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Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnij og andre demonstranter 
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Betragtning G a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at den 21. marts 

2017 faldt Nikolai Gorokhov, advokat for 

familien til whistleblower Sergej 

Magnitskij, ned fra fjerde etage i sit 

lejlighedskompleks og led alvorlige 

kvæstelser; der henviser til, at Nikolai 

Gorokhov dagen efter havde et møde i 

retten om en sag, der vedrører Sergej 

Magnitskijs død i fængslet i november 

2009 som følge af mishandling efter at 

have afsløret russiske embedsmænds 

omfattende skattesvig (230 mio. USD) i 

samarbejde med kriminelle; 

Or. en 
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Punkt 13 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  13a. opfordrer næstformanden/den 

højtstående repræsentant, Federica 

Mogherini, og formanden for Det 

Europæiske Råd, Donald Tusk, til at 

sanktionerne i forbindelse med Magnitskij 

behandles af Rådet til vedtagelse, til at 

opstille en fælles EU-liste over de 

embedsmænd, der er ansvarlige for 

drabene på russiske whistleblowere og 

den ulovlige tilbageholdelse og 

domfældelsen af andre 

menneskerettighedsaktivister og 

demonstranter, herunder Aleksej 

Navalnij, til at indføre og gennemføre et 

visumforbud i hele EU for disse 

embedsmænd og indefryse eventuelle 

økonomiske aktiver, som de selv eller 

deres nærmeste familie måtte være i eje af 

i Den Europæiske Union; 

Or. en 

 

 


