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Изменение 4
Педру Маркеш
от името на групата S&D

Общо предложение за резолюция
PPE, Renew, ECR, отделни членове на ЕП
Признаване на Руската федерация за държава спонсор на тероризма

Общо предложение за резолюция
Параграф 4

Общо предложение за резолюция Изменение

4. призовава ЕС и неговите 
държави членки да разработят 
нормативна уредба на ЕС за 
определянето на държави като 
„спонсори на тероризма“ и държави, 
използващи терористични средства, 
което ще задейства редица 
значителни ограничителни мерки 
срещу съответните държави и ще 
има сериозни ограничителни 
последици за отношенията на тези 
държави с ЕС; призовава Съвета 
впоследствие да разгледа добавянето 
на Руската федерация към такъв 
списък на ЕС на държави спонсори на 
тероризма; призовава партньорите 
на ЕС да приемат подобни мерки;

4. призовава Комисията да 
представи предложение относно 
начините за укрепване на 
нормативната уредба на ЕС за 
санкции с оглед на предприемането на 
мерки във връзка с ескалиращите 
терористични актове на Руската 
федерация срещу населението на 
Украйна, както и срещу населението 
на други държави, където действат 
руски военни марионетни сили, като 
т.нар. група „Вагнер“;

Or. en



AM\1267563BG.docx PE737.689v01-00 }
PE737.690v01-00 }
PE737.694v01-00 } RC1

BG Единство в многообразието BG

21.11.2022 B9-0482/2022 } 
B9-0483/2022 } 
B9-0487/2022 } RC1/Am. 5

Изменение 5
Педру Маркеш
от името на групата S&D

Общо предложение за резолюция
PPE, Renew, ECR, отделни членове на ЕП
Признаване на Руската федерация за държава спонсор на тероризма

Общо предложение за резолюция
Параграф 10

Общо предложение за резолюция Изменение

10. призовава за подновяване на 
подкрепата за текущите независими 
разследвания на военни престъпления и 
престъпления срещу човечеството, 
извършени от Русия, които следва да 
гарантират, че се търси индивидуална 
отговорност на лицата, участвали в 
планирането, организирането, 
извършването или улесняването на тези 
престъпления; призовава ЕС и неговите 
държави членки да предоставят 
подходяща подкрепа за създаването на 
специален трибунал, който да се 
занимава с агресията на Русия срещу 
Украйна като престъпление; призовава 
държавите членки, които все още не са 
направили това, да определят агресията 
като престъпление в националното си 
право; изразява пълната си подкрепа за 
започнатото от прокурора на МНС 
разследване относно положението в 
Украйна, за работата на анкетната 
комисия към Службата на върховния 
комисар на ООН по правата на човека и 
за усилията на независими организации 
на гражданското общество, чиято 
дейност се състои в събирането и 
съхраняването на доказателства за 
военни престъпления; насърчава 
държавите — членки на ЕС, да 
използват още по-широко принципа на 

10. повтаря твърдото си искане 
всички лица, отговорни за 
извършването, подпомагането или 
организирането на нарушения на 
правата на човека, жестокости или 
военни престъпления в контекста на 
агресивната война на Русия срещу 
Украйна, да бъдат идентифицирани 
възможно най-бързо, да станат обект 
на обект на наказателно преследване 
и да бъдат подведени под 
отговорност; призовава за 
подновяване на подкрепата за текущите 
независими разследвания на военни 
престъпления и престъпления срещу 
човечеството, извършени от Русия, 
които следва да гарантират, че се търси 
индивидуална отговорност на лицата, 
участвали в планирането, 
организирането, извършването или 
улесняването на тези престъпления; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да предоставят подходяща 
подкрепа за създаването на специален 
трибунал, който да се занимава с 
агресията на Русия срещу Украйна като 
престъпление; призовава държавите 
членки, които все още не са направили 
това, да определят агресията като 
престъпление в националното си право; 
изразява пълната си подкрепа за 
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универсална юрисдикция и да засилят 
подкрепата си за международните 
усилия за разследване и наказателно 
преследване на всички извършители на 
военни престъпления в Украйна и на 
лицата, отговорни за тези престъпления; 
подчертава необходимостта ЕС да 
гарантира включването на 
перспективата за равенство между 
половете в тези разследвания, 
включително наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
със сексуално насилие срещу жени, 
които могат също така да представляват 
военни престъпления и престъпления 
срещу човечеството;

започнатото от прокурора на МНС 
разследване относно положението в 
Украйна, за работата на анкетната 
комисия към Службата на върховния 
комисар на ООН по правата на човека и 
за усилията на независими организации 
на гражданското общество, чиято 
дейност се състои в събирането и 
съхраняването на доказателства за 
военни престъпления; насърчава 
държавите — членки на ЕС, да 
използват още по-широко принципа на 
универсална юрисдикция и да засилят 
подкрепата си за международните 
усилия за разследване и наказателно 
преследване на всички извършители на 
военни престъпления в Украйна и на 
лицата, отговорни за тези престъпления; 
подчертава необходимостта ЕС да 
гарантира включването на 
перспективата за равенство между 
половете в тези разследвания, 
включително наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
със сексуално насилие срещу жени, 
които могат също така да представляват 
военни престъпления и престъпления 
срещу човечеството;
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