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Europa-Parlamentets beslutning om anerkendelse af Den Russiske Føderation som 
statssponsor for terrorisme
(2022/2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Rusland,

– der henviser til konventionen af 9. december 1948 om forebyggelse af og straf for 
folkedrab og Genèvekonventionen af 12. august 1949 om beskyttelse af civile personer i 
krigstid,

– der henviser til den europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme af 27. januar 
1977 og de internationale konventioner, der har efterfulgt denne,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2463 af 13. 
oktober 2022 om den yderligere optrapning af Den Russiske Føderations aggression 
mod Ukraine,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 
2017 om bekæmpelse af terrorisme1,

– der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

– der henviser til den fælles erklæring af 16. oktober 2022 fra udenrigsministrene fra 
Estland, Letland og Litauen om behovet for at sikre ansvarlighed for Ruslands 
forbrydelser i Ukraine,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om 
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme2 og 
2009/468/FUSP af 15. juni 2009 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om 
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at "statsterrorisme" henviser til voldshandlinger, som en stat 
systematisk retter mod en civilbefolkning i en anden stat eller mod sine egne borgere4; 
der henviser til, at essensen af terrorisme kan sammenfattes som overlagt, politisk 
motiveret vold mod ikkekombattante mål; der henviser til, at systemterrorisme, ofte 
kaldet statsterrorisme eller statssponsoreret terrorisme, anvendes af regeringer – eller 
oftere af fraktioner i regeringer – mod denne regerings borgere, mod fraktioner i 

1 EUT L 88, 31.3.2017, s. 6.
2 EUT L 344 af 28.12.2001,s. 93.
3 EUT L 151 af 16.6.2009, s. 45.
4 Aust, Anthony, Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010; Selden, M. et 
al., War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century, 
Rowman & Littlefield, 2004.
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regeringen eller mod udenlandske regeringer eller grupper5;

B. der henviser til, at Ruslands tropper siden den 24. februar 2022, hvor Rusland indledte 
den ulovlige, uprovokerede og uberettigede krig mod Ukraine med enstemmig støtte fra 
det russiske parlament, har dræbt tusindvis af ukrainske civile; der henviser til, at 
russiske tropper fortsat udfører terrorhandlinger i hele landet mod forskellige elementer 
af civil infrastruktur såsom huse, skoler, hospitaler, jernbanestationer, teatre og 
kernekraftværket i Zaporizjzja; der henviser til, at disse brutale og umenneskelige 
handlinger forårsager lidelse, ødelæggelse og fordrivelse; der henviser til, at Ukraine 
allerede har dokumenteret mere end 34 000 krigsforbrydelser begået af russiske og 
stedfortrædende tropper; der henviser til, at mere end 90 % af disse forbrydelser er 
begået mod civilbefolkningen og/eller har til formål at ødelægge civile faciliteter;

C. der henviser til, at Rusland siden begyndelsen af oktober har angrebet dele af Ukraines 
energiinfrastruktur ved hjælp af iranske kamikazedroner; der henviser til, at dette 
forårsager enorme skader og lidelser blandt civilbefolkningen og har til formål at 
frembringe en humanitær katastrofe og tvinge nye flygtningebølger til at flygte i de 
kolde vintermåneder;

D. der henviser til, at Den Russiske Føderation allerede har anvendt mere end 4 000 
missiler mod Ukraine og bombarderet landet mere end 24 000 gange fra det russiske 
territorium; der henviser til, at Den Russiske Føderations væbnede styrker siden 
november 2022 har beskadiget eller ødelagt mere end 60 982 elementer af civil 
infrastruktur, herunder 42 818 beboelsesejendomme og huse, 1 960 uddannelses- og 396 
sundhedsinstitutioner, 392 kulturelle og 87 religiøse bygninger og 5 315 strukturer med 
tilknytning til vand- og elnettene; der henviser til, at Den Russiske Føderations 
forsætlige missil- og droneangreb har ødelagt 40 % af den kritiske energiinfrastruktur i 
hele Ukraine; der henviser til, at der har været forlydender om, at en evakuering af Kiev 
måske overvejes; der henviser til, at der er mangel på glas til at reparere vinduer i 
private hjem;

