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Изменение 1
Виола фон Крамон-Таубадел 
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Renew, ECR
Признаване на Руската федерация за държава спонсор на тероризма

Общо предложение за резолюция
Параграф 2

Общо предложение за резолюция Изменение

2. подчертава, че умишлените 
нападения и жестокости, извършени от 
Руската федерация срещу цивилното 
население на Украйна, разрушаването 
на гражданска инфраструктура и други 
сериозни нарушения на правата на 
човека и на международното 
хуманитарно право са терористични 
актове срещу украинското население и 
представляват военни престъпления; 
изразява безрезервно възмущение и 
осъждане на тези нападения и 
жестокости, както и на другите 
действия, които Русия извърши в 
преследване на разрушителните си 
политически цели в Украйна и на 
територията на други държави; с оглед 
на горепосоченото признава Русия за 
държава спонсор на тероризма и за 
държава, която използва терористични 
средства;

2. подчертава, че умишлените 
нападения и жестокости, извършени от 
Руската федерация срещу цивилното 
население на Украйна, разрушаването 
на гражданска инфраструктура и други 
сериозни нарушения на правата на 
човека и на международното 
хуманитарно право са терористични 
актове срещу украинското население и 
представляват военни престъпления; 
изразява безрезервно възмущение и 
осъждане на тези нападения и 
жестокости, както и на другите 
действия, които Русия извърши в 
преследване на разрушителните си 
политически цели в Украйна и на 
територията на други държави; с оглед 
на горепосоченото признава Русия за 
държава, която използва терористични 
средства;
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Изменение 2
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Renew, ECR
Признаване на Руската федерация за държава спонсор на тероризма

Общо предложение за резолюция
Параграф 4

Общо предложение за резолюция Изменение

4. призовава ЕС и неговите 
държави членки да разработят 
нормативна уредба на ЕС за 
определянето на държави като 
„спонсори на тероризма“ и държави, 
използващи терористични средства, 
което ще задейства редица 
значителни ограничителни мерки 
срещу съответните държави и ще 
има сериозни ограничителни 
последици за отношенията на тези 
държави с ЕС; призовава Съвета 
впоследствие да разгледа добавянето 
на Руската федерация към такъв 
списък на ЕС на държави спонсори на 
тероризма; призовава партньорите на 
ЕС да приемат подобни мерки;

4. Призовава ЕС и неговите 
държави членки да предприемат 
конкретни практически стъпки в 
контекста на подобни терористични 
актове като използват всички 
налични съществуващи инструменти 
и да задействат допълнителни 
ограничителни мерки срещу Русия; 
призовава партньорите на ЕС да 
приемат подобни мерки;
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Изменение 3
Виола фон Крамон-Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Renew, ECR
Признаване на Руската федерация за държава спонсор на тероризма

Общо предложение за резолюция
Параграф 8

Общо предложение за резолюция Изменение

8. призовава Съвета да разшири 
списъка на физическите лица, които са 
обект на санкциите, така че той да 
включва лицата, замесени в 
принудително депортиране, 
принудително осиновяване на 
украински деца, незаконните 
„референдуми“ в регионите Луганск, 
Херсон, Запорожието и Донецк и в 
незаконните „избори“ в Крим и 
Севастопол, както и всички членове на 
партиите в Държавната дума, които 
заемат длъжности в избрани парламенти 
на всички равнища, включително на 
регионално и общинско равнище; 
призовава за забрана на прекия или 
непрекия внос, закупуване или 
прехвърляне на диаманти, независимо 
дали в необработен или обработен вид, с 
произход от Руската федерация; 
призовава Русия и Беларус да бъдат 
включени в списъка на ЕС с 
високорискови трети държави във 
връзка с борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма; 
настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат мерки за 
отстраняване на пропуските в 
прилагането на санкциите, например по 
отношение на криптоактивите и 
неспазването на правилата за борба с 

8. призовава Съвета да разшири 
списъка на физическите лица, които са 
обект на санкциите, така че той да 
включва лицата, замесени в 
принудително депортиране, 
принудително осиновяване на 
украински деца, незаконните 
„референдуми“ в регионите Луганск, 
Херсон, Запорожието и Донецк и в 
незаконните „избори“ в Крим и 
Севастопол, както и всички членове на 
партиите в Държавната дума, които 
заемат длъжности в избрани парламенти 
на всички равнища, включително на 
регионално и общинско равнище; 
призовава за забрана на прекия или 
непрекия внос, закупуване или 
прехвърляне на диаманти, независимо 
дали в необработен или обработен вид, с 
произход от Руската федерация; 
призовава Русия и Беларус да бъдат 
включени в списъка на ЕС с 
високорискови трети държави във 
връзка с борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма; 
настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат мерки за 
отстраняване на пропуските в 
прилагането на санкциите, например по 
отношение на криптоактивите и 
неспазването на правилата за борба с 
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изпирането на пари от страна на 
професионални посредници, и да спрат 
всякакъв автоматичен обмен на данъчна 
информация и споразумения за 
избягване на двойното данъчно 
облагане както с Русия, така и с 
Беларус; призовава за незабавно и пълно 
ембарго върху вноса на руски 
изкопаеми горива и уран, както и за 
пълен отказ от газопроводите „Северен 
поток 1“ и „Северен поток 2“, за да се 
спре финансирането на агресивната 
война на Русия; призовава ЕС и 
неговите държави членки да забранят 
публичното използване и показване на 
символи, свързани с военната агресия и 
военните престъпления на Русия, 
когато това се прави по начин, който 
изразява подкрепа за или оправдава 
тези дейности;

изпирането на пари от страна на 
професионални посредници, и да спрат 
всякакъв автоматичен обмен на данъчна 
информация и споразумения за 
избягване на двойното данъчно 
облагане както с Русия, така и с 
Беларус; призовава за незабавно и пълно 
ембарго върху вноса на руски 
изкопаеми горива и уран, както и за 
пълен отказ от газопроводите „Северен 
поток 1“ и „Северен поток 2“, за да се 
спре финансирането на агресивната 
война на Русия; призовава ЕС и 
неговите държави членки да забранят 
умишленото публично оправдаване 
или отричане на военната агресия и 
военните престъпления на Русия под 
каквато и да е форма;
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