. en


