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28.2.2022 B9-0123/1

Amendamentul 1
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât în discursurile sale 
agresive din 22 și 24 februarie 2022, care 
au fost însoțite de teorii istorice false, 
Vladimir Putin a prezentat agresiunea 
împotriva Ucrainei ca pe un atac 
preventiv împotriva unei imaginare 
agresiuni occidentale și ca o luptă 
decisivă pentru protejarea controlului de 
factură imperială exercitat de Rusia 
asupra estului Europei, care amintește de 
cele mai îngrozitoare declarații ale 
dictatorilor din secolul 20;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/2

Amendamentul 2
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât forțele armate ale 
Ucrainei aflate sub comanda 
președintelui Volodimir Zelenski au 
menținut controlul asupra cvasitotalității 
teritoriului Ucrainei, inclusiv asupra 
capitalei sale, Kiev, și asupra regiunilor 
sudice ale țării, împiedicându-i pe 
invadatorii ruși să își atingă vreunul 
dintre obiectivele prestabilite, inclusiv 
eliminarea conducerii ucrainene alese 
democratic;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/3

Amendamentul 3
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât lumea democratică a 
demonstrat unitate, solidaritate și sprijin 
fără precedent pentru Ucraina și pentru 
apărarea principiilor fundamentale ale 
ordinii internaționale guvernate de 
norme, ale umanității și păcii; întrucât 
comunitatea internațională s-a unit într-o 
măsură covârșitoare în condamnarea 
fermă a agresiunii Rusiei, doar regimurile 
dictatoriale din Nicaragua, Venezuela și 
Cuba sprijinind acțiunile lui Vladimir 
Putin;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/4

Amendamentul 4
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Punctul 3

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că agresiunea și invazia 
militare constituie o încălcare gravă a 
dreptului internațional, în special a Cartei 
ONU, și invită Federația Rusă să revină la 
îndeplinirea responsabilităților unui 
membru permanent al Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea păcii și securității și la 
respectarea angajamentelor asumate în 
temeiul Actului final de la Helsinki, al 
Cartei de la Paris pentru o nouă Europă și 
al Memorandumului de la Budapesta; 
consideră că invazia Rusiei în Ucraina 
constituie un atac nu numai împotriva unei 
țări suverane, dar și împotriva principiilor 
și mecanismului de cooperare și securitate 
în Europa și a ordinii internaționale bazate 
pe norme, așa cum este definită în Carta 
ONU;

3. subliniază că agresiunea și invazia 
militare constituie o încălcare gravă a 
dreptului internațional, în special a Cartei 
ONU, și invită Federația Rusă să revină la 
îndeplinirea responsabilităților unui 
membru permanent al Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea păcii și securității și la 
respectarea angajamentelor asumate în 
temeiul Actului final de la Helsinki, al 
Cartei de la Paris pentru o nouă Europă și 
al Memorandumului de la Budapesta; 
consideră că invazia Rusiei în Ucraina 
constituie un atac nu numai împotriva unei 
țări suverane, dar și împotriva principiilor 
și mecanismului de cooperare și securitate 
în Europa și a ordinii internaționale bazate 
pe norme, așa cum este definită în Carta 
ONU, și transformă efectiv Rusia într-un 
stat-paria;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/5

Amendamentul 5
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

5a. omagiază curajul extraordinar de 
care au dat dovadă poporul ucrainean, pe 
eroicul său președinte Volodimir Zelenski 
și pe soldații curajoși care își apără țara 
împotriva agresorilor ruși; invită lumea 
liberă să sprijine lupta lor pentru pace și 
libertate prin toate mijloacele pe care le 
are la dispoziție;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/6

Amendamentul 6
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că, în caz de 
deteriorare a situației, de noi atacuri 
asupra populației civile sau de utilizare a 
armelor interzise, comunitatea 
internațională ar trebui să utilizeze toate 
instrumentele de care dispune, inclusiv 
instituirea unei zone de interdicție aeriană 
deasupra Ucrainei; reamintește, în acest 
sens, că Federația Rusă condusă de Putin 
este capabilă de atrocități barbare, cum ar 
fi cele comise în Groznîi în 2000 și Alep în 
2016;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/7

Amendamentul 7
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Punctul 13

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

13. salută inițiativa guvernelor 
Poloniei, Ungariei, României, Bulgariei, 
Slovaciei și Moldovei de a menține 
frontierele lor deschise și de a asigura 
mijloace de evacuare, adăpost, asistență de 
urgență, asistență medicală și azil pentru 
persoanele care fug din calea războiului din 
Ucraina și de posibile persecuții, inclusiv 
pentru cetățenii ucraineni și pentru 
cetățenii altor state;

