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Pakeitimas 4
Pedro Marques
S&D frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, RENEW, ECR, atskiri nariai
Rusijos Federacijos pripažinimas valstybe terorizmo rėmėja

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. ragina ES ir jos valstybes nares 
sukurti ES teisinę sistemą, pagal kurią 
valstybės būtų pripažįstamos terorizmą 
remiančiomis valstybėmis ir teroristines 
priemones naudojančiomis valstybėmis, 
taigi toms šalims būtų taikomos tam tikros 
svarbios ribojamosios priemonės ir tai 
turėtų didelį ribojamąjį poveikį ES 
santykiams su tomis šalimis; ragina 
Tarybą vėliau apsvarstyti galimybę 
įtraukti Rusijos Federaciją į tokį 
terorizmą remiančių valstybių ES sąrašą; 
ragina ES partnerius imtis panašių 
priemonių;

4. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl to, kaip sugriežtinti ES sankcijų teisinę 
sistemą, kad būtų galima spręsti klausimą 
dėl Rusijos Federacijos teroro aktų, 
nukreiptų prieš Ukrainos gyventojus ir 
kitų šalių, kuriose veikia Rusijos kariniai 
patikėtiniai, pvz., vadinamoji „Vagnerio 
grupė“, gyventojus, eskalacijos;

Or. en
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Pakeitimas 5
Pedro Marques
S&D frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, RENEW, ECR, atskiri nariai
Rusijos Federacijos pripažinimas valstybe terorizmo rėmėja

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. ragina atnaujinti paramą 
vykstantiems nepriklausomiems Rusijos 
įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų 
žmoniškumui tyrimams, kurie turėtų 
užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys 
planuojant, organizuojant, vykdant šiuos 
nusikaltimus ar sudarant jiems sąlygas, 
būtų asmeniškai atsakingi; ragina ES ir jos 
valstybes nares teikti tinkamą paramą, kad 
būtų įsteigtas specialusis tribunolas dėl 
Rusijos Federacijos agresijos nusikaltimo 
prieš Ukrainą; ragina valstybes nares, 
kurios to dar nepadarė, įtraukti agresijos 
nusikaltimą į savo nacionalinę teisę; 
visapusiškai remia TBT prokuroro pradėtą 
tyrimą dėl padėties Ukrainoje, Vyriausiojo 
žmogaus teisių komisaro biuro tyrimo 
komisijos darbą ir nepriklausomų pilietinės 
visuomenės organizacijų, kurios renka ir 
išsaugo karo nusikaltimų įrodymus, 
pastangas; ragina ES valstybes nares dar 
plačiau taikyti universaliosios jurisdikcijos 
principą ir aktyviau remti tarptautines 
pastangas atlikti tyrimus ir patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn visus karo 
nusikaltimų Ukrainoje vykdytojus ir už 
juos atsakingus asmenis; pabrėžia, jog ES 
turi užtikrinti, kad į šiuos tyrimus būtų 
įtrauktas lyčių aspektas, įskaitant 
baudžiamąjį persekiojimą už seksualinio 
smurto prieš moteris nusikaltimus, kurie 

10. dar kartą griežtai reikalauja, kad 
visi asmenys, atsakingi už žmogaus teisių 
pažeidimų, žiaurumų ar karo nusikaltimų 
vykdymą, dalyvavimą juos vykdant arba jų 
organizavimą Rusijos agresijos karo prieš 
Ukrainą kontekste, būtų kuo greičiau 
nustatyti ir persekiojami baudžiamąja 
tvarka bei už tai atsakytų; ragina atnaujinti 
paramą vykstantiems nepriklausomiems 
Rusijos įvykdytų karo nusikaltimų ir 
nusikaltimų žmoniškumui tyrimams, kurie 
turėtų užtikrinti, kad asmenys, 
dalyvaujantys planuojant, organizuojant, 
vykdant šiuos nusikaltimus ar sudarant 
jiems sąlygas, būtų asmeniškai atsakingi; 
ragina ES ir jos valstybes nares teikti 
tinkamą paramą, kad būtų įsteigtas 
specialusis tribunolas dėl Rusijos 
Federacijos agresijos nusikaltimo prieš 
Ukrainą; ragina valstybes nares, kurios to 
dar nepadarė, įtraukti agresijos nusikaltimą 
į savo nacionalinę teisę; visapusiškai remia 
TBT prokuroro pradėtą tyrimą dėl padėties 
Ukrainoje, Vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuro tyrimo komisijos darbą ir 
nepriklausomų pilietinės visuomenės 
organizacijų, kurios renka ir išsaugo karo 
nusikaltimų įrodymus, pastangas; ragina 
ES valstybes nares dar plačiau taikyti 
universaliosios jurisdikcijos principą ir 
aktyviau remti tarptautines pastangas atlikti 
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taip pat gali būti laikomi karo nusikaltimais 
ir nusikaltimais žmoniškumui;

tyrimus ir patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn visus karo nusikaltimų 
Ukrainoje vykdytojus ir už juos atsakingus 
asmenis; pabrėžia, jog ES turi užtikrinti, 
kad į šiuos tyrimus būtų įtrauktas lyčių 
aspektas, įskaitant baudžiamąjį 
persekiojimą už seksualinio smurto prieš 
moteris nusikaltimus, kurie taip pat gali 
būti laikomi karo nusikaltimais ir 
nusikaltimais žmoniškumui;

Or. en


