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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

21.11.2022 B9-0482/2022 } 
B9-0483/2022 } 
B9-0487/2022 } RC1/Am. 4

Muudatusettepanek 4
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Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, Renew, ECR, üksikliikmed
Venemaa Föderatsiooni tunnistamine terrorismi toetavaks riigiks

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

4. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 
töötaksid välja ELi õigusraamistiku, mille 
alusel tunnistada riike terrorismi 
toetavaks riigiks või terrorismivahendeid 
kasutavaks riigiks, mis tooks sellise riigi 
vastu kaasa hulga oluliselt piiravaid 
meetmeid ja millel oleks ELi suhetele 
sellise riigiga tugevalt piirav mõju; kutsub 
nõukogu seejärel üles kaaluma Venemaa 
Föderatsiooni lisamist sellisesse 
terrorismi toetavate riikide ELi nimekirja; 
kutsub ELi partnereid üles sarnaseid 
meetmeid võtma;

4. kutsub komisjoni üles esitama 
ettepaneku ELi sanktsioonide 
kehtestamisel kohaldatava 
õigusraamistiku tugevdamiseks, et 
reageerida Venemaa Föderatsiooni üha 
sagenevatele terroriaktidele Ukraina ja 
muude riikide elanikkonna vastu, kus 
tegutsevad näiteks Venemaa 
käsilasüksused, nagu nn Wagneri grupp;
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10. nõuab suuremat toetust Venemaa 
toime pandud sõjakuritegude ja 
inimsusvastaste kuritegude 
käimasolevatele sõltumatutele uurimistele, 
mis peaks tagama nende kuritegude 
kavandamise, korraldamise, 
toimepanemise või hõlbustamisega seotud 
isikute individuaalse vastutuselevõtmise; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
pakkuma vajalikku tuge, et luua Venemaa 
Ukraina-vastase agressioonikuriteoga 
tegelev erikohus; palub liikmesriikidel, kes 
ei ole seda veel teinud, lisada 
agressioonikuritegu oma riigisisesesse 
õigusse; toetab täielikult Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu prokuröri algatatud 
Ukraina olukorra uurimist, ÜRO 
inimõiguste ülemvoliniku büroo 
uurimiskomisjoni tööd ning sõjakuritegude 
kohta tõendeid koguvate ja säilitavate 
sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide pingutusi; ergutab ELi 
liikmesriike järgima universaalse 
jurisdiktsiooni põhimõtet veelgi laiemas 
ulatuses ning suurendama oma toetust 
rahvusvahelistele pingutustele uurida kõigi 
Ukrainas toimepandud sõjakuritegude 
toimepanijate ja nende tegude eest 
vastutust kandvate isikute tegevust ja võtta 
nad vastutusele; rõhutab, et EL peab 
tagama, et nendes uurimistes võetaks 

10. kordab oma kindlat nõudmist, et 
kõik isikud, kes vastutavad Venemaa 
Ukraina-vastase agressioonisõja käigus 
toime pandud inimõiguste rikkumiste, 
hirmutegude või sõjakuritegude 
korraldamise, neile kaasaaitamise või 
nende toimepanemise eest, tuleb 
võimalikult kiiresti kindlaks teha, neile 
tuleb süüdistus esitada ja nad tuleb 
vastutusele võtta; nõuab suuremat toetust 
Venemaa toime pandud sõjakuritegude ja 
inimsusvastaste kuritegude 
käimasolevatele sõltumatutele uurimistele, 
mis peaks tagama nende kuritegude 
kavandamise, korraldamise, 
toimepanemise või hõlbustamisega seotud 
isikute individuaalse vastutuselevõtmise; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
pakkuma vajalikku tuge, et luua Venemaa 
Ukraina-vastase agressioonikuriteoga 
tegelev erikohus; palub liikmesriikidel, kes 
ei ole seda veel teinud, lisada 
agressioonikuritegu oma riigisisesesse 
õigusse; toetab täielikult Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu prokuröri algatatud 
Ukraina olukorra uurimist, ÜRO 
inimõiguste ülemvoliniku büroo 
uurimiskomisjoni tööd ning sõjakuritegude 
kohta tõendeid koguvate ja säilitavate 
sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide pingutusi; ergutab ELi 
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arvesse soolist aspekti, kaasa arvatud naiste 
vastu suunatud seksuaalvägivalla 
kuritegude eest vastutusele võtmine, kuna 
need kuriteod võivad samuti kujutada 
endast sõjakuritegu ja inimsusevastast 
kuritegu;

liikmesriike järgima universaalse 
jurisdiktsiooni põhimõtet veelgi laiemas 
ulatuses ning suurendama oma toetust 
rahvusvahelistele pingutustele uurida kõigi 
Ukrainas toimepandud sõjakuritegude 
toimepanijate ja nende tegude eest 
vastutust kandvate isikute tegevust ja võtta 
nad vastutusele; rõhutab, et EL peab 
tagama, et nendes uurimistes võetaks 
arvesse soolist aspekti, kaasa arvatud naiste 
vastu suunatud seksuaalvägivalla 
kuritegude eest vastutusele võtmine, kuna 
need kuriteod võivad samuti kujutada 
endast sõjakuritegu ja inimsusevastast 
kuritegu;
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