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Изменение  2 

Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Карол Карски 

от името на групата ECR 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Жа. като има предвид, че на 21 

март 2017 г. Николай Горохов, 

адвокат на семейството на Сергей 

Магнитски – лице, сигнализирало за 

нередности, падна от четвъртия 

етаж на сградата, в която се намира 

апартаментът му, и получи тежки 

наранявания; като има предвид, че е 

било планирано г-н Горохов да се яви 

пред съда на следващия ден по дело, 

свързано с г-н Магнитски, който 

почина в затвора вследствие на 

малтретиране през ноември 2009 г. 

след разкриването на масови данъчни 

измами (230 млн. щатски долара), 

извършени от руски длъжностни 

лица в сътрудничество с 

престъпници; 

Or. en 
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Изменение  3 

Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Карол Карски 

от името на групата ECR 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  13а. призовава ЗП/ВП Федерика 

Могерини и Доналд Туск, председател 

на Европейския съвет, да представят 

санкциите „Магнитски“ на Съвета за 

приемане, да изготвят общ за ЕС 

списък на длъжностните лица, 

отговорни за смъртта на руски лица, 

сигнализиращи за нередности, и 

незаконното задържане и 

осъждането на други защитници на 

правата на човека и протестиращи, 

сред които Алексей Навални, да 

наложат и въведат в действие визова 

забрана за целия ЕС за тези 

длъжностни лица и да замразят 

всички финансови активи, които те 

или най-близките им роднини 

евентуално притежават в 

Европейския съюз; 

Or. en 

 

 


