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Изменение 1
Елена Валенсиано
от името на групата S&D

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
Европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека 

Общо предложение за резолюция
Параграф 2

Общо предложение за резолюция Изменение

2. подчертава, че режимът на 
санкции на ЕС за нарушения на правата 
на човека следва допълнително да 
надгражда предложенията от 
предходните резолюции, в които се 
призовава за механизъм за налагане на 
целенасочени санкции, действащ в 
целия ЕС; счита, че режимът на ЕС на 
санкции в областта на правата на 
човека, насочен към санкциониране на 
физически лица, замесени в 
злоупотреби с правата на човека в целия 
свят, следва изрично и символично да 
носи името на Сергей Магнитски; 
приветства факта, че подобно 
законодателство, насочено срещу 
лицата, които злоупотребяват с правата 
на човека по целия свят, е прието в 
няколко държави; подчертава 
необходимостта от трансатлантическо 
сътрудничество за търсенето на 
отговорност от нарушителите на 
правата на човека; насърчава другите 
държави да разработят подобни 
инструменти;

2. подчертава, че режимът на ЕС на 
санкции за нарушения на правата на 
човека следва допълнително да 
надгражда предложенията от 
предходните резолюции, в които се 
призовава за механизъм за налагане на 
целенасочени санкции, действащ в 
целия ЕС; счита, че режимът на ЕС на 
санкции в областта на правата на 
човека, насочен към санкциониране на 
физически лица, замесени в 
злоупотреби с правата на човека в целия 
свят, би могъл да носи символично 
името на Сергей Магнитски; приветства 
факта, че подобно законодателство, 
насочено срещу лицата, които 
злоупотребяват с правата на човека по 
целия свят, е прието в няколко държави; 
подчертава необходимостта от 
трансатлантическо сътрудничество за 
търсенето на отговорност от 
нарушителите на правата на човека; 
насърчава другите държави да 
разработят подобни инструменти;
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