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Tarkistus 6
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Venäjän 
käynnistettyä 24. helmikuuta 2022 
uudelleen laittoman, provosoimattoman ja 
perusteettoman hyökkäyssodan Ukrainaa 
vastaan sen joukot ovat kohdistaneet 
summittaisia hyökkäyksiä asuinalueille ja 
siviili-infrastruktuureihin, tappaneet 
tuhansia ukrainalaisia siviilejä ja tehneet 
kaikkialla maassa terroritekoja, joita on 
kohdistettu erilaisiin siviili-
infrastruktuureihin, kuten asuinalueisiin, 
kouluihin, sairaaloihin, rautatieasemiin, 
teattereihin ja vesi- ja sähköverkkoihin; 
ottaa huomioon, että nämä raa’at ja 
epäinhimilliset teot vaativat ihmishenkiä, 
aiheuttavat kärsimystä ja tuhoa ja 
pakottavat väestön pakenemaan 
asuinseuduiltaan;

A. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 
alkaen ja erityisesti Venäjän käynnistettyä 
24. helmikuuta 2022 uudelleen laittoman, 
provosoimattoman ja perusteettoman 
hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan sen 
joukot ovat kohdistaneet summittaisia 
hyökkäyksiä asuinalueille ja siviili-
infrastruktuureihin, tappaneet tuhansia 
ukrainalaisia siviilejä ja tehneet kaikkialla 
maassa terroritekoja, joita on kohdistettu 
erilaisiin siviili-infrastruktuureihin, kuten 
asuinalueisiin, kouluihin, sairaaloihin, 
rautatieasemiin, teattereihin ja vesi- ja 
sähköverkkoihin; ottaa huomioon, että 
nämä raa’at ja epäinhimilliset teot vaativat 
ihmishenkiä, aiheuttavat kärsimystä ja 
tuhoa ja pakottavat väestön pakenemaan 
asuinseuduiltaan;
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Tarkistus 7
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Venäjän 
asevoimat ja niiden sijaisjoukot ovat 
murhanneet Ukrainassa tuhatmäärin 
siviilejä, muun muassa satoja lapsia, ja että 
lukemattomat muut ovat joutuneet 
kokemaan niiden harjoittamaa kidutusta, 
ahdistelua ja seksuaaliväkivaltaa tai 
joutuneet niiden järjestämien sieppausten, 
pakkosiirtojen ja tahdonvastaisten 
katoamisten kohteeksi; ottaa huomioon, 
että ihmisoikeusryhmät ja kansainväliset 
tarkkailijavaltuuskunnat ovat 
dokumentoineet perusteellisesti Venäjän 
asevoimien ja niiden sijaisjoukkojen 
ukrainalaisiin siviileihin kohdistamia 
lukuisia hirmutekoja, kuten pikateloituksia, 
kidutusta, raiskauksia ja siviilien 
joukkopidätyksiä ja sulkemista niin 
kutsutuille suodatusleireille sekä 
ukrainalaisten lasten pakkoadoptioita ja 
pakkosiirtoja; ottaa huomioon, että 
Ukrainassa dokumentoitujen sotarikosten 
lukumäärä lähentelee 40 000:tta ja sen 
odotetaan kasvavan vielä, kun äskettäin 
vapautetuissa Hersonin alueen osissa 
tehdyt sotarikokset saadaan 
dokumentoitua; ottaa huomioon, että 
Ukrainan joukkotiedotusinstituutin 
keräämien seurantatietojen mukaan 
Venäjän federaatio on syyllistynyt 
Ukrainassa 457 rikokseen toimittajia ja 

C. ottaa huomioon, että Venäjän 
asevoimat ja niiden sijaisjoukot ovat 
murhanneet Ukrainassa tuhatmäärin 
siviilejä, muun muassa satoja lapsia, ja että 
lukemattomat muut ovat joutuneet 
kokemaan niiden harjoittamaa kidutusta, 
ahdistelua ja seksuaaliväkivaltaa tai 
joutuneet niiden järjestämien sieppausten, 
pakkosiirtojen ja tahdonvastaisten 
katoamisten kohteeksi; ottaa huomioon, 
että ihmisoikeusryhmät ja kansainväliset 
tarkkailijavaltuuskunnat ovat 
dokumentoineet perusteellisesti Venäjän 
asevoimien ja niiden sijaisjoukkojen 
ukrainalaisiin siviileihin kohdistamia 
lukuisia hirmutekoja, kuten pikateloituksia, 
kidutusta, raiskauksia ja siviilien 
joukkopidätyksiä ja sulkemista niin 
kutsutuille suodatusleireille sekä 
ukrainalaisten lasten pakkoadoptioita ja 
pakkosiirtoja; ottaa huomioon, että 
Ukrainassa dokumentoitujen sotarikosten 
lukumäärä lähentelee 40 000:tta ja sen 
odotetaan kasvavan vielä, kun äskettäin 
vapautetuissa Hersonin alueen osissa 
tehdyt sotarikokset saadaan 
dokumentoitua; ottaa huomioon, että 
Ukrainan joukkotiedotusinstituutin 
keräämien seurantatietojen mukaan 
Venäjän federaatio on syyllistynyt 
Ukrainassa 457 rikokseen toimittajia ja 
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tiedotusvälineitä vastaan ja venäläiset 
miehittäjät ovat hyökkäyssodan alun 
jälkeen surmanneet yli 40 ukrainalaista ja 
ulkomaista toimittajaa;

