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Poprawka 4
Pedro Marques
w imieniu grupy S&D

Wspólny projekt rezolucji
PPE, Renew, ECR, indywidualni posłowie
Uznanie Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do opracowania ram 
prawnych UE pozwalających uznać dane 
państwo za sponsorujące terroryzm i 
stosujące środki terroru, co pociągałoby 
za sobą szereg istotnych środków 
ograniczających wobec tych krajów i 
miało daleko idące restrykcyjne skutki dla 
stosunków UE z tymi krajami; wzywa 
Radę, aby następnie rozważyła dodanie 
Federacji Rosyjskiej do takiej unijnej listy 
państw sponsorujących terroryzm; wzywa 
partnerów UE do przyjęcia podobnych 
środków;

4. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie sposobu zaostrzenia 
przepisów UE dotyczących sankcji, by 
rozwiązać problem eskalacji aktów terroru 
Federacji Rosyjskiej wobec ludności 
Ukrainy, a także wobec ludności innych 
państw, w których działają grupy 
wojskowe sprzyjające Rosji, na przykład 
tzw. grupa Wagnera;
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Poprawka 5
Pedro Marques
w imieniu grupy S&D

Wspólny projekt rezolucji
PPE, Renew, ECR, indywidualni posłowie
Uznanie Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 10

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

10. apeluje o wzmożone wsparcie 
toczących się niezależnych dochodzeń w 
sprawie zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciwko ludzkości popełnionych przez 
Rosję, które to dochodzenia powinny 
zagwarantować, że osoby zaangażowane w 
planowanie, organizowanie, popełnianie i 
ułatwianie tych zbrodni zostaną 
indywidualnie pociągnięte do 
odpowiedzialności; wzywa UE i jej 
państwa członkowskie, aby udzieliły 
odpowiedniego wsparcia w tworzeniu 
specjalnego trybunału do spraw zbrodni 
agresji ze strony Rosji przeciwko Ukrainie; 
wzywa państwa członkowskie, które 
jeszcze tego nie uczyniły, do wpisania 
zbrodni agresji do prawa krajowego; w 
pełni popiera dochodzenie wszczęte przez 
prokuratora MTK w sprawie sytuacji w 
Ukrainie, prace komisji dochodzeniowej 
Biura Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz 
wysiłki niezależnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego pracujących 
nad gromadzeniem i zabezpieczaniem 
dowodów zbrodni wojennych; zachęca 
państwa członkowskie UE do jeszcze 
szerszego stosowania zasady jurysdykcji 
uniwersalnej oraz do zwiększenia wsparcia 
dla międzynarodowych wysiłków na rzecz 
dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych 

10. ponownie stanowczo domaga się, 
aby wszystkie osoby odpowiedzialne za 
naruszenia praw człowieka, okrucieństwa 
lub zbrodnie wojenne w kontekście 
rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko 
Ukrainie, pomoc w popełnianiu takich 
czynów lub ich organizowanie były jak 
najszybciej identyfikowane, ścigane i 
pociągane do odpowiedzialności; apeluje o 
wzmożone wsparcie toczących się 
niezależnych dochodzeń w sprawie zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości 
popełnionych przez Rosję, które to 
dochodzenia powinny zagwarantować, że 
osoby zaangażowane w planowanie, 
organizowanie, popełnianie i ułatwianie 
tych zbrodni zostaną indywidualnie 
pociągnięte do odpowiedzialności; wzywa 
UE i jej państwa członkowskie, aby 
udzieliły odpowiedniego wsparcia w 
tworzeniu specjalnego trybunału do spraw 
zbrodni agresji ze strony Rosji przeciwko 
Ukrainie; wzywa państwa członkowskie, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do 
wpisania zbrodni agresji do prawa 
krajowego; w pełni popiera dochodzenie 
wszczęte przez prokuratora MTK w 
sprawie sytuacji w Ukrainie, prace komisji 
dochodzeniowej Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka oraz wysiłki niezależnych 
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w Ukrainie i ścigania wszystkich 
sprawców tych zbrodni i osób za nie 
odpowiedzialnych; podkreśla, że UE musi 
zapewnić uwzględnienie perspektywy płci 
w tych dochodzeniach, w tym w ściganiu 
przestępstw związanych z przemocą 
seksualną wobec kobiet, również 
mogących stanowić zbrodnie wojenne i 
zbrodnie przeciwko ludzkości;

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
pracujących nad gromadzeniem i 
zabezpieczaniem dowodów zbrodni 
wojennych; zachęca państwa członkowskie 
UE do jeszcze szerszego stosowania 
zasady jurysdykcji uniwersalnej oraz do 
zwiększenia wsparcia dla 
międzynarodowych wysiłków na rzecz 
dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych 
w Ukrainie i ścigania wszystkich 
sprawców tych zbrodni i osób za nie 
odpowiedzialnych; podkreśla, że UE musi 
zapewnić uwzględnienie perspektywy płci 
w tych dochodzeniach, w tym w ściganiu 
przestępstw związanych z przemocą 
seksualną wobec kobiet, również 
mogących stanowić zbrodnie wojenne i 
zbrodnie przeciwko ludzkości;
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