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Pozměňovací návrh 1
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že posmrtné stíhání 
Sergeje Magnitského porušuje 
mezinárodní i vnitrostátní právní normy, 
což jednoznačně prokazuje selhání 
ruského systému trestněprávní justice;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory závěrům 
vyšetřování, které v roce 2011 provedla 
Rada pro lidská práva ruského prezidenta 
ohledně nezákonnosti zatčení, zadržování a 
odmítnutí přístupu ke spravedlnosti v 
případě Sergeje Magnitského, je 
vyšetřování pozastaveno a úředníci, kteří 
se na něm podíleli, byli zproštěni obvinění 
a dokonce jim bylo svěřeno posmrtné 
vyšetřování případu;

C. vzhledem k tomu, že navzdory závěrům 
vyšetřování, které v roce 2011 provedla 
Rada pro lidská práva ruského prezidenta 
ohledně nezákonnosti zatčení, zadržování a 
odmítnutí přístupu ke spravedlnosti v 
případě Sergeje Magnitského, je 
vyšetřování pozastaveno a úředníci, kteří 
se na něm podíleli, byli zproštěni obvinění 
a dokonce jim bylo svěřeno posmrtné 
vyšetřování případu; vzhledem k tomu, že 
tyto kroky ze strany úřadů ukazují, že 
stíhání S. Magnitského bylo vedeno z 
politických důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Werner Schulz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
při mnoha příležitostech a na různých 
úrovních, od pravidelných lidskoprávních 
konzultací až po vrcholné schůzky, 
naléhavě vybízela ruské úřady, aby 
zahájily důkladné nezávislé vyšetřování 
tohoto konkrétního, dobře 
zdokumentovaného případu a ukončily 
současnou atmosféru beztrestnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Werner Schulz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že případ Sergeje 
Magnitského je jen jedním – avšak 
nejznámějším a dobře zdokumentovaným 
– případem zneužívání pravomoci ze 
strany ruských donucovacích orgánů, 
které závažným způsobem porušují zásady 
právního státu; vzhledem k tomu, že 
existuje mnoho dalších případů stíhání, 
kdy byla systematicky využívána záminka 
hospodářské trestné činnosti a údajné 
korupce s cílem odstranit hospodářské 
konkurenty nebo politické rivaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Werner Schulz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že sankce EU 
spojené s případem Sergeje Magnitského 
by mohly ruské úřady podnítit k tomu, aby 
skutečně učinily nové úsilí o konkrétnější 
a přesvědčivější vyřešení otázky právního 
státu v Rusku a odstranění současné 
atmosféry beztrestnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Werner Schulz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
parlamenty několika členských států EU, 
jako jsou např. Itálie, Nizozemsko, 
Spojené království, Švédsko a Polsko, již 
přijaly usnesení vybízející svou vládu 
k tomu, aby ve věci Magnitský zavedla 
sankce a že několik dalších parlamentů, 
jako např. portugalský, francouzský, 
španělský a lotyšský, se v současnosti 
nachází ve stádiu příprav takového 
usnesení;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. c
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) aby vyzvala Rusko k provedení 
důvěryhodného a nezávislého vyšetřování, 
které by se zabývalo veškerými aspekty 
tohoto tragického případu;

c) aby vyzvala Rusko k provedení 
důvěryhodného a nezávislého vyšetřování, 
které by se zabývalo veškerými aspekty 
tohoto tragického případu a postavilo 
viníky před soud;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. c a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ca) aby naléhavě vybídla ruské úřady, aby 
odstranily široce rozšířenou korupci a 
provedly reformy soudnictví a uvedly jej 
v soulad s mezinárodními standardy 
prostřednictvím vytvoření nezávislého, 
spravedlivého a transparentního systému, 
který by nemohl být za žádných okolností 
zneužit k dosahování politických cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Werner Schulz

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. c a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ca) aby tuto otázku zařadila na pořad 
jednání dvoustranných schůzek s ruskými 
orgány, a to odhodlanějším a 
rozhodnějším způsobem zaměřeným na 
výsledky, a aby tak učinila také u otázky 
zastrašování a beztrestnosti v případech 
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týkajících se obránců lidských práv, 
novinářů a právníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby zaujala jednotný a 
aktivní postoj vůči dalším závažným 
případům porušování lidských práv v 
Rusku na základě dobře 
zdokumentovaných, stejně zaměřených a 
nezávislých zdrojů, a aby proti 
odpovědným osobám zavedla podobná 
restriktivní opatření;

2. vyzývá Radu, aby zaujala jednotný a 
aktivní postoj vůči dalším závažným 
případům porušování lidských práv v 
Rusku na základě dobře 
zdokumentovaných, stejně zaměřených a 
nezávislých zdrojů, a aby proti 
odpovědným osobám zavedla podobná 
restriktivní opatření pojímaná jakožto 
opatření krajní, která lze uplatnit pouze 
v případě, že existují jednoznačné důkazy 
prokazující spácháni deliktu nebo 
trestného činu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jacek Protasiewicz

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že odhodlání ruských 
úřadů dodržovat základní sdílené hodnoty, 
jako jsou např. existence právního státu, 
lidská práva a základní svobody, je i 
nadále hlavním předpokladem pro vztahy 
mezi EU a Ruskem a pro rozvoj stabilního 
a spolehlivého partnerství mezi nimi;

Or. en



PE494.666v01-00 8/8 AM\911225CS.doc

CS


