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Grozījums Nr. 4
Pedro Marques
S&D grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Renew, ECR un pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
Krievijas Federācijas atzīšana par valsti, kas atbalsta terorismu

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina ES un tās dalībvalstis 
izstrādāt ES tiesisko regulējumu, lai atzītu 
valstis, kas atbalsta terorismu, un valstis, 
kuras terorismu izmanto kā līdzekli, un 
saskaņā ar kuru varētu veikt vairākus 
būtiskus ierobežojošus pasākumus pret 
šīm valstīm un būtiski ierobežot ES 
attiecības ar tām; aicina Padomi pēc tam 
apsvērt iespēju iekļaut Krievijas 
Federāciju tādu valstu ES sarakstā, kas 
atbalsta terorismu; aicina ES partnerus 
pieņemt līdzīgus pasākumus;

4. aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par to, kā stiprināt ES 
sankciju tiesisko regulējumu, lai vērstos 
pret Krievijas Federācijas aizvien 
nežēlīgākiem terora aktiem pret Ukrainas 
iedzīvotājiem, kā arī pret to citu valstu 
iedzīvotājiem, kurās darbojas Krievijas 
pilnvarotās militārpersonas, piemēram, tā 
dēvētā Vāgnera grupa;
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Grozījums Nr. 5
Pedro Marques
S&D grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Renew, ECR un pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
Krievijas Federācijas atzīšana par valsti, kas atbalsta terorismu

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa atjaunot atbalstu Krievijas 
pastrādāto kara noziegumu un noziegumu 
pret cilvēci neatkarīgai izmeklēšanai, kam 
būtu jānodrošina, ka šo noziegumu 
plānošanā, organizēšanā, pastrādāšanā vai 
veicināšanā iesaistītās personas katra 
atsevišķi tiek sauktas pie atbildības; aicina 
ES un tās dalībvalstis sniegt pienācīgu 
atbalstu, lai izveidotu īpašu tribunālu, kurš 
izskatītu agresijas noziegumu, ko pret 
Ukrainu izdara Krievija; aicina dalībvalstis, 
kas to vēl nav izdarījušas, savos tiesību 
aktos iekļaut agresijas noziegumus; pilnībā 
atbalsta SKT prokurora uzsākto 
izmeklēšanu par situāciju Ukrainā, 
izmeklēšanas komisijas darbu Augstā 
cilvēktiesību komisāra biroja pakļautībā, kā 
arī neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju centienus vākt un saglabāt 
pierādījumus par kara noziegumiem; 
mudina ES dalībvalstis vēl plašāk izmantot 
universālās jurisdikcijas principu un 
pastiprināt savu atbalstu starptautiskiem 
centieniem izmeklēt un saukt pie atbildības 
visus Ukrainā pastrādātajos kara 
noziegumos vainīgos un par tiem atbildīgās 
personas; uzsver, ka ES ir jānodrošina 
dzimumperspektīvas iekļaušana šajās 
izmeklēšanās, tostarp kriminālvajāšanā par 
seksuālās vardarbības noziegumiem pret 
sievietēm, kurus var uzskatīt arī par kara 

10. atkārtoti pauž stingru prasību, ka 
visas personas, kas ir atbildīgas par 
cilvēktiesību pārkāpumu, zvērību vai kara 
noziegumu izdarīšanu, atbalstīšanu vai 
organizēšanu saistībā ar Krievijas 
agresijas karu pret Ukrainu, ir pēc 
iespējas ātrāk jāidentificē, jāsauc pie 
atbildības un jātiesā; aicina atjaunot 
atbalstu Krievijas pastrādāto kara 
noziegumu un noziegumu pret cilvēci 
neatkarīgai izmeklēšanai, kam būtu 
jānodrošina, ka šo noziegumu plānošanā, 
organizēšanā, pastrādāšanā vai veicināšanā 
iesaistītās personas katra atsevišķi tiek 
sauktas pie atbildības; aicina ES un tās 
dalībvalstis sniegt pienācīgu atbalstu, lai 
izveidotu īpašu tribunālu, kurš izskatītu 
agresijas noziegumu, ko pret Ukrainu 
izdara Krievija; aicina dalībvalstis, kas to 
vēl nav izdarījušas, savos tiesību aktos 
iekļaut agresijas noziegumus; pilnībā 
atbalsta SKT prokurora uzsākto 
izmeklēšanu par situāciju Ukrainā, 
izmeklēšanas komisijas darbu Augstā 
cilvēktiesību komisāra biroja pakļautībā, kā 
arī neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju centienus vākt un saglabāt 
pierādījumus par kara noziegumiem; 
mudina ES dalībvalstis vēl plašāk izmantot 
universālās jurisdikcijas principu un 
pastiprināt savu atbalstu starptautiskiem 
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noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci; centieniem izmeklēt un saukt pie atbildības 
visus Ukrainā pastrādātajos kara 
noziegumos vainīgos un par tiem atbildīgās 
personas; uzsver, ka ES ir jānodrošina 
dzimumperspektīvas iekļaušana šajās 
izmeklēšanās, tostarp kriminālvajāšanā par 
seksuālās vardarbības noziegumiem pret 
sievietēm, kurus var uzskatīt arī par kara 
noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci;
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