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Poprawka 1
Viola von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Wspólny projekt rezolucji
PPE, Renew, ECR
Uznanie Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że celowe ataki i 
okrucieństwa, jakich Federacja Rosyjska 
dopuszcza się wobec ludności cywilnej 
Ukrainy, niszczenie infrastruktury cywilnej 
i inne poważne naruszenia praw człowieka 
i międzynarodowego prawa humanitarnego 
stanowią akty terroru przeciwko ludności 
Ukrainy i noszą znamiona zbrodni 
wojennych; wyraża głębokie oburzenie i 
potępienie w związku z tymi atakami i 
okrucieństwami oraz innymi aktami, 
których Rosja dopuściła się w dążeniu do 
realizacji destrukcyjnych celów 
politycznych w Ukrainie i na terytorium 
innych krajów; w związku z powyższym 
uznaje Rosję za państwo sponsorujące 
terroryzm i stosujące środki terroru;

2. podkreśla, że celowe ataki i 
okrucieństwa, jakich Federacja Rosyjska 
dopuszcza się wobec ludności cywilnej 
Ukrainy, niszczenie infrastruktury cywilnej 
i inne poważne naruszenia praw człowieka 
i międzynarodowego prawa humanitarnego 
stanowią akty terroru przeciwko ludności 
Ukrainy i noszą znamiona zbrodni 
wojennych; wyraża głębokie oburzenie i 
potępienie w związku z tymi atakami i 
okrucieństwami oraz innymi aktami, 
których Rosja dopuściła się w dążeniu do 
realizacji destrukcyjnych celów 
politycznych w Ukrainie i na terytorium 
innych krajów; w związku z powyższym 
uznaje Rosję za państwo stosujące środki 
terroru;
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Poprawka 2
Viola von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Wspólny projekt rezolucji
PPE, Renew, ECR
Uznanie Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do opracowania ram 
prawnych UE pozwalających uznać dane 
państwo za sponsorujące terroryzm i 
stosujące środki terroru, co pociągałoby 
za sobą szereg istotnych środków 
ograniczających wobec tych krajów i 
miało daleko idące restrykcyjne skutki dla 
stosunków UE z tymi krajami; wzywa 
Radę, aby następnie rozważyła wpisanie 
Federacji Rosyjskiej na taką unijną listę 
państw sponsorujących terroryzm; wzywa 
partnerów UE do przyjęcia podobnych 
środków;

4. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do podjęcia konkretnych 
praktycznych kroków w obliczu takich 
aktów terrorystycznych, z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych instrumentów, oraz 
do uruchomienia dalszych środków 
ograniczających wobec Rosji; wzywa 
partnerów UE do przyjęcia podobnych 
środków;
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Poprawka 3
Viola von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Wspólny projekt rezolucji
PPE, Renew, ECR
Uznanie Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 8

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Radę do rozszerzenia listy 
osób objętych sankcjami o osoby 
zaangażowane w przymusowe deportacje, 
przymusowe adopcje ukraińskich dzieci, 
nielegalne „referenda” w obwodach 
ługańskim, chersońskim, zaporoskim i 
donieckim oraz nielegalne „wybory” na 
Krymie i w Sewastopolu, a także 
wszystkich członków partii 
reprezentowanych w Dumie Państwowej, 
którzy sprawują funkcje w wybranych 
parlamentach na wszystkich szczeblach, w 
tym na szczeblu regionalnym i gminnym; 
apeluje o wprowadzenie zakazu 
bezpośredniego lub pośredniego importu, 
zakupu lub transferu diamentów, w postaci 
surowej lub przetworzonej, pochodzących 
z Federacji Rosyjskiej; apeluje o 
umieszczenie Rosji i Białorusi w unijnym 
wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka 
w kontekście przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
usuwały luki we wdrażaniu sankcji, takie 
jak wykorzystanie kryptoaktywów i 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy przez 
zawodowych pośredników, a także aby 
zawiesiły wszelką automatyczną wymianę 
informacji podatkowych i umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania 

8. wzywa Radę do rozszerzenia listy 
osób objętych sankcjami o osoby 
zaangażowane w przymusowe deportacje, 
przymusowe adopcje ukraińskich dzieci, 
nielegalne „referenda” w obwodach 
ługańskim, chersońskim, zaporoskim i 
donieckim oraz nielegalne „wybory” na 
Krymie i w Sewastopolu, a także 
wszystkich członków partii 
reprezentowanych w Dumie Państwowej, 
którzy sprawują funkcje w wybranych 
parlamentach na wszystkich szczeblach, w 
tym na szczeblu regionalnym i gminnym; 
apeluje o wprowadzenie zakazu 
bezpośredniego lub pośredniego importu, 
zakupu lub transferu diamentów, w postaci 
surowej lub przetworzonej, pochodzących 
z Federacji Rosyjskiej; apeluje o 
umieszczenie Rosji i Białorusi w unijnym 
wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka 
w kontekście przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
usuwały luki we wdrażaniu sankcji, takie 
jak wykorzystanie kryptoaktywów i 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy przez 
zawodowych pośredników, a także aby 
zawiesiły wszelką automatyczną wymianę 
informacji podatkowych i umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania 
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zarówno z Rosją, jak i Białorusią; apeluje o 
wprowadzenie natychmiastowego i 
pełnego embarga na unijny import paliw 
kopalnych i uranu z Rosji oraz o całkowitą 
rezygnację z gazociągów Nord Stream 1 i 
2, aby przestać finansować rosyjską wojnę 
napastniczą; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby wprowadziły zakaz 
publicznego wykorzystywania i 
eksponowania symboli związanych z 
agresją wojskową Rosji i zbrodniami 
wojennymi w sposób wyrażający poparcie 
dla tych działań lub je usprawiedliwiający;

zarówno z Rosją, jak i Białorusią; apeluje o 
wprowadzenie natychmiastowego i 
pełnego embarga na unijny import paliw 
kopalnych i uranu z Rosji oraz o całkowitą 
rezygnację z gazociągów Nord Stream 1 i 
2, aby przestać finansować rosyjską wojnę 
napastniczą; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby zakazały celowego 
publicznego aprobowania lub negowania 
agresji wojskowej Rosji i zbrodni 
wojennych w każdej formie;
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