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Pakeitimas 1
Viola von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, RENEW, ECR
Rusijos Federacijos pripažinimas valstybe terorizmo rėmėja

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tyčiniai Rusijos 
Federacijos išpuoliai ir žiaurumai, 
nukreipti prieš Ukrainos civilius 
gyventojus, civilinės infrastruktūros 
sunaikinimas ir kiti sunkūs žmogaus teisių 
ir tarptautinės humanitarinės teisės 
pažeidimai prilygsta teroro aktams prieš 
Ukrainos gyventojus ir yra karo 
nusikaltimai; be išlygų reiškia 
pasipiktinimą šiais išpuoliais, žiaurumais ir 
kitais veiksmais, kuriuos Rusija įvykdė 
siekdama savo destruktyvių politinių tikslų 
Ukrainoje ir kitų šalių teritorijoje, ir juos 
smerkia; atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta 
pirmiau, pripažįsta Rusiją terorizmą 
remiančia valstybe ir teroristines 
priemones naudojančia valstybe;

2. pabrėžia, kad tyčiniai Rusijos 
Federacijos išpuoliai ir žiaurumai, 
nukreipti prieš Ukrainos civilius 
gyventojus, civilinės infrastruktūros 
sunaikinimas ir kiti sunkūs žmogaus teisių 
ir tarptautinės humanitarinės teisės 
pažeidimai prilygsta teroro aktams prieš 
Ukrainos gyventojus ir yra karo 
nusikaltimai; be išlygų reiškia 
pasipiktinimą šiais išpuoliais, žiaurumais ir 
kitais veiksmais, kuriuos Rusija įvykdė 
siekdama savo destruktyvių politinių tikslų 
Ukrainoje ir kitų šalių teritorijoje, ir juos 
smerkia; atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta 
pirmiau, pripažįsta Rusiją teroristines 
priemones naudojančia valstybe;
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Pakeitimas 2
Viola von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, RENEW, ECR
Rusijos Federacijos pripažinimas valstybe terorizmo rėmėja

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. ragina ES ir jos valstybes nares 
sukurti ES teisinę sistemą, pagal kurią 
valstybės būtų pripažįstamos terorizmą 
remiančiomis valstybėmis ir teroristines 
priemones naudojančiomis valstybėmis, 
taigi toms šalims būtų taikomos tam tikros 
svarbios ribojamosios priemonės ir tai 
turėtų didelį ribojamąjį poveikį ES 
santykiams su tomis šalimis; ragina 
Tarybą vėliau apsvarstyti galimybę 
įtraukti Rusijos Federaciją į tokį 
terorizmą remiančių valstybių ES sąrašą; 
ragina ES partnerius imtis panašių 
priemonių;

4. ragina ES ir jos valstybes nares 
imtis konkrečių praktinių veiksmų tokių 
teroro aktų akivaizdoje, pasinaudojant 
visomis esamomis prieinamomis 
priemonėmis, ir taikyti tolesnes 
ribojamąsias priemones Rusijai; ragina ES 
partnerius imtis panašių priemonių;
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Pakeitimas 3
Viola von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, RENEW, ECR
Rusijos Federacijos pripažinimas valstybe terorizmo rėmėja

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. ragina Tarybą išplėsti asmenų, 
kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, kad į jį 
būtų įtraukti asmenys, susiję su priverstiniu 
deportavimu, priverstiniu Ukrainos vaikų 
įvaikinimu, neteisėtais „referendumais“ 
Luhansko, Chersono, Zaporižios ir 
Donecko regionuose, neteisėtais 
„rinkimais“ Kryme ir Sevastopolyje, taip 
pat visi Valstybės Dūmos partijų nariai, 
einantys pareigas išrinktuose 
parlamentuose visais lygmenimis, įskaitant 
regionų ir savivaldybių lygmenis; ragina 
uždrausti tiesiogiai ar netiesiogiai 
importuoti, pirkti ar perduoti neapdorotus 
arba apdorotus deimantus iš Rusijos 
Federacijos; ragina įtraukti Rusiją ir 
Baltarusiją į ES didelės rizikos trečiųjų 
šalių sąrašą kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu srityje; primygtinai 
ragina valstybes nares šalinti sankcijų 
įgyvendinimo spragas, pavyzdžiui, 
susijusias su kriptoturtu ir tuo, kad 
įgalinantys specialistai nesilaiko kovos su 
pinigų plovimu taisyklių, ir sustabdyti visą 
automatinį keitimąsi informacija mokesčių 
klausimais ir susitarimus dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo su Rusija ir 
Baltarusija; ragina nedelsiant įvesti visišką 
Rusijos iškastinio kuro ir urano importo į 
ES embargą ir visiškai atsisakyti dujotiekių 
„Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“, kad 

8. ragina Tarybą išplėsti asmenų, 
kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, kad į jį 
būtų įtraukti asmenys, susiję su priverstiniu 
deportavimu, priverstiniu Ukrainos vaikų 
įvaikinimu, neteisėtais „referendumais“ 
Luhansko, Chersono, Zaporižios ir 
Donecko regionuose, neteisėtais 
„rinkimais“ Kryme ir Sevastopolyje, taip 
pat visi Valstybės Dūmos partijų nariai, 
einantys pareigas išrinktuose 
parlamentuose visais lygmenimis, įskaitant 
regionų ir savivaldybių lygmenis; ragina 
uždrausti tiesiogiai ar netiesiogiai 
importuoti, pirkti ar perduoti neapdorotus 
arba apdorotus deimantus iš Rusijos 
Federacijos; ragina įtraukti Rusiją ir 
Baltarusiją į ES didelės rizikos trečiųjų 
šalių sąrašą kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu srityje; primygtinai 
ragina valstybes nares šalinti sankcijų 
įgyvendinimo spragas, pavyzdžiui, 
susijusias su kriptoturtu ir tuo, kad 
įgalinantys specialistai nesilaiko kovos su 
pinigų plovimu taisyklių, ir sustabdyti visą 
automatinį keitimąsi informacija mokesčių 
klausimais ir susitarimus dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo su Rusija ir 
Baltarusija; ragina nedelsiant įvesti visišką 
Rusijos iškastinio kuro ir urano importo į 
ES embargą ir visiškai atsisakyti dujotiekių 
„Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“, kad 
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nebebūtų finansuojama Rusijos agresijos 
karo mašina; ragina ES ir jos valstybes 
nares uždrausti viešai naudoti ir 
demonstruoti simbolius, susijusius su 
Rusijos karine agresija ir karo 
nusikaltimais, kai taip išreiškiama 
parama tai veiklai ar ji pateisinama;

nebebūtų finansuojama Rusijos agresijos 
karo mašina; ragina ES ir jos valstybes 
nares drausti apgalvotą viešą Rusijos 
karinės agresijos ir bet kurio pobūdžio 
karo nusikaltimų toleravimą arba 
neigimą;
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