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Amendamentul 1
Elena Valenciano
în numele Grupului S&D

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului 

Propunere comună de rezoluție
Punctul 2

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că un regim de sancțiuni 
al UE pentru încălcări ale drepturilor 
omului ar trebui să se bazeze într-o mai 
mare măsură pe propunerile din rezoluțiile 
anterioare referitoare la înființarea unui 
mecanism la nivelul UE pentru impunerea 
de sancțiuni specifice; consideră că un 
regim de sancțiuni al UE pentru încălcarea 
drepturilor omului care să permită 
sancționarea persoanelor implicate în 
încălcări ale drepturilor omului oriunde în 
lume ar trebui să poarte în mod explicit și 
simbolic numele lui Serghei Magnițki; 
salută faptul că o serie de țări au adoptat o 
legislație similară care vizează persoanele 
din întreaga lume care încalcă drepturile 
omului; subliniază necesitatea ca 
cooperarea transatlantică să le tragă la 
răspundere pe persoanele care încalcă 
drepturile omului; încurajează alte state să 
elaboreze sisteme similare;

2. subliniază că un regim de sancțiuni 
al UE pentru încălcări ale drepturilor 
omului ar trebui să se bazeze într-o mai 
mare măsură pe propunerile din rezoluțiile 
anterioare referitoare la înființarea unui 
mecanism la nivelul UE pentru impunerea 
de sancțiuni specifice; consideră că un 
regim de sancțiuni al UE pentru încălcarea 
drepturilor omului care să permită 
sancționarea persoanelor implicate în 
încălcări ale drepturilor omului oriunde în 
lume ar putea să poarte în mod simbolic 
numele lui Serghei Magnițki; salută faptul 
că o serie de țări au adoptat o legislație 
similară care vizează persoanele din 
întreaga lume care încalcă drepturile 
omului; subliniază necesitatea ca 
cooperarea transatlantică să le tragă la 
răspundere pe persoanele care încalcă 
drepturile omului; încurajează alte state să 
elaboreze sisteme similare;
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