13. salută inițiativa guvernelor 
Poloniei, Ungariei, României, Bulgariei, 
Slovaciei și Moldovei de a menține 
frontierele lor deschise și de a asigura 
mijloace de evacuare, adăpost, asistență de 
urgență, asistență medicală și azil pentru 
persoanele care fug din calea războiului din 
Ucraina și de posibile persecuții, inclusiv 
pentru cetățenii ucraineni și pentru 
cetățenii altor state; invită Comisia și 
Consiliul să ofere finanțare suplimentară 
pentru aceste țări, deoarece ele sunt 
principalele puncte de intrare a 
refugiaților ucraineni în UE;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/8

Amendamentul 8
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Punctul 16

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

16. solicită, în special, limitarea 
importului celor mai importante produse de 
export rusești, inclusiv al petrolului și 
gazelor, interzicerea noilor investiții ale 
UE în Federația Rusă, precum și a noilor 
investiții rusești în UE, blocarea tuturor 
băncilor ruse din sistemul financiar 
european, interzicerea accesului Federației 
Ruse și al Belarusului la sistemul SWIFT și 
aplicarea unor sancțiuni secundare băncilor 
care utilizează alte mijloace în locul 
sistemului SWIFT pentru tranzacții conexe 
sau a unor sancțiuni similare celor aplicate 
băncilor ruse sau sistemului bancar rus și 
solicită interzicerea mobilizării de către 
Rusia de fonduri sau de împrumuturi în UE 
pe piețele de capital secundare; solicită 
interzicerea achizițiilor publice în UE de 
bunuri și servicii provenite din Rusia și 
Belarus; solicită interzicerea exportului de 
produse de înaltă tehnologie și de bunuri 
strategice către piața rusă; solicită blocarea 
sau retragerea imediată a finanțării pentru 
toate programele de cooperare cu Rusia în 
domeniul cercetării și inovării, care sunt 
sprijinite de fondurile UE, și suspendarea 
programelor interregionale; solicită 
închiderea porturilor UE pentru navele 
rusești; solicită ca Băncii Internaționale 
de Investiții, controlată de Rusia, să i se 
interzică imediat să își desfășoare 
activitatea în UE; solicită ca accesul în 
toate porturile UE să fie refuzat navelor al 

16. solicită, în special, limitarea 
importului celor mai importante produse de 
export rusești, inclusiv al petrolului și 
gazelor, interzicerea noilor investiții ale 
UE în Federația Rusă, precum și a noilor 
investiții rusești în UE, blocarea tuturor 
băncilor ruse din sistemul financiar 
european, interzicerea accesului Federației 
Ruse și al Belarusului la sistemul SWIFT și 
aplicarea unor sancțiuni secundare băncilor 
care utilizează alte mijloace în locul 
sistemului SWIFT pentru tranzacții conexe 
sau a unor sancțiuni similare celor aplicate 
băncilor ruse sau sistemului bancar rus și 
solicită interzicerea mobilizării de către 
Rusia de fonduri sau de împrumuturi în UE 
pe piețele de capital secundare; solicită 
interzicerea achizițiilor publice în UE de 
bunuri și servicii provenite din Rusia și 
Belarus; solicită interzicerea exportului de 
produse de înaltă tehnologie și de bunuri 
strategice către piața rusă; solicită blocarea 
sau retragerea imediată a finanțării pentru 
toate programele de cooperare cu Rusia în 
domeniul cercetării și inovării, care sunt 
sprijinite de fondurile UE, și suspendarea 
programelor interregionale; solicită 
închiderea porturilor UE pentru navele 
rusești; solicită ca fondurilor de investiții 
și băncilor controlate de Rusia, precum 
Banca Internațională de Investiții, să li se 
interzică imediat să își desfășoare 
activitatea în UE; solicită ca accesul în 
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căror port de escală precedent sau următor 
se află în Federația Rusă, cu excepția 
cazurilor în care există motive umanitare 
justificate și necesare; salută interzicerea 
zborurilor transportatorilor aerieni ruși, 
precum și a zborurilor efectuate de avioane 
private rusești în spațiul aerian al UE; 
solicită adoptarea și aplicarea 
corespunzătoare a unor sancțiuni similare 
împotriva Belarusului;

toate porturile UE să fie refuzat navelor al 
căror port de escală precedent sau următor 
se află în Federația Rusă, cu excepția 
cazurilor în care există motive umanitare 
justificate și necesare; salută interzicerea 
zborurilor transportatorilor aerieni ruși, 
precum și a zborurilor efectuate de avioane 
private rusești în spațiul aerian al UE; 
solicită adoptarea și aplicarea 
corespunzătoare a unor sancțiuni similare 
împotriva Belarusului;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/9

