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Amendamentul 4
Pedro Marques
în numele Grupului S&D

Propunere comună de rezoluție
PPE, Renew, ECR, membri individuali
Recunoașterea Federației Ruse drept sponsor statal al terorismului

Propunere comună de rezoluție
Punctul 4

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

4. solicită UE și statelor sale membre 
să elaboreze un cadru juridic al UE pentru 
desemnarea unor state drept sponsori 
statali ai terorismului și state care recurg 
la mijloace teroriste, ceea ce va declanșa 
numeroase și importante măsuri 
restrictive împotriva acestor țări și ar avea 
implicații restrictive profunde pentru 
relațiile UE cu aceste țări; invită Consiliul 
să ia în considerare adăugarea Federației 
Ruse pe o astfel de listă a UE cu sponsorii 
statali ai terorismului; invită partenerii 
UE să adopte măsuri similare;

4. invită Comisia să prezinte o 
propunere privind modalitățile de 
consolidare a cadrului juridic al UE 
privind sancțiunile, pentru a face față 
escaladării actelor de terorism ale 
Federației Ruse împotriva populației 
Ucrainei, precum și împotriva populațiilor 
din alte țări în care acționează interpușii 
militari ruși, cum ar fi așa-numitul Grup 
Wagner;
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Amendamentul 5
Pedro Marques
în numele Grupului S&D

Propunere comună de rezoluție
PPE, Renew, ECR, membri individuali
Recunoașterea Federației Ruse drept sponsor statal al terorismului

Propunere comună de rezoluție
Punctul 10

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

10. solicită reînnoirea sprijinului pentru 
anchetele independente în curs privind 
crimele de război și crimele împotriva 
umanității comise de Rusia, care ar trebui 
să garanteze că cei implicați în 
planificarea, organizarea, comiterea sau 
facilitarea acestor crime sunt trași la 
răspundere în mod individual; invită UE și 
statele sale membre să ofere sprijinul 
adecvat pentru înființarea unui tribunal 
special care să se ocupe de crima de 
agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei; 
invită statele membre care nu au făcut încă 
acest lucru să includă crima de agresiune 
armată în legislația lor națională; sprijină 
întru totul ancheta lansată de procurorul 
CPI cu privire la situația din Ucraina, 
activitatea comisiei de anchetă din cadrul 
Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor 
Unite pentru Drepturile Omului și 
eforturile organizațiilor independente ale 
societății civile de a aduna și păstra probe 
privind crimele de război; încurajează 
statele membre ale UE să recurgă și mai 
mult la principiul jurisdicției universale și 
să sprijine și mai intens eforturile 
internaționale de anchetare și urmărire 
penală a tuturor autorilor și persoanelor 
responsabile de crime de război în Ucraina; 
subliniază că UE trebuie să includă o 
perspectivă de gen în aceste anchete, de 

10. își reiterează solicitarea fermă ca 
toate persoanele responsabile de 
comiterea, sprijinirea sau organizarea 
actelor ce încalcă drepturilor omului, a 
atrocităților și a crimelor de război în 
contextul războiului de agresiune al 
Rusiei împotriva Ucrainei să fie 
identificate cât mai rapid posibil, urmărite 
penal și trase la răspundere; solicită 
reînnoirea sprijinului pentru anchetele 
independente în curs privind crimele de 
război și crimele împotriva umanității 
comise de Rusia, care ar trebui să 
garanteze că cei implicați în planificarea, 
organizarea, comiterea sau facilitarea 
acestor crime sunt trași la răspundere în 
mod individual; invită UE și statele sale 
membre să ofere sprijinul adecvat pentru 
înființarea unui tribunal special care să se 
ocupe de crima de agresiune a Rusiei 
împotriva Ucrainei; invită statele membre 
care nu au făcut încă acest lucru să includă 
crima de agresiune armată în legislația lor 
națională; sprijină întru totul ancheta 
lansată de procurorul CPI cu privire la 
situația din Ucraina, activitatea comisiei de 
anchetă din cadrul Oficiului Înaltului 
Comisar al Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului și eforturile 
organizațiilor independente ale societății 
civile de a aduna și păstra probe privind 
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exemplu urmărirea penală a infracțiunilor 
de violență sexuală împotriva femeilor, 
care pot constitui și ele crime de război și 
crime împotriva umanității;

crimele de război; încurajează statele 
membre ale UE să recurgă și mai mult la 
principiul jurisdicției universale și să 
sprijine și mai intens eforturile 
internaționale de anchetare și urmărire 
penală a tuturor autorilor și persoanelor 
responsabile de crime de război în Ucraina; 
subliniază că UE trebuie să includă o 
perspectivă de gen în aceste anchete, de 
exemplu urmărirea penală a infracțiunilor 
de violență sexuală împotriva femeilor, 
care pot constitui și ele crime de război și 
crime împotriva umanității;
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