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Tarkistus 4
Pedro Marques
S&D-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
4 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kehittämään EU:n 
oikeudellisen kehyksen, jonka nojalla 
valtioita voitaisiin nimetä terrorismia 
tukeviksi valtioiksi ja valtioiksi, jotka 
käyttävät terrorismin keinoja, mikä 
käynnistäisi useita merkittäviä rajoittavia 
toimenpiteitä näitä maita vastaan ja 
rajoittaisi merkittävästi EU:n suhteita 
näihin maihin; kehottaa neuvostoa 
harkitsemaan Venäjän federaation 
lisäämistä tällaiseen EU:n luetteloon 
terrorismia tukevista valtioista; kehottaa 
EU:n kumppaneita hyväksymään 
samanlaisia toimenpiteitä;

4. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen siitä, miten pakotteita 
koskevaa EU:n oikeudellista kehystä 
voitaisiin lujittaa niin, että sillä voitaisiin 
puuttua Venäjän federaation kiihtyviin 
terroritekoihin Ukrainan väestöä vastaan 
sekä niiden muiden maiden väestöä 
vastaan, joissa toimii Venäjän sotilaallisia 
sijaisjoukkoja, kuten niin kutsutun 
Wagner Groupin joukkoja;
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Tarkistus 5
Pedro Marques
S&D-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
10 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa uudistamaan tuen Venäjän 
tekemien sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan 
tehtyjen rikosten meneillään olevalle 
riippumattomalle tutkinnalle, jolla olisi 
varmistettava, että näiden rikosten 
suunnitteluun, järjestämiseen, tekemiseen 
tai edistämiseen osallistuneet saatetaan 
henkilökohtaisesti vastuuseen; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan 
asianmukaisesti Venäjän Ukrainaan 
kohdistamaa hyökkäysrikosta käsittelevän 
erityistuomioistuimen perustamista; 
kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä 
tehneet niin, sisällyttämään 
hyökkäysrikoksen kansalliseen 
lainsäädäntöönsä; tukee täysin tutkintaa, 
jonka Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
syyttäjä on käynnistänyt Ukrainan 
tilanteesta, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
toimiston alaisen riippumattoman 
tutkintakomission työtä sekä 
riippumattomien kansalaisjärjestöjen 
pyrkimyksiä kerätä ja säilyttää todisteita 
sotarikoksista; kannustaa EU:n 
jäsenvaltioita soveltamaan entistä 
laajemmin yleistoimivallan periaatetta ja 
tehostamaan tukeaan kansainvälisille 
pyrkimyksille tutkia Ukrainassa tehtyjä 
sotarikoksia ja asettaa syytteeseen kaikki 
niiden tekijät ja niistä vastuussa olevat 
henkilöt; korostaa, että EU:n on 

10. toistaa painokkaan vaatimuksensa, 
että kaikki Venäjän hyökkäyssodassa 
Ukrainaa vastaan 
ihmisoikeusloukkauksia, julmuuksia tai 
sotarikoksia tehneet, niissä avustaneet tai 
niitä organisoineet henkilöt on 
tunnistettava mahdollisimman pikaisesti, 
asetettava syytteeseen ja saatettava 
vastuuseen; kehottaa uudistamaan tuen 
Venäjän tekemien sotarikosten ja 
ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten 
meneillään olevalle riippumattomalle 
tutkinnalle, jolla olisi varmistettava, että 
näiden rikosten suunnitteluun, 
järjestämiseen, tekemiseen tai edistämiseen 
osallistuneet saatetaan henkilökohtaisesti 
vastuuseen; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita tukemaan asianmukaisesti 
Venäjän Ukrainaan kohdistamaa 
hyökkäysrikosta käsittelevän 
erityistuomioistuimen perustamista; 
kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä 
tehneet niin, sisällyttämään 
hyökkäysrikoksen kansalliseen 
lainsäädäntöönsä; tukee täysin tutkintaa, 
jonka Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
syyttäjä on käynnistänyt Ukrainan 
tilanteesta, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
toimiston alaisen riippumattoman 
tutkintakomission työtä sekä 
riippumattomien kansalaisjärjestöjen 
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varmistettava sukupuolinäkökulman 
sisällyttäminen näihin tutkimuksiin, 
mukaan lukien syytteeseenpano naisiin 
kohdistetusta seksuaaliväkivallasta, joka 
voi olla myös sotarikos ja rikos ihmisyyttä 
vastaan;

pyrkimyksiä kerätä ja säilyttää todisteita 
sotarikoksista; kannustaa EU:n 
jäsenvaltioita soveltamaan entistä 
laajemmin yleistoimivallan periaatetta ja 
tehostamaan tukeaan kansainvälisille 
pyrkimyksille tutkia Ukrainassa tehtyjä 
sotarikoksia ja asettaa syytteeseen kaikki 
niiden tekijät ja niistä vastuussa olevat 
henkilöt; korostaa, että EU:n on 
varmistettava sukupuolinäkökulman 
sisällyttäminen näihin tutkimuksiin, 
mukaan lukien syytteeseenpano naisiin 
kohdistetusta seksuaaliväkivallasta, joka 
voi olla myös sotarikos ja rikos ihmisyyttä 
vastaan;
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