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Amendamentul 1
Viola von Cramon-Taubadel
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere comună de rezoluție
PPE, Renew, ECR
Recunoașterea Federației Ruse drept sponsor statal al terorismului

Propunere comună de rezoluție
Punctul 2

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că atacurile și atrocitățile 
deliberate comise de Federația Rusă 
împotriva populației civile din Ucraina, 
distrugerea infrastructurii civile și alte 
încălcări grave ale drepturilor omului și ale 
dreptului internațional umanitar reprezintă 
acte de terorism împotriva populației 
ucrainene și constituie crime de război; își 
exprimă indignarea și condamnă fără 
rezerve aceste atacuri și atrocități, precum 
și alte acte pe care Rusia le-a comis în 
urmărirea obiectivelor sale politice 
distructive în Ucraina și pe teritoriul altor 
țări; având în vedere cele de mai sus, 
recunoaște Rusia drept sponsor statal al 
terorismului și stat care recurge la 
mijloace teroriste;

2. subliniază că atacurile și atrocitățile 
deliberate comise de Federația Rusă 
împotriva populației civile din Ucraina, 
distrugerea infrastructurii civile și alte 
încălcări grave ale drepturilor omului și ale 
dreptului internațional umanitar reprezintă 
acte de terorism împotriva populației 
ucrainene și constituie crime de război; își 
exprimă indignarea și condamnă fără 
rezerve aceste atacuri și atrocități, precum 
și alte acte pe care Rusia le-a comis în 
urmărirea obiectivelor sale politice 
distructive în Ucraina și pe teritoriul altor 
țări; având în vedere cele de mai sus, 
recunoaște Rusia drept stat care recurge la 
mijloace teroriste;
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Amendamentul 2
Viola von Cramon-Taubadel
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere comună de rezoluție
PPE, Renew, ECR
Recunoașterea Federației Ruse drept sponsor statal al terorismului

Propunere comună de rezoluție
Punctul 4

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

4. solicită UE și statelor sale membre 
să elaboreze un cadru juridic al UE 
pentru desemnarea unor state drept 
sponsori statali ai terorismului și state 
care recurg la mijloace teroriste, ceea ce 
va declanșa numeroase și importante 
măsuri restrictive împotriva acestor țări și 
ar avea implicații restrictive profunde 
pentru relațiile UE cu aceste țări; invită 
Consiliul să ia în considerare adăugarea 
Federației Ruse pe o astfel de listă a UE 
cu sponsorii statali ai terorismului; invită 
partenerii UE să adopte măsuri similare;

4. solicită UE și statelor sale membre 
să ia măsuri practice concrete în fața unor 
astfel de acte teroriste, utilizând toate 
instrumentele existente disponibile, și să 
declanșeze noi măsuri restrictive 
împotriva Rusiei; invită partenerii UE să 
adopte măsuri similare;
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Amendamentul 3
Viola von Cramon-Taubadel
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere comună de rezoluție
PPE, Renew, ECR
Recunoașterea Federației Ruse drept sponsor statal al terorismului

Propunere comună de rezoluție
Punctul 8

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

8. solicită Consiliului să extindă lista 
persoanelor vizate de sancțiuni pentru a le 
include pe cele implicate în deportări 
forțate, adopții forțate ale copiilor 
ucraineni, „referendumuri” ilegale în 
regiunile Luhansk, Herson, Zaporijia și 
Donețk și în „alegerile” ilegale din 
Crimeea și Sevastopol, precum și pe toți 
membrii partidelor din Duma de Stat care 
dețin funcții în parlamentele alese la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel regional și 
municipal; solicită interzicerea 
importurilor, achiziționării sau 
transferurilor direct sau indirect de 
diamante, brute sau prelucrate, originare 
din Federația Rusă; solicită ca Rusia și 
Belarus să fie incluse pe lista UE a țărilor 
terțe cu grad ridicat de risc în ceea ce 
privește combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului; îndeamnă statele 
membre să remedieze lacunele în aplicarea 
sancțiunilor, mai ales în domeniul 
criptoactivelor și al nerespectării normelor 
de combatere a spălării banilor de către 
facilitatorii profesioniști, și să suspende 
toate schimburile automate de informații 
fiscale și acordurile privind dubla impunere 
atât cu Rusia, cât și cu Belarus; solicită un 
embargo imediat și total asupra 
importurilor UE de combustibili fosili și 
uraniu din Rusia și abandonarea completă a 

8. solicită Consiliului să extindă lista 
persoanelor vizate de sancțiuni pentru a le 
include pe cele implicate în deportări 
forțate, adopții forțate ale copiilor 
ucraineni, „referendumuri” ilegale în 
regiunile Luhansk, Herson, Zaporijia și 
Donețk și în „alegerile” ilegale din 
Crimeea și Sevastopol, precum și pe toți 
membrii partidelor din Duma de Stat care 
dețin funcții în parlamentele alese la toate 
nivelurile, inclusiv la nivel regional și 
municipal; solicită interzicerea 
importurilor, achiziționării sau 
transferurilor direct sau indirect de 
diamante, brute sau prelucrate, originare 
din Federația Rusă; solicită ca Rusia și 
Belarus să fie incluse pe lista UE a țărilor 
terțe cu grad ridicat de risc în ceea ce 
privește combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului; îndeamnă statele 
membre să remedieze lacunele în aplicarea 
sancțiunilor, mai ales în domeniul 
criptoactivelor și al nerespectării normelor 
de combatere a spălării banilor de către 
facilitatorii profesioniști, și să suspende 
toate schimburile automate de informații 
fiscale și acordurile privind dubla impunere 
atât cu Rusia, cât și cu Belarus; solicită un 
embargo imediat și total asupra 
importurilor UE de combustibili fosili și 
uraniu din Rusia și abandonarea completă a 
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conductelor Nord Stream 1 și 2, pentru a 
opri finanțarea războiului de agresiune al 
Rusiei; invită UE și statele sale membre să 
interzică utilizarea și afișarea publică a 
simbolurilor legate de agresiunea militară 
a Rusiei și de crimele de război într-un 
mod care să sprijine sau să justifice aceste 
activități;

conductelor Nord Stream 1 și 2, pentru a 
opri finanțarea războiului de agresiune al 
Rusiei; invită UE și statele sale membre să 
interzică apologia publică intenționată sau 
negarea agresiunii militare a Rusiei și a 
crimelor de război sub orice formă;
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