tiedotusvälineitä vastaan ja venäläiset 
miehittäjät ovat hyökkäyssodan alun 
jälkeen surmanneet yli 40 ukrainalaista ja 
ulkomaista toimittajaa; ottaa huomioon, 
että Venäjän federaatio ja sen sijaisjoukot 
ovat käyttäneet samoja menetelmiä 
miehitetyillä alueilla vuodesta 2014 
alkaen ja että pahamaineisin esimerkki on 
”Izoljatsijan” vankila Donetskissa;
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Tarkistus 8
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että vallan 
saamiseksi Putin ja hänen entiset KGB-
agenttinsa järjestivät syyskuussa 1999 
pommi-iskuja Venäjällä Buinakskin, 
Moskovan ja Volgodonskin kaupungeissa 
sijainneissa kerrostaloissa surmaten yli 
300 ihmistä ja että näitä iskuja käytettiin 
tekosyynä aloittaa toinen Tšetšenian sota;
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Tarkistus 9
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että Venäjä on jo 
vuosia tukenut ja rahoittanut 
terroristihallintoja ja -järjestöjä, erityisesti 
Syyriassa Assadin hallintoa, jolle Venäjä 
on toimittanut aseita ja jonka 
puolustamiseksi se on tarkoituksella 
kohdistanut iskuja Syyrian siviiliväestöön, 
kaupunkeihin ja siviili-infrastruktuuriin; 
ottaa huomioon, että Venäjä on tehnyt 
iskuja myös muissa suvereeneissa maissa 
ja omalla alueellaan, muun muassa 
myrkyttämällä Skripalin perheen 
hermomyrkyllä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, myrkyttämällä 
Aleksander Litvinenkon, Vladimir Kara-
Murzan, Aleksei Navalnyin ja muita 
ihmisiä sekä räjäyttämällä vuonna 2014 
ampumatarvikevarastoja Tšekissä; ottaa 
huomioon, että Venäjän nykyisen hallinnon 
omaan kansaansa kohdistama 
järjestelmällinen sorto on saanut 
totalitaarisia piirteitä ja että se on pitkään 
käyttänyt väkivaltaa poliittisia 
vastustajiaan vastaan;

L. ottaa huomioon, että Venäjä on jo 
vuosia tukenut ja rahoittanut 
terroristihallintoja ja -järjestöjä, erityisesti 
Syyriassa Assadin hallintoa, jolle Venäjä 
on toimittanut aseita ja jonka 
puolustamiseksi se on tarkoituksella 
kohdistanut iskuja Syyrian siviiliväestöön, 
kaupunkeihin ja siviili-infrastruktuuriin; 
ottaa huomioon, että Venäjä on tehnyt 
iskuja myös muissa suvereeneissa maissa 
ja omalla alueellaan, muun muassa 
tappamalla tai yrittämällä salamurhata 
monia Putinin diktatuuria vastustaneita 
henkilöitä, heidän joukossaan toimittajia, 
poliitikkoja, aktivisteja ja ulkomaisia 
johtajia, joista tunnetuimpia ovat Anna 
Politkovskaja, Viktor Juštšenko, Boris 
Nemtsov, Stanislav Markelov, Anastasia 
Baburova, Sergei Protazanov, Natalia 
Estemirova, Sergei Magnitski, Sergei 
Jušenkov, Juri Štšekotšihin, Boris 
Berezovski, Džohar Dudajev ja Zelimkhan 
Khangoshvili, sekä myrkyttämällä 
Skripalin perheen hermomyrkyllä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
myrkyttämällä Aleksander Litvinenkon, 
Vladimir Kara-Murzan, Aleksei Navalnyin 
ja muita ihmisiä sekä räjäyttämällä vuonna 
2014 ampumatarvikevarastoja Tšekissä; 
ottaa huomioon, että Venäjän nykyisen 
hallinnon omaan kansaansa kohdistama 
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järjestelmällinen sorto on saanut 
totalitaarisia piirteitä ja että se on pitkään 
käyttänyt väkivaltaa poliittisia 
vastustajiaan vastaan;
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Tarkistus 10
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että Venäjän 
federaatio tukee aktiivisesti Aleksandr 
Lukašenkaa ja mahdollistaa näin Valko-
Venäjän kansan tukahduttamisen suuren 
mittakaavan sortotoimilla, joihin kuuluu 
kidutus; ottaa huomioon, että tutkimusten 
mukaan Valko-Venäjän johtavia 
virkamiehiä oli mukana salaliitossa, jossa 
Ryanairin matkustajalento pakotettiin 
laittomasti laskeutumaan käyttäen 
verukkeena keksittyä pommiuhkaa, jotta 
lennolla ollut valkovenäläinen 
toisinajattelija saatiin pidätettyä Valko-
Venäjän ja Venäjän tiedustelupalvelujen 
yhteisessä erityisoperaatiossa; ottaa 
huomioon, että siviililentokoneen 
kaappaaminen on valtionterrorismia; 
katsoo, että Lukašenkaa olisi pidettävä 
osallisena Ukrainaa vastaan käytyyn 
hyökkäyssotaan, koska hän on 
mahdollistanut hyökkäykset Valko-
Venäjän alueelta käsin ja tukee avoimesti 
venäläisiä hyökkääjiä;
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Tarkistus 11
Anna Fotyga
ECR-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, Renew, ECR, yksittäisiä jäseniä
Venäjän federaation nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi

Yhteinen päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. tuomitsee jyrkästi Venäjän tuen 
muille diktatuureille, jotka käyttävät 
terroria tukahduttaakseen 
yhteiskunnissaan viriävät demokraattiset 
pyrkimykset, erityisesti Lukašenkan ja 
Assadin hallinnoille mutta myös Iranin, 
Kuuban ja muiden vastaavien maiden 
hallinnoille;

Or. en


