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Amendamentul  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul G a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ga. întrucât, la 21 martie 2017, Nicolai 

Gorokov, un avocat al familiei 

denunțătorului Serghei Magnitiski, a 

căzut de la etajul patru al blocului în care 

locuia, suferind răni grave; întrucât 

domnul Gorokov urma să se prezinte în 

fața instanței în ziua următoare, într-o 

speță legată de domnul Magnitiski, care a 

decedat în închisoare, în noiembrie 2009, 

în urma relelor tratamente la care a fost 

supus după ce a dezvăluit o fraudă fiscală 

masivă (230 de milioane USD) comisă de 

oficiali ruși în cooperare cu infractori; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  13a. face apel la ÎR/VP, Federica 

Mogherini, și la Președintele Consiliului 

European, Donald Tusk, să prezinte 

sancțiunile în cazul Magnitiski în fața 

Consiliului spre adoptare, să întocmească 

o listă comună a UE cu oficialii 

responsabili de decesele denunțătorilor 

ruși și de încarcerarea ilegală și 

condamnarea altor militanți pentru 

drepturile omului și protestatari, inclusiv 

a lui Alexei Navalny, să impună și să 

implementeze o interdicție de acordare a 

vizelor la nivelul UE aplicabilă oficialilor 

în cauză și să indisponibilizeze toate 

activele pe care aceștia sau membrii 

apropiați de familie le dețin în Uniunea 

Europeană; 

Or. en 

 

 


