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Pozměňovací návrh  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že dne 

21. března 2017 vypadl právní zástupce 

rodiny informátora Sergeje Magnitského 

Nikolaj Gorochov ze čtvrtého poschodí 

svého činžovního domu a utrpěl závažná 

zranění; vzhledem k tomu, že se pan 

Gorochov měl další den dostavit k soudu 

ve věci Magnitského, který zemřel 

v listopadu 2009 ve vězení v důsledku 

špatného zacházení poté, co odhalil 

rozsáhlý daňový podvod (ve výši 

230 milionů USD), jehož se dopustili ruští 

státní úředníci spolupracující se zločinci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku Federiku 

Mogheriniovou a předsedu Evropské rady 

Donalda Tuska, aby sankce Magnitského 

předložili Radě ke schválení, aby 

vypracovali společný unijní seznam 

úředních osob odpovědných za smrt 

ruských informátorů a za protizákonné 

zadržení a odsouzení aktivistů v oblasti 

lidských práv a protestujících, včetně 

Alexeje Navalného, aby v případě těchto 

úředních osob zavedli celounijní zákaz 

vydávání víz a uplatňovali jej a aby 

zmrazili veškeré finanční prostředky, které 

mohou tyto osoby nebo jejich blízcí 

rodinní příslušníci mít v rámci Evropské 

unie; 

Or. en 

 

 


