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Ändringsförslag 1
Viola von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Renew, ECR
Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 2

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
Ryska federationens avsiktliga attacker och 
grymheter mot Ukrainas civilbefolkning, 
förstörelsen av civil infrastruktur och andra 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och internationell humanitär 
rätt inte är något annat än terrordåd mot 
den ukrainska befolkningen och utgör 
krigsförbrytelser. Parlamentet uttrycker sin 
totala bestörtning över och fördömer dessa 
attacker och grymheter och de andra 
handlingar som Ryssland har begått för att 
uppnå sina destruktiva politiska mål i 
Ukraina och på andra länders territorium. 
Mot bakgrund av ovanstående 
kategoriserar parlamentet Ryssland som en 
statlig sponsor av terrorism och som en 
stat som tillämpar terroristmetoder.

2. Europaparlamentet understryker att 
Ryska federationens avsiktliga attacker och 
grymheter mot Ukrainas civilbefolkning, 
förstörelsen av civil infrastruktur och andra 
allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och internationell humanitär 
rätt inte är något annat än terrordåd mot 
den ukrainska befolkningen och utgör 
krigsförbrytelser. Parlamentet uttrycker sin 
totala bestörtning över och fördömer dessa 
attacker och grymheter och de andra 
handlingar som Ryssland har begått för att 
uppnå sina destruktiva politiska mål i 
Ukraina och på andra länders territorium. 
Mot bakgrund av ovanstående 
kategoriserar parlamentet Ryssland som en 
stat som tillämpar terroristmetoder.
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Ändringsförslag 2
Viola von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Renew, ECR
Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 4

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att utveckla en 
EU-rättslig ram för att kategorisera stater 
som sponsorer av terrorism och stater som 
tillämpar terroristmetoder, vilket skulle 
utlösa ett antal betydande restriktiva 
åtgärder mot dessa länder och få 
djupgående restriktiva konsekvenser för 
EU:s förbindelser med dessa länder.  
Parlamentet uppmanar rådet att därefter 
överväga att lägga till Ryska federationen 
på en sådan EU-förteckning över statliga 
sponsorer av terrorism. Parlamentet 
uppmanar EU:s partner att vidta liknande 
åtgärder.

4. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att vidta konkreta 
praktiska åtgärder mot sådana 
terroristhandlingar, med hjälp av alla 
befintliga instrument som finns 
tillgängliga, och att utlösa ytterligare 
restriktiva åtgärder mot Ryssland. 
Parlamentet uppmanar EU:s partner att 
vidta liknande åtgärder.
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Ändringsförslag 3
Viola von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Renew, ECR
Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 8

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att utvidga förteckningen över personer 
som omfattas av sanktionerna så att den 
omfattar personer som är inblandade i 
tvångsdeportationer, påtvingade adoptioner 
av ukrainska barn, de olagliga 
”folkomröstningarna” i regionerna 
Luhansk, Cherson, Zaporizjzja och 
Donetsk och de olagliga ”valen” i Krim 
och Sevastopol, liksom alla medlemmar av 
partier i statsduman som innehar ämbeten i 
valda parlament på alla nivåer, även på 
regional och kommunal nivå. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot direkt eller 
indirekt import, inköp eller överföring av 
diamanter, i obearbetad eller bearbetad 
form, som har sitt ursprung i Ryska 
federationen. Parlamentet kräver att 
Ryssland och Belarus förs upp på EU:s 
förteckning över tredjeländer med hög risk 
när det gäller  bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Parlamentet 
uppmanar med kraft medlemsstaterna att 
åtgärda kryphål i genomförandet av 
sanktioner, exempelvis när det gäller 
kryptotillgångar och professionella 
möjliggörare som brister i efterlevnaden av 
reglerna för penningtvättsbekämpning, och 
att avbryta allt automatiskt utbyte av 
skatteinformation och alla 
dubbelbeskattningsavtal med både 

8. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att utvidga förteckningen över personer 
som omfattas av sanktionerna så att den 
omfattar personer som är inblandade i 
tvångsdeportationer, påtvingade adoptioner 
av ukrainska barn, de olagliga 
”folkomröstningarna” i regionerna 
Luhansk, Cherson, Zaporizjzja och 
Donetsk och de olagliga ”valen” i Krim 
och Sevastopol, liksom alla medlemmar av 
partier i statsduman som innehar ämbeten i 
valda parlament på alla nivåer, även på 
regional och kommunal nivå. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot direkt eller 
indirekt import, inköp eller överföring av 
diamanter, i obearbetad eller bearbetad 
form, som har sitt ursprung i 
Ryska federationen. Parlamentet kräver att 
Ryssland och Belarus förs upp på 
EU:s förteckning över tredjeländer med 
hög risk när det gäller  bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att åtgärda kryphål i 
genomförandet av sanktioner, exempelvis 
när det gäller kryptotillgångar och 
professionella möjliggörare som brister i 
efterlevnaden av reglerna för 
penningtvättsbekämpning, och att avbryta 
allt automatiskt utbyte av skatteinformation 
och alla dubbelbeskattningsavtal med både 
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Ryssland och Belarus. Parlamentet kräver 
ett omedelbart och fullständigt EU-
embargo mot import av ryska fossila 
bränslen och uran, och att ledningarna 
Nord Stream 1 och 2 helt ska tas ur bruk, i 
syfte att sluta finansiera Rysslands 
anfallskrig. Parlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att förbjuda offentlig 
användning och visning av symboler med 
koppling till Rysslands militära aggression 
och krigsförbrytelser på ett sätt som 
uttrycker stöd för eller rättfärdigar denna 
verksamhet.

Ryssland och Belarus. Parlamentet kräver 
ett omedelbart och fullständigt 
EU-embargo mot import av ryska fossila 
bränslen och uran, och att ledningarna 
Nord Stream 1 och 2 helt ska tas ur bruk, i 
syfte att sluta finansiera 
Rysslands anfallskrig. Parlamentet 
uppmanar EU och dess medlemsstater att 
förbjuda avsiktligt offentligt urskuldande 
eller förnekande av Rysslands militära 
aggression och krigsförbrytelser i alla 
former.
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