E. der henviser til, at de russiske væbnede styrkers militærfolk har begået drab, 
bortførelser, seksuel vold, tortur og andre grusomheder i regionerne Kiev (Butja, Irpin, 
Borodjanka og Hostomel), Tjernihiv, Sumy og Kharkiv i Ukraine; der henviser til, at 
Ukraines væbnede styrker efter befrielsen af Izjum i september 2022 fandt mere end 
400 umærkede grave for ukrainske civile; der henviser til, at russerne i juni 2022 
affyrede missiler i et indkøbscenter i Krementjuk og derved dræbte snesevis af 
mennesker og sårede snesevis flere;

F. der henviser til, at Den Russiske Føderations myndigheder under belejringen af 
Mariupol skabte en omfattende humanitær krise, som førte til, at mere end 22 000 civile 
døde og at 95 % af byen blev ødelagt;

G. der henviser til, at ukrainske civile, herunder børn, er ofre for målrettede drab og 
bortførelser, tortur, voldtægt og seksuel vold; der henviser til, at mere end 1.3 millioner 
ukrainske borgere, herunder over 200 000 børn, er blevet tvunget til at forlade deres 
hjem eller er blevet deporteret til fjerntliggende dele af Rusland; der henviser til, at Den 
Russiske Føderation i vid udstrækning gjorde brug af tvungne massedeportationer af 

5 https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism 

https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism
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ukrainske borgere, herunder børn, til Ruslands område ved at lade dem passere gennem 
såkaldte "filtreringslejre";

H. der henviser til, at Rusland i mange år har iværksat terrorhandlinger og støttet og 
finansieret terrorregimer, f.eks. leveret våben til Assad-regimet i Syrien og gået efter 
uskyldige civile i Syrien med bevidste angreb på fredelige byer og civil infrastruktur, 
navnlig markeder, medicinske faciliteter og skoler; der henviser til, at disse handlinger 
også omfatter forgiftningen af Skripal-familien og nedskydningen af Malaysia Airlines' 
fly MH17, hvor 298 mennesker mistede livet;

I. der henviser til, at Den Russiske Føderation i vidt omfang anvender terrortaktikker mod 
civilbefolkningen i Syrien, Sudan, Libyen, Den Centralafrikanske Republik og Mali og 
til dette formål anvender Wagnergruppen af private lejesoldater, som også begår 
lignende forbrydelser i Ukraine, herunder grove og systematiske 
menneskerettighedskrænkelser såsom summariske massehenrettelser, vilkårlige 
tilbageholdelser, seksuel vold, tvungne forsvindinger og tortur;

J. der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsætter med at begå systemiske 
terrorhandlinger mod regimets politiske modstandere i Rusland og i udlandet ved hjælp 
af politisk motiverede mord eller forsøg på mord og forgiftninger på modstandere, 
journalister, aktivister og udenlandske ledere; der henviser til, at sådanne handlinger 
bl.a. omfatter dem begået mod Viktor Jusjtjenko, Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov, 
Sergej Protasanov, Vladimir Kara-Mursa, Aleksej Navalnyj, Sergej og Julia Skripal, 
Natalia Estemirova, Alexandr Litvinenko og Zelimkhan Khangoshvili;

K. der henviser til, at Den Russiske Føderations regering under den anden tjetjenske krig i 
1999-2009 organiserede og gennemførte en terrorkampagne mod civile, herunder den 
barbariske ødelæggelse af hovedstaden i Den Tjetjenske Republik Itjkeria, byen 
Grosnyj, som kostede tusindvis af uskyldige mænd, kvinder og børn livet;

