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Pozměňovací návrh 4
Pedro Marques
za skupinu S&D

Společný návrh usnesení
PPE, Renew, ECR, jednotliví poslanci
Uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus

Společný návrh usnesení
Bod 4

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá EU a její členské státy, aby 
vypracovaly právní rámec EU pro 
označení států za „státy, které podporují 
terorismus“ a „státy, které využívají 
teroristické prostředky“, na základě nějž 
by bylo vůči těmto zemím možné zavést 
řadu významných omezujících opatření a 
který by měl dalekosáhlé restriktivní 
důsledky pro vztahy EU s těmito zeměmi; 
vyzývá Radu, aby poté na tento unijní 
seznam států, které podporují terorismus, 
zvážila zařadit Ruskou federaci; vyzývá 
partnery EU, aby přijali obdobná 
opatření;

4. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh na posílení právního rámce EU pro 
sankce, jehož cílem bude řešit stupňující 
se teroristické činy Ruské federace proti 
obyvatelstvu Ukrajiny, jakož i proti 
obyvatelstvu dalších zemí, kde působí 
ruské vojenské zástupné síly, jako je tzv. 
Wagnerova skupina;
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Pozměňovací návrh 5
Pedro Marques
za skupinu S&D

Společný návrh usnesení
PPE, Renew, ECR, jednotliví poslanci
Uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus

Společný návrh usnesení
Bod 10

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k tomu, aby byla obnovena 
podpora probíhajícího nezávislého 
vyšetřování válečných zločinů a zločinů 
proti lidskosti spáchaných Ruskem, které 
by mělo zajistit, aby osoby zapojené do 
plánování, organizování a páchání těchto 
zločinů a do napomáhání těmto zločinům 
byly individuálně pohnány k odpovědnosti; 
vyzývá EU a její členské státy, aby 
poskytly odpovídající podporu zřízení 
zvláštního tribunálu, který se bude zabývat 
zločinem agrese Ruska vůči Ukrajině; 
vyzývá členské státy, které tak dosud 
neučinily, aby zločin agrese začlenily do 
svého vnitrostátního práva; plně podporuje 
vyšetřování situace na Ukrajině, které 
zahájil žalobce Mezinárodního trestního 
soudu, práci vyšetřovací komise při Úřadu 
vysokého komisaře OSN pro lidská práva a 
úsilí nezávislých organizací občanské 
společnosti, které shromažďují a 
uchovávají důkazy o válečných zločinech; 
vybízí členské státy EU, aby ještě více 
využívaly zásadu univerzální jurisdikce a 
intenzivněji podporovaly mezinárodní úsilí 
o vyšetřování a stíhání všech osob, které 
spáchaly válečné zločiny na Ukrajině nebo 
jsou za ně odpovědné; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby EU zajistila, aby tato 
vyšetřování zohledňovala i genderová 
hlediska, včetně stíhání zločinů sexuálního 

10. opětovně důrazně žádá o to, aby 
byla co nejrychleji zjištěna totožnost všech 
osob, které jsou odpovědné za páchání 
nebo organizování porušování lidských 
práv, brutálních činů nebo válečných 
zločinů v souvislosti s ruskou útočnou 
válkou proti Ukrajině a za napomáhání 
těmto činům, a aby byly tyto osoby co 
nejrychleji stíhány a pohnány 
k odpovědnosti; vyzývá k tomu, aby byla 
obnovena podpora probíhajícího 
nezávislého vyšetřování válečných zločinů 
a zločinů proti lidskosti spáchaných 
Ruskem, které by mělo zajistit, aby osoby 
zapojené do plánování, organizování a 
páchání těchto zločinů a do napomáhání 
těmto zločinům byly individuálně pohnány 
k odpovědnosti; vyzývá EU a její členské 
státy, aby poskytly odpovídající podporu 
zřízení zvláštního tribunálu, který se bude 
zabývat zločinem agrese Ruska vůči 
Ukrajině; vyzývá členské státy, které tak 
dosud neučinily, aby zločin agrese 
začlenily do svého vnitrostátního práva; 
plně podporuje vyšetřování situace na 
Ukrajině, které zahájil žalobce 
Mezinárodního trestního soudu, práci 
vyšetřovací komise při Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro lidská práva a úsilí 
nezávislých organizací občanské 
společnosti, které shromažďují a 
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násilí na ženách, které mohou rovněž 
představovat válečné zločiny a zločiny 
proti lidskosti;

uchovávají důkazy o válečných zločinech; 
vybízí členské státy EU, aby ještě více 
využívaly zásadu univerzální jurisdikce a 
intenzivněji podporovaly mezinárodní úsilí 
o vyšetřování a stíhání všech osob, které 
spáchaly válečné zločiny na Ukrajině nebo 
jsou za ně odpovědné; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby EU zajistila, aby tato 
vyšetřování zohledňovala i genderová 
hlediska, včetně stíhání zločinů sexuálního 
násilí na ženách, které mohou rovněž 
představovat válečné zločiny a zločiny 
proti lidskosti;
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