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Tarkistus 1
Viola von Cramon-Taubadel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
2 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että Venäjän federaation 
tahalliset hyökkäykset ja hirmuteot 
Ukrainan siviiliväestöä kohtaan, siviili-
infrastruktuurin tuhoaminen ja muut 
vakavat ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden loukkaukset ovat 
Ukrainan väestöön kohdistuvia 
terroritekoja ja sotarikoksia; pitää näitä 
hyökkäyksiä ja hirmutekoja sekä muita 
tekoja, joihin Venäjä on syyllistynyt 
pyrkiessään tuhoisiin poliittisiin 
tavoitteisiinsa Ukrainassa ja muiden 
maiden alueella, kaikin puolin törkeinä ja 
tuomitsee ne; nimeää Venäjän edellä 
esitettyjen seikkojen perusteella 
terrorismia tukevaksi valtioksi ja valtioksi, 
joka käyttää terrorismin keinoja;

2. korostaa, että Venäjän federaation 
tahalliset hyökkäykset ja hirmuteot 
Ukrainan siviiliväestöä kohtaan, siviili-
infrastruktuurin tuhoaminen ja muut 
vakavat ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden loukkaukset ovat 
Ukrainan väestöön kohdistuvia 
terroritekoja ja sotarikoksia; pitää näitä 
hyökkäyksiä ja hirmutekoja sekä muita 
tekoja, joihin Venäjä on syyllistynyt 
pyrkiessään tuhoisiin poliittisiin 
tavoitteisiinsa Ukrainassa ja muiden 
maiden alueella, kaikin puolin törkeinä ja 
tuomitsee ne; nimeää Venäjän edellä 
esitettyjen seikkojen perusteella valtioksi, 
joka käyttää terrorismin keinoja;
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Tarkistus 2
Viola von Cramon-Taubadel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
4 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
kehittämään EU:n oikeudellisen 
kehyksen, jonka nojalla valtioita voitaisiin 
nimetä terrorismia tukeviksi valtioiksi ja 
valtioiksi, jotka käyttävät terrorismin 
keinoja, mikä käynnistäisi useita 
merkittäviä rajoittavia toimenpiteitä näitä 
maita vastaan ja rajoittaisi merkittävästi 
EU:n suhteita näihin maihin; kehottaa 
neuvostoa harkitsemaan Venäjän 
federaation lisäämistä tällaiseen EU:n 
luetteloon terrorismia tukevista valtioista; 
kehottaa EU:n kumppaneita hyväksymään 
samanlaisia toimenpiteitä;

4. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin käytännön 
toimiin tällaisten terroritekojen 
torjumiseksi käyttäen kaikkia 
käytettävissä olevia välineitä ja 
käynnistämään uusia rajoittavia 
toimenpiteitä Venäjää vastaan; kehottaa 
EU:n kumppaneita hyväksymään 
samanlaisia toimenpiteitä;
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Tarkistus 3
Viola von Cramon-Taubadel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
8 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa neuvostoa laajentamaan 
pakotteiden kohteena olevien henkilöiden 
luetteloa sisällyttämällä siihen henkilöt, 
jotka ovat osallistuneet pakkosiirtoihin, 
ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin, 
laittomiin ”kansanäänestyksiin” Luhanskin, 
Hersonin, Zaporižžjan ja Donetskin alueilla 
sekä Krimillä ja Sevastopolissa 
järjestettyihin laittomiin ”vaaleihin”, sekä 
kaikki duumassa edustettuina olevien 
puolueiden jäsenet, jotka hoitavat tehtäviä 
vaaleilla valituissa parlamenteissa millä 
tahansa tasolla, myös alueellisella ja 
kunnallisella tasolla; kehottaa kieltämään 
Venäjän federaatiosta peräisin olevien 
raakatimanttien tai jalostettujen timanttien 
suoran tai välillisen tuonnin, oston tai 
siirron; vaatii, että Venäjä ja Valko-Venäjä 
sisällytetään EU:n ylläpitämään 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
vastaiseen luetteloon suuririskisistä 
kolmansista maista; kehottaa jäsenvaltioita 
puuttumaan pakotteiden täytäntöönpanon 
porsaanreikiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
kryptovaroihin ja siihen, että 
ammattimaiset mahdollistajat eivät noudata 
rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä, ja 
keskeyttämään kaiken verotietojen 
automaattisen vaihdon ja kaksinkertaista 
verotusta koskevat sopimukset sekä 
Venäjän että Valko-Venäjän kanssa; 

8. kehottaa neuvostoa laajentamaan 
pakotteiden kohteena olevien henkilöiden 
luetteloa sisällyttämällä siihen henkilöt, 
jotka ovat osallistuneet pakkosiirtoihin, 
ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin, 
laittomiin ”kansanäänestyksiin” Luhanskin, 
Hersonin, Zaporižžjan ja Donetskin alueilla 
sekä Krimillä ja Sevastopolissa 
järjestettyihin laittomiin ”vaaleihin”, sekä 
kaikki duumassa edustettuina olevien 
puolueiden jäsenet, jotka hoitavat tehtäviä 
vaaleilla valituissa parlamenteissa millä 
tahansa tasolla, myös alueellisella ja 
kunnallisella tasolla; kehottaa kieltämään 
Venäjän federaatiosta peräisin olevien 
raakatimanttien tai jalostettujen timanttien 
suoran tai välillisen tuonnin, oston tai 
siirron; vaatii, että Venäjä ja Valko-Venäjä 
sisällytetään EU:n ylläpitämään 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
vastaiseen luetteloon suuririskisistä 
kolmansista maista; kehottaa jäsenvaltioita 
puuttumaan pakotteiden täytäntöönpanon 
porsaanreikiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
kryptovaroihin ja siihen, että 
ammattimaiset mahdollistajat eivät noudata 
rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä, ja 
keskeyttämään kaiken verotietojen 
automaattisen vaihdon ja kaksinkertaista 
verotusta koskevat sopimukset sekä 
Venäjän että Valko-Venäjän kanssa; 
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kehottaa kieltämään välittömästi ja 
kokonaan fossiilisten polttoaineiden ja 
uraanin tuonnin Venäjältä EU:hun ja 
luopumaan täysin Nord Stream 1- ja Nord 
Stream 2 -kaasuputkista, jotta Venäjän 
hyökkäyssodan rahoittaminen saadaan 
loppumaan; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kieltämään Venäjän 
sotilaalliseen hyökkäykseen ja 
sotarikoksiin liittyvien symbolien julkisen 
käytön ja esillepanon tavalla, jolla 
ilmaistaan tuki näille toimille tai 
oikeutetaan niitä;

kehottaa kieltämään välittömästi ja 
kokonaan fossiilisten polttoaineiden ja 
uraanin tuonnin Venäjältä EU:hun ja 
luopumaan täysin Nord Stream 1- ja Nord 
Stream 2 -kaasuputkista, jotta Venäjän 
hyökkäyssodan rahoittaminen saadaan 
loppumaan; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kieltämään Venäjän 
sotilaallisen hyökkäyksen ja sotarikosten 
tarkoituksellisen julkisen puolustamisen 
tai kiistämisen missä tahansa muodossa;
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