L. der henviser til, at de foranstaltninger, der træffes af russiske og stedfortrædende 
styrker, svarer til den definition af terrorisme, som EU, FN's Sikkerhedsråd og FN's 
Generalforsamling har accepteret, og som er indeholdt i FN's Sikkerhedsråds resolution 
1566 af 2004, FN's Generalforsamlings resolution 49/60 af 9. december 1994 og Rådets 
fælles holdning 2001/931/FUSP og 2009/468/FUSP; der henviser til, at disse 
definitioner beskriver terrorisme som kriminelle handlinger, herunder mod civile, som 
begås med det formål at forårsage død eller alvorlig legemsbeskadigelse, eller 
gidseltagning, med det formål at fremprovokere en tilstand af terror i den brede 
befolkning eller i en persongruppe eller hos enkeltpersoner, skræmme en befolkning 
eller tvinge en regering eller en international organisation til at foretage eller afstå fra at 
foretage en hvilken som helst handling;

M. der henviser til, at de kriterier, som en enhed skal opfylde for at blive føjet til EU's 
terroristliste som beskrevet i fælles holdning 2001/931/FUSP, bl.a. er, at de udfører 
handlinger, der har til formål at intimidere en befolkning i alvorlig grad eller alvorligt 
destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, 
økonomiske eller sociale strukturer, udføre angreb på en persons liv, der kan forårsage 
død, eller angreb på en persons fysiske integritet, deltage i kidnapning eller 
gidseltagning, eller forårsage massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et 
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offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastrukturfacilitet, herunder 
informationssystemer, en fast platform på kontinentalsoklen, et offentligt sted eller 
privat ejendom, der sandsynligvis vil bringe menneskeliv i fare eller forårsage 
betydelige økonomiske tab, eller forstyrre eller afbryde vand- eller elforsyningen eller 
forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer med den følgevirkning, at 
menneskeliv bringes i fare;

N. der henviser til, at sådanne terrormetoder til krigsførelse, som er sanktioneret af den 
russiske ledelse og hærkommandoen, er en del af strategien for intimidering og 
ødelæggelse af Ukraine som nation;

O. der henviser til, at sådanne voldelige planlagte terrorhandlinger udført af de russiske 
væbnede styrker i Ukraine ikke har nogen militær betydning og udelukkende udføres 
med terror for øje, at de er organiseret af Putins regime ved hjælp af Den Russiske 
Føderations eksisterende statslige maskine, og at de udføres gennem regulære og 
irregulære militære strukturer, der omfatter personer med en kriminel fortid og 
udenlandske lejesoldater;

P. der henviser til, at formålet med sådanne terrorhandlinger fra Putin-regimets side er at 
undertrykke ukrainernes modstand, give dem intet andet alternativ end at acceptere 
besættelsesmagten og acceptere det ulovlige forsøg på at annektere de midlertidigt 
besatte områder i Ukraine;

Q. der henviser til, at Ruslands kriminelle handlinger i Ukraine langt overstiger blot 
"sponsorering af terrorisme", eftersom hovedgerningsmanden til disse terrorhandlinger 
er de russiske væbnede styrker, en central institution i den russiske stat snarere end en 
ikkestatslig aktør; der henviser til, at disse forbrydelser, der begås af Rusland, afspejler 
en grotesk ligegyldighed over for de krigsregler og -love, der begrænser udøvelsen af 
militær magt, hvilket f.eks. ses i den udbredte brug af tortur mod og summariske 
henrettelser af ukrainske krigsfanger; der henviser til, at disse handlinger ikke er 
enkeltstående tilfælde, der udføres af lovløse dele af de russiske væbnede styrker, men i 
stedet udformes og gennemføres med det specifikke formål at terrorisere den ukrainske 
befolkning;

