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Muudatusettepanek 1
Viola von Cramon-Taubadel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, Renew, ECR
Venemaa Föderatsiooni tunnistamine terrorismi toetavaks riigiks

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et Venemaa Föderatsiooni 
toime pandud tahtlikud rünnakud ja 
hirmuteod Ukraina tsiviilelanikkonna 
vastu, tsiviiltaristu hävitamine ning muud 
rängad inimõiguste ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumised kujutavad 
endast Ukraina elanikkonna vastu suunatud 
terroriakte ja on sõjakuriteod; väljendab 
rünnakute ja hirmutegude ning muude 
tegude suhtes, mille Venemaa on Ukrainas 
ja teiste riikide territooriumil oma 
hävitavate poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks toime pannud, äärmist 
nördimust ja hukkamõistu; peab eespool 
toodut silmas pidades Venemaad riigiks, 
kes toetab terrorismi ja kasutab 
terrorismivahendeid;

2. rõhutab, et Venemaa Föderatsiooni 
toime pandud tahtlikud rünnakud ja 
hirmuteod Ukraina tsiviilelanikkonna 
vastu, tsiviiltaristu hävitamine ning muud 
rängad inimõiguste ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumised kujutavad 
endast Ukraina elanikkonna vastu suunatud 
terroriakte ja on sõjakuriteod; väljendab 
rünnakute ja hirmutegude ning muude 
tegude suhtes, mille Venemaa on Ukrainas 
ja teiste riikide territooriumil oma 
hävitavate poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks toime pannud, äärmist 
nördimust ja hukkamõistu; peab eespool 
toodut silmas pidades Venemaad riigiks, 
kes kasutab terrorismivahendeid;
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Muudatusettepanek 2
Viola von Cramon-Taubadel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, Renew, ECR
Venemaa Föderatsiooni tunnistamine terrorismi toetavaks riigiks

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

4. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
töötaksid välja ELi õigusraamistiku, mille 
alusel tunnistada riike terrorismi 
toetavaks riigiks või terrorismivahendeid 
kasutavaks riigiks, mis tooks sellise riigi 
vastu kaasa hulga oluliselt piiravaid 
meetmeid ja millel oleks ELi suhetele 
sellise riigiga tugevalt piirav mõju; kutsub 
nõukogu seejärel üles kaaluma Venemaa 
Föderatsiooni lisamist sellisesse 
terrorismi toetavate riikide ELi nimekirja; 
kutsub ELi partnereid üles sarnaseid 
meetmeid võtma;

4. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
astuksid selliste terroriaktide vastu 
konkreetseid praktilisi samme, kasutades 
kõiki olemasolevaid vahendeid, ning 
võtaksid Venemaa vastu piiravaid 
lisameetmeid; kutsub ELi partnereid üles 
sarnaseid meetmeid võtma;
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Muudatusettepanek 3
Viola von Cramon-Taubadel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, Renew, ECR
Venemaa Föderatsiooni tunnistamine terrorismi toetavaks riigiks

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

8. nõuab, et nõukogu lisaks 
sanktsioonidega hõlmatud isikute nimekirja 
ka isikud, kes on seotud sunniviisiliste 
väljasaatmiste, Ukraina laste sunniviisilise 
adopteerimise, Luhanski, Hersoni, 
Zaporižžja ja Donetski oblastis korraldatud 
ebaseaduslike referendumite ning Krimmis 
ja Sevastopolis korraldatud ebaseaduslike 
valimistega, samuti kõik riigiduuma 
erakondade liikmed, kes on valitud mis 
tahes tasandi, sealhulgas piirkondliku või 
kohaliku tasandi parlamenti; nõuab, et 
Venemaa Föderatsioonist pärit töötlemata 
ja töödeldud teemantide otsene ja kaudne 
import, ostmine ja üleandmine 
keelustataks; nõuab, et Venemaa ja 
Valgevene kantaks suure riskiga 
kolmandate riikide nimekirja, mille EL on 
rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks 
koostanud; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
kõrvaldaksid sanktsioonide rakendamises 
esinevad puudused, mis on seotud näiteks 
krüptovarade ja sellega, et teatavatel 
kutsealadel tegutsejad toetavad rahapesu ja 
terrorismi rahapesuvastaste reeglite 
rikkumise kaudu, ning peataksid kõik 
Venemaa ja Valgevenega automaatse 
maksuteabe vahetamiseks ja 
topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud 
lepingud; nõuab, et Venemaa fossiilkütuste 
ja uraani impordile ELi kehtestataks 

8. nõuab, et nõukogu lisaks 
sanktsioonidega hõlmatud isikute nimekirja 
ka isikud, kes on seotud sunniviisiliste 
väljasaatmiste, Ukraina laste sunniviisilise 
adopteerimise, Luhanski, Hersoni, 
Zaporižžja ja Donetski oblastis korraldatud 
ebaseaduslike referendumite ning Krimmis 
ja Sevastopolis korraldatud ebaseaduslike 
valimistega, samuti kõik riigiduuma 
erakondade liikmed, kes on valitud mis 
tahes tasandi, sealhulgas piirkondliku või 
kohaliku tasandi parlamenti; nõuab, et 
Venemaa Föderatsioonist pärit töötlemata 
ja töödeldud teemantide otsene ja kaudne 
import, ostmine ja üleandmine 
keelustataks; nõuab, et Venemaa ja 
Valgevene kantaks suure riskiga 
kolmandate riikide nimekirja, mille EL on 
rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks 
koostanud; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
kõrvaldaksid sanktsioonide rakendamises 
esinevad puudused, mis on seotud näiteks 
krüptovarade ja sellega, et teatavatel 
kutsealadel tegutsejad toetavad rahapesu ja 
terrorismi rahapesuvastaste reeglite 
rikkumise kaudu, ning peataksid kõik 
Venemaa ja Valgevenega automaatse 
maksuteabe vahetamiseks ja 
topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud 
lepingud; nõuab, et Venemaa fossiilkütuste 
ja uraani impordile ELi kehtestataks 
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viivitamatult täielik embargo ning Nord 
Stream 1 ja 2 torujuhe kõrvaldataks 
täielikult kasutuselt, et lõpetada Venemaa 
agressioonisõja ELi rahaga rahastamine; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
keelama Venemaa sõjalise agressiooni ja 
sõjakuritegudega seotud sümbolite 
avaliku kasutamise ja väljapaneku viisil, 
mis väljendab sellisele tegevusele toetust 
või õigustab seda;

viivitamatult täielik embargo ning Nord 
Stream 1 ja 2 torujuhe kõrvaldataks 
täielikult kasutuselt, et lõpetada Venemaa 
agressioonisõja ELi rahaga rahastamine; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
keelama Venemaa sõjalise agressiooni ja 
sõjakuritegude mis tahes vormis tahtliku 
avaliku õigustamise ja eitamise;

Or. en


