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Pozměňovací návrh 1
Viola von Cramon-Taubadel
za skupinu Verts/ALE

Společný návrh usnesení
PPE, Renew, ECR
Uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus

Společný návrh usnesení
Bod 2

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že úmyslné útoky a 
brutální činy, které Ruská federace páchá 
proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny, 
ničení civilní infrastruktury a další závažná 
porušování lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva představují 
teroristické činy proti ukrajinskému 
obyvatelstvu a válečné zločiny; vyjadřuje 
své bezmezné rozhořčení nad těmito útoky, 
zvěrstvy a dalšími činy, které Rusko páchá 
ve snaze dosáhnout svých ničivých 
politických cílů na Ukrajině a na území 
jiných zemí, a tyto činy odsuzuje; s 
ohledem k výše uvedenému uznává Rusko 
za stát, který podporuje terorismus a který 
používá teroristické prostředky;

2. zdůrazňuje, že úmyslné útoky a 
brutální činy, které Ruská federace páchá 
proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny, 
ničení civilní infrastruktury a další závažná 
porušování lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva představují 
teroristické činy proti ukrajinskému 
obyvatelstvu a válečné zločiny; vyjadřuje 
své bezmezné rozhořčení nad těmito útoky, 
zvěrstvy a dalšími činy, které Rusko páchá 
ve snaze dosáhnout svých ničivých 
politických cílů na Ukrajině a na území 
jiných zemí, a tyto činy odsuzuje; s 
ohledem k výše uvedenému uznává Rusko 
za stát, který používá teroristické 
prostředky;

Or. en



AM\1267561CS.docx PE737.689v01-00 } 
PE737.690v01-00 } 
PE737.694v01-00 } RC1

CS Jednotná v rozmanitosti CS

21.11.2022 B9-0482/2022 } 
B9-0483/2022 } 
B9-0487/2022 } RC1/Am. 2

Pozměňovací návrh 2
Viola von Cramon-Taubadel
za skupinu Verts/ALE

Společný návrh usnesení
PPE, Renew, ECR
Uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus

Společný návrh usnesení
Bod 4

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá EU a její členské státy, aby 
vypracovaly právní rámec EU pro 
označení států za „státy, které podporují 
terorismus“ a „státy, které využívají 
teroristické prostředky“, na základě nějž 
by bylo vůči těmto zemím možné zavést 
řadu významných omezujících opatření a 
který by měl dalekosáhlé restriktivní 
důsledky pro vztahy EU s těmito zeměmi; 
vyzývá Radu, aby poté na tento unijní 
seznam států, které podporují terorismus, 
zvážila zařadit Ruskou federaci; vyzývá 
partnery EU, aby přijali obdobná opatření;

4. vyzývá EU a její členské státy, aby 
v reakci na tyto teroristické činy podnikly 
konkrétní praktické kroky a využily přitom 
všech stávajících nástrojů, které mají k 
dispozici, a aby zavedly další omezující 
opatření vůči Rusku; vyzývá partnery EU, 
aby přijali obdobná opatření;
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Pozměňovací návrh 3
Viola von Cramon-Taubadel
za skupinu Verts/ALE

Společný návrh usnesení
PPE, Renew, ECR
Uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus

Společný návrh usnesení
Bod 8

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Radu, aby rozšířila seznam 
osob, na něž se vztahují sankce, o osoby 
zapojené do nucených deportací, nucených 
adopcí ukrajinských dětí, nezákonných 
„referend“ v Luhanské, Chersonské, 
Záporožské a Doněcké oblasti a 
nezákonných „voleb“ na Krymu a v 
Sevastopolu a o všechny členy stran Státní 
dumy, kteří zastávají funkce ve volených 
parlamentech na všech úrovních, a to i na 
regionální a komunální úrovni; vyzývá k 
zákazu přímého či nepřímého dovozu, 
nákupu nebo převodu vlastnictví diamantů 
pocházejících z Ruské federace, ať již v 
surové nebo zpracované formě; požaduje, 
aby Rusko a Bělorusko byly zařazeny na 
seznam vysoce rizikových třetích zemí EU, 
pokud jde o boj proti praní peněz a 
financování terorismu; vyzývá členské 
státy, aby se zabývaly mezerami v 
provádění sankcí, například pokud jde o 
kryptoaktiva a nedodržování pravidel proti 
praní peněz, kterého se dopouští 
profesionální zprostředkovatelé, a aby 
pozastavily všechny automatické výměny 
daňových informací a dohody o zamezení 
dvojího zdanění s Ruskem i Běloruskem; 
vyzývá k okamžitému a úplnému embargu 
na dovoz fosilních paliv a uranu z Ruska 
do EU a k úplnému ukončení provozu 
plynovodů Nord Stream 1 a 2, aby se 

8. vyzývá Radu, aby rozšířila seznam 
osob, na něž se vztahují sankce, o osoby 
zapojené do nucených deportací, nucených 
adopcí ukrajinských dětí, nezákonných 
„referend“ v Luhanské, Chersonské, 
Záporožské a Doněcké oblasti a 
nezákonných „voleb“ na Krymu a v 
Sevastopolu a o všechny členy stran Státní 
dumy, kteří zastávají funkce ve volených 
parlamentech na všech úrovních, a to i na 
regionální a komunální úrovni; vyzývá k 
zákazu přímého či nepřímého dovozu, 
nákupu nebo převodu vlastnictví diamantů 
pocházejících z Ruské federace, ať již v 
surové nebo zpracované formě; požaduje, 
aby Rusko a Bělorusko byly zařazeny na 
seznam vysoce rizikových třetích zemí EU, 
pokud jde o boj proti praní peněz a 
financování terorismu; vyzývá členské 
státy, aby se zabývaly mezerami v 
provádění sankcí, například pokud jde o 
kryptoaktiva a nedodržování pravidel proti 
praní peněz, kterého se dopouští 
profesionální zprostředkovatelé, a aby 
pozastavily všechny automatické výměny 
daňových informací a dohody o zamezení 
dvojího zdanění s Ruskem i Běloruskem; 
vyzývá k okamžitému a úplnému embargu 
na dovoz fosilních paliv a uranu z Ruska 
do EU a k úplnému ukončení provozu 
plynovodů Nord Stream 1 a 2, aby se 
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zastavilo financování útočné války Ruska; 
vyzývá EU a její členské státy, aby 
zakázaly veřejné používání a zobrazování 
symbolů spojených s vojenskou agresí a 
válečnými zločiny Ruska, pokud se těmito 
symboly tyto činy podporují nebo 
ospravedlňují;

zastavilo financování útočné války Ruska; 
vyzývá EU a její členské státy, aby 
zakázaly úmyslné veřejné schvalování 
nebo popírání ruské vojenské agrese a 
válečných zločinů v jakékoli formě;

Or. en