R. der henviser til, at EU's nuværende retlige ramme ikke giver mulighed for at udpege en 
stat som sponsor for terrorisme eller som ophavsmand til terrorisme; der henviser til, at 
der derfor er behov for yderligere tiltag fra EU's side med henblik på vedtagelse af et 
nyt retligt instrument, der kan pålægge stater, der begår statsterrorisme, retlige følger; 
der henviser til, at indførelse af ændringer i de retlige rammer og anerkendelse af det 
nuværende russiske regime som et terrorregime bør have som praktisk konsekvens at 
begrænse enhver form for samarbejde, gennemføre restriktive foranstaltninger, 
indefryse finansielle aktiver og suspendere politiske dialoger og forhandlinger; der 
henviser til, at dette vil give mulighed for at indstille samarbejdet med russiskejede 
enheder og statskontrollerede virksomheder og håndhæve sekundære sanktioner over 
for andre lande og enkeltpersoner, der fortsat samarbejder med russiske enheder; der 
henviser til, at anerkendelsen af det nuværende russiske regime som et terrorregime bør 
gøre det muligt for domstolene at yde erstatning til ofre for terrorisme og konfiskere 
Den Russiske Føderations aktiver;
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S. der henviser til, at anerkendelse af Rusland som en stat, der begår terrorhandlinger, også 
ville rejse spørgsmålet om suspension af Ruslands medlemskab af internationale 
organisationer såsom FN og dets Sikkerhedsråd samt andre multilaterale fora såsom 
G20; der henviser til, at nogle af de ovennævnte restriktive foranstaltninger allerede er 
blevet gennemført som følge af de adskillige sanktionsrunder, der blev indført over for 
Rusland og Hviderusland fra den 24. februar 2022;

T. der henviser til, at USA har en retlig procedure, der gør det muligt for landet at udpege 
stater som sponsorer for terrorisme i henhold til loven om eksportforvaltning, loven om 
våbeneksportkontrol og loven om udenlandsk bistand; der henviser til, at USA i 
øjeblikket udpeger regeringerne i Syrien, Iran, Nordkorea og Cuba som statslige 
sponsorer for internationale terrorhandlinger; der henviser til, at Canada har en 
mekanisme for stater, der støtter terrorisme, i henhold til loven om statslig immunitet, 
og at Iran og Syrien siden 2012 har været opført som stater, der støtter terrorisme;

U. der henviser til, at formanden for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa, Zbigniew Rau, den 14. marts 2022 erklærede, at Den Russiske Føderations 
regerings angreb på uskyldige civile og civil infrastruktur i Ukraine er at betragte som 
"statsterrorisme";

V. der henviser til, at Europarådets Parlamentariske Forsamling den 13. oktober 2022 
erklærede det nuværende russiske regime for terroristisk6; der henviser til, at 
Europarådet navnlig bemærkede, at Den Russiske Føderation med sine vilkårlige 
angreb, såsom den barbariske række missilangreb den 10. oktober, som var rettet mod 
flere ukrainske byer, og som ramte offentlige pladser, legepladser og 
beboelsesejendomme, havde til hensigt at fremme sin terrorpolitik, der består i at 
undertrykke ukrainernes vilje til at modstå og forsvare deres land og forårsage størst 
mulig skade på civile;

W. der henviser til, at parlamenterne i flere EU-medlemsstater, herunder Polen, Litauen, 
Letland, Estland og Tjekkiet, allerede har erklæret Rusland som statssponsor for 
terrorisme;

X. der henviser til, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, den 17. marts 2022 
opfordrede verden til at erklære Den Russiske Føderation for at være en terroriststat;

Y. der henviser til, at formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, den 23. 
september 2022 i sin tale til FN's 77. Generalforsamling om Den Russiske Føderation 
erklærede, at "når et permanent medlem af Sikkerhedsrådet indleder en uprovokeret, 
uberettiget krig, som er blevet fordømt af Generalforsamlingen, bør dets suspension fra 
Sikkerhedsrådet ske automatisk";

1. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og 
territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser. fordømmer 
Ruslands ulovlige, uprovokerede og uberettigede krig mod Ukraine og kræver, at 
Rusland og dets stedfortræderstyrker indstiller alle militære aktioner i og øjeblikkeligt 
og betingelsesløst trækker sig ud af Ukraines internationalt anerkendte område;

6 https://pace.coe.int/en/files/31390/html 
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2. udtrykker sin uforbeholdne forfærdelse over grusomheder og koordinerede 
terrorhandlinger, herunder vilkårlige bombardementer af byer, tvungne deportationer, 
brug af forbudt ammunition, angreb på civile, der forsøger at flygte fra konfliktområder 
via på forhånd aftalte humanitære korridorer, henrettelser af civile, seksuel vold, 
tvangsfordrivelser og angreb på boligområder og civil infrastruktur såsom 
energifaciliteter, hospitaler, skoler, krisecentre og ambulancer;

3. erklærer Den Russiske Føderation for en terrorstat som følge af dens bevidste fysiske 
ødelæggelse af civil infrastruktur og massemord på ukrainske civile med det formål at 
udrydde det ukrainske folk; opfordrer den internationale kreds af demokratiske stater til 
at gøre det samme;

4. opfordrer EU og dets medlemsstater til at anerkende det nuværende russiske regime 
som et terrorregime med alle de negative konsekvenser, dette indebærer;

5. opfordrer EU-institutionerne til at træffe passende foranstaltninger til at vedtage et nyt 
EU-retligt instrument til at pålægge regimer, i dette tilfælde det nuværende russiske 
regime, som er skyldige i at begå statslige terrorhandlinger, retlige følger, herunder en 
detaljeret beskrivelse af de sanktioner, der skal pålægges staten og de forskellige dele af 
dens regering samt dens politiske, lovgivningsmæssige, militære og udøvende organer; 
anmoder om, at der medtages praktiske bestemmelser i dette retlige instrument for at 
gøre den stat, der begår handlingerne, ansvarlig for sine militære 
aggressionsforbrydelser;

6. opfordrer EU-institutionerne til at medtage de facto-myndighederne i Folkerepublikken 
Donetsk og Folkerepublikken Luhansk og Den Russiske Føderations væbnede styrker 
samt dens paramilitære enheder såsom Wagnergruppen og det 141. særlige 
motoriserede regiment, også kendt som Kadyrovitterne, samt politiske grupper, 
herunder partiet Forenet Rusland og de andre politiske partier, der er repræsenteret i 
Dumaen, nemlig det russiske kommunistparti, Et retfærdigt Rusland – For Sandheden, 
og et russiske liberale demokratiske parti, på EU's liste over terrororganisationer og -
stater, hvilket betyder, at de kan underkastes brede internationale sanktioner; opfordrer 
til, at der foretages passende ændringer af Rådets fælles holdning 2001/931/CFSP om 
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og til, at der 
overvejes yderligere restriktive foranstaltninger inden for rammerne af den 
sanktionsordning, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om 
specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at 
bekæmpe terrorisme7;

7. opfordrer EU-institutionerne til at træffe foranstaltninger med henblik på omfattende 
isolering af Den Russiske Føderation på den internationale scene under hensyntagen til 
forslaget fra Rådets formand Charles Michel i forbindelse med dens medlemskab af 
FN's Sikkerhedsråd og til at afholde sig fra at afholde nogen begivenheder på Den 
Russiske Føderations område;

8. opfordrer medlemsstaterne og andre lande til at træffe effektive foranstaltninger til 
omfattende isolering af Ruslands nuværende terrorregime, herunder reducere alle 
former for samarbejde med det nuværende regime og holde kontakterne med dets 

7 EUT L 344, 28.12.2001, s. 70.
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repræsentanter på alle niveauer på det absolut nødvendige minimum; opfordrer til, at de 
diplomatiske forbindelser med Rusland reduceres yderligere, og at antallet af diplomater 
fra EU og dets medlemsstater, der er til stede i Rusland, reduceres;