Amendamentul 9
Anna Fotyga, Anna Zalewska
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Punctul 19

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

19. își reiterează apelurile anterioare de 
a reduce în mod semnificativ dependența 
energetică, în special de gazele, petrolul și 
cărbunele din Rusia, printre altele prin 
diversificarea surselor de energie, inclusiv 
prin extinderea terminalelor de gaz natural 
lichefiat și a căilor de aprovizionare, 
separarea stocării gazelor și creșterea 
eficienței energetice și a ritmului tranziției 
către o energie ecologică; solicită 
abandonarea definitivă a gazoductului 
Nord Stream 2 și, prin urmare, salută 
decizia guvernului german de a stopa 
procesul de autorizare a Nord Stream 2; 
invită Comisia și statele membre să creeze 
un mecanism de coordonare și să utilizeze 
toate capacitățile posibile de stocare a 
gazelor pentru a asigura aprovizionarea 
neîntreruptă cu gaze a UE; invită statele 
membre, Comisia și Banca Centrală 
Europeană să monitorizeze cu atenție 
impactul produs de atacul Rusiei asupra 
stabilității financiare și a stabilității 
prețurilor, în special în ceea ce privește 
produsele energetice, și să aibă în vedere 
măsuri corespunzătoare pentru a atenua 
eventualele efecte economice și sociale 
negative; invită statele membre să înceteze 
orice colaborare cu Rusia în domeniul 
nuclear, în special cooperarea cu Rosatom 
și filialele sale, inclusiv cooperarea cu 
Rusia în cadrul Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică, și anularea sau 

19. își reiterează apelurile anterioare de 
a reduce în mod semnificativ dependența 
energetică, în special de gazele, petrolul și 
cărbunele din Rusia, printre altele prin 
diversificarea surselor de energie, inclusiv 
prin extinderea terminalelor de gaz natural 
lichefiat și a căilor de aprovizionare, 
separarea stocării gazelor și creșterea 
eficienței energetice și a ritmului tranziției 
către o energie ecologică; solicită 
abandonarea definitivă a gazoductului 
Nord Stream 2 și, prin urmare, salută 
decizia guvernului german de a stopa 
procesul de autorizare a Nord Stream 2 și 
își reiterează apelurile la suspendarea 
proiectelor nocive similare precum Nord 
Stream 1; invită Comisia și statele membre 
să creeze un mecanism de coordonare și să 
utilizeze toate capacitățile posibile de 
stocare a gazelor pentru a asigura 
aprovizionarea neîntreruptă cu gaze a UE; 
invită statele membre, Comisia și Banca 
Centrală Europeană să monitorizeze cu 
atenție impactul produs de atacul Rusiei 
asupra stabilității financiare și a stabilității 
prețurilor, în special în ceea ce privește 
produsele energetice, și să aibă în vedere 
măsuri corespunzătoare pentru a atenua 
eventualele efecte economice și sociale 
negative; invită statele membre să înceteze 
orice colaborare cu Rusia în domeniul 
nuclear, în special cooperarea cu Rosatom 
și filialele sale, inclusiv cooperarea cu 
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retragerea autorizațiilor de funcționare 
pentru toate filialele Rosatom;

Rusia în cadrul Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică, și anularea sau 
retragerea autorizațiilor de funcționare 
pentru toate filialele Rosatom;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/10

Amendamentul 10
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere comună de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

40a. condamnă Federația Rusă pentru 
desfășurarea de operațiuni militare în 
imediata apropiere a infrastructurii 
critice, cum ar fi centralele nucleare, 
barajele și uzinele chimice; este profund 
îngrijorat de situația centralei nucleare de 
la Cernobîl după capturarea acesteia de 
către forțele ruse, ceea ce a dus la 
încălcarea tuturor reglementărilor 
posibile privind securitatea centralelor 
nucleare și care este utilizată ca rampă de 
lansare pentru o ofensivă împotriva 
Kievului, inclusiv pentru bombardamente 
de artilerie; invită comunitatea 
internațională să monitorizeze 
îndeaproape situația și solicită o reuniune 
urgentă a Consiliului guvernatorilor 
Agenției Internaționale pentru Energie 
Atomică pe tema repercusiunilor în 
materie de securitate nucleară ale 
agresiunii ruse;

Or. en


