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Ändringsförslag 4
Pedro Marques
för S&D-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Renew, ECR, enskilda ledamöter
Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 4

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar EU 
och dess medlemsstater att utveckla en 
EU-rättslig ram för att kategorisera stater 
som sponsorer av terrorism och stater som 
tillämpar terroristmetoder, vilket skulle 
utlösa ett antal betydande restriktiva 
åtgärder mot dessa länder och få 
djupgående restriktiva konsekvenser för 
EU:s förbindelser med dessa länder. 
Parlamentet uppmanar rådet att därefter 
överväga att lägga till Ryska federationen 
på en sådan EU-förteckning över statliga 
sponsorer av terrorism. Parlamentet 
uppmanar EU:s partner att vidta liknande 
åtgärder.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
om hur EU:s rättsliga ram för sanktioner 
kan stärkas i syfte att ta itu med 
Ryska federationens ökande terrordåd 
mot Ukrainas befolkning och mot 
befolkningen i andra länder där ryska 
militära proxyaktörer såsom den så 
kallade Wagner-gruppen är verksamma.

Or. en



AM\1267563SV.docx PE737.689v01-00 }
PE737.690v01-00 }
PE737.694v01-00 } RC1

SV Förenade i mångfalden SV

21.11.2022 B9-0482/2022 } 
B9-0483/2022 } 
B9-0487/2022 } RC1/Am. 5

Ändringsförslag 5
Pedro Marques
för S&D-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Renew, ECR, enskilda ledamöter
Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 10

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet efterlyser ett 
fortsatt stöd för de pågående oberoende 
utredningarna av krigsförbrytelser och 
brott mot mänskligheten som begåtts av 
Ryssland, vilket bör säkerställa att de som 
varit inblandade i planering, organisation, 
utförande och underlättande av dessa brott 
hålls individuellt ansvariga. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att 
tillhandahålla lämpligt stöd för att inrätta 
en särskild tribunal för att hantera 
Rysslands aggressionsbrott mot Ukraina. 
Parlamentet uppmanar de medlemsstater 
som ännu inte har gjort det att inkludera 
aggressionsbrott i sin nationella 
lagstiftning. Parlamentet stöder till fullo 
den utredning som Internationella 
brottsmålsdomstolens åklagare inlett av 
situationen i Ukraina, det arbete som utförs 
av undersökningskommissionen under 
kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, samt de insatser som 
görs av oberoende organisationer i det 
civila samhället i syfte att samla in och 
bevara bevis på krigsförbrytelser. 
Parlamentet uppmuntrar EU:s 
medlemsstater att i ännu större utsträckning 
utnyttja principen om universell 
jurisdiktion och att öka sitt stöd för 
internationella insatser för att utreda och 
lagföra alla förövare som gjort sig skyldiga 

10. Europaparlamentet upprepar sitt 
bestämda krav på att alla personer som är 
ansvariga för att begå, stödja eller 
organisera människorättskränkningar, 
övergrepp och krigsförbrytelser i samband 
med Rysslands anfallskrig mot Ukraina så 
snart som möjligt måste identifieras, 
åtalas och ställas till svars. Parlamentet 
efterlyser ett fortsatt stöd för de pågående 
oberoende utredningarna av 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten som begåtts av Ryssland, 
vilket bör säkerställa att de som varit 
inblandade i planering, organisation, 
utförande och underlättande av dessa brott 
hålls individuellt ansvariga. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att 
tillhandahålla lämpligt stöd för att inrätta 
en särskild tribunal för att hantera 
Rysslands aggressionsbrott mot Ukraina. 
Parlamentet uppmanar de medlemsstater 
som ännu inte har gjort det att inkludera 
aggressionsbrott i sin nationella 
lagstiftning. Parlamentet stöder till fullo 
den utredning som Internationella 
brottsmålsdomstolens åklagare inlett av 
situationen i Ukraina, det arbete som utförs 
av undersökningskommissionen under 
kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, samt de insatser som 
görs av oberoende organisationer i det 
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till och personer som är ansvariga för 
krigsförbrytelser i Ukraina. Parlamentet 
betonar att EU måste säkerställa att ett 
könsperspektiv tas med i dessa utredningar, 
däribland lagföring av sexuellt våld mot 
kvinnor, vilket också kan utgöra 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten.

civila samhället i syfte att samla in och 
bevara bevis på krigsförbrytelser. 
Parlamentet uppmuntrar 
EU:s medlemsstater att i ännu större 
utsträckning utnyttja principen om 
universell jurisdiktion och att öka sitt stöd 
för internationella insatser för att utreda 
och lagföra alla förövare som gjort sig 
skyldiga till och personer som är ansvariga 
för krigsförbrytelser i Ukraina. Parlamentet 
betonar att EU måste säkerställa att ett 
könsperspektiv tas med i dessa utredningar, 
däribland lagföring av sexuellt våld mot 
kvinnor, vilket också kan utgöra 
krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten.
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