9. opfordrer medlemsstaterne til at lukke og indføre forbud mod russiske institutioner, der 
er tilknyttet den russiske stat, såsom netværkerne for de russiske centre for videnskab og 
kultur og russiske diasporaorganisationer og -associationer, som opererer under russiske 
diplomatiske missioners auspicier og fremmer russisk propaganda og den 
nyimperialistiske Russkij Mir-ideologi i hele verden;

10. opfordrer Rådet til ud over kravene vedrørende EU's nye retlige instrument at ændre 
Rådets fælles holdning 2001/931/CFSP og 2009/468/CFSP ved at tilføje ordet "stat" for 
at gøre det muligt at anerkende det nuværende russiske regime som et terrorregime;

11. opfordrer til, at EU's terrorliste udvides til at omfatte personer og enheder, der er opført 
på listen af forskellige specialiserede NGO'er som sponsorer for terrorisme;

12. opfordrer til en fremskyndet oprettelse en international ad hoc-domstol for den 
aggressionsforbrydelse, som Ruslands statslige ledere har begået mod Ukraine, hvor 
Vladimir Putin og alle russiske civile og militære embedsmænd og deres stedfortrædere 
med ansvar for planlægning, indledning og gennemførelse af krigen i Ukraine skal 
retsforfølges;

13. opfordrer til fornyet støtte til den igangværende uafhængige efterforskning af 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af Rusland, som bør 
sikre, at de, der er involveret i planlægning, tilrettelæggelse, udførelse og fremme af 
disse forbrydelser, stilles individuelt til ansvar;

14. understreger, at de aktiver, der er indefrosset som følge af EU's sanktioner, som er 
vedtaget som reaktion på Ruslands militære aggression mod Ukraine, bør konfiskeres 
på samme måde som terrororganisationers aktiver og anvendes til at give erstatning for 
de forskellige konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine; foreslår, at denne 
erstatning bør omfatte øjeblikkelig betaling af skader efter hvert missilangreb på civil 
infrastruktur og energiinfrastruktur, genopbygning af Ukraines ødelagte byer og 
infrastruktur samt erstatning til privatpersoner og ødelagte virksomheder;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre EU-lovgivning og national 
lovgivning for at skabe et retsgrundlag for anvendelsen af midler, der konfiskeres som 
følge af EU's sanktioner, til at kompensere Ukraine og ofrene for den russiske 
aggression mod Ukraine;

16. opfordrer Kommissionen til at arbejde på en retlig ramme, der vil gøre det muligt for 
den at konfiskere aktiver tilhørende Ruslands militære og politiske elite, dets 
krigsforbrydere og oligarker, som allerede er blevet beslaglagt under den nuværende 
sanktionsordning; understreger, at alle sanktioner bør gennemføres strengt, og at 
smuthuller bør fjernes;

17. opfordrer Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa til gennem 
Moskvamekanismen eller andre passende redskaber fortsat at evaluere krænkelserne af 
den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, 
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krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i Ukraine, 
menneskerettighedssituationen i Rusland og den russiske aggression mod Georgien og 
Republikken Moldova;

18. minder om, at Sovjetunionens forbrydelser ikke blev underkastet en klar moralsk eller 
juridisk evaluering af det internationale samfund, og understreger, at Ruslands 
nuværende angrebskrig mod Ukraine og dets krigsforbrydelser mod det ukrainske folk 
viser, at manglende ansvarlighed og retfærdighed kun fører til gentagelse af tidligere 
forbrydelser;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, FN's 
Højkommissariat for Menneskerettigheder, FN's Højkommissariat for Flygtninge, Den 
Internationale Røde Kors Komité, Den Internationale Straffedomstol, Ukraines 
præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og 
parlament.


