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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5. 12. 2012 A7-0338/1 

Pozměňovací návrh  1 

Werner Schulz 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. n 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

n) vyjádřit své znepokojení ohledně 

zhoršujícího se prostředí pro rozvoj 

občanské společnosti v Rusku, zejména po 

nedávném přijetí souboru právních 

předpisů zaměřených na demonstrace, 

nevládní organizace, pomluvu a právní 

úpravy týkající se internetu, jež obsahují 

nejednoznačná ustanovení a mohla by být 

svévolně prosazována; připomenout 

ruským orgánům, že moderní 

a prosperující společnost musí uznávat 

a chránit individuální i kolektivní práva 

všech svých občanů; naléhat v tomto 

ohledu na ruské orgány, aby náležitě rychle 

začaly jednat a výše uvedené právní 

předpisy sladily s mezinárodními 

standardy, a vznést tuto otázku v průběhu 

jednání; 

n) vyjádřit své znepokojení ohledně 

zhoršujícího se prostředí pro rozvoj 

občanské společnosti v Rusku, zejména po 

nedávném přijetí souboru právních 

předpisů zaměřených na demonstrace, 

nevládní organizace, pomluvu a právní 

úpravy týkající se internetu, jež obsahují 

nejednoznačná ustanovení a mohla by být 

svévolně prosazována, a ohledně 

skutečnosti, že Duma přijala řadu 

pozměňovacích návrhů k právním 

předpisům týkajícím se vlastizrady a 

špionáže, kterými se do trestního zákoníku 

zavádí nová opatření, jež by se mohla 

obrátit proti ochráncům lidských práv, 

kteří v rámci své činnosti usilují o sdílení 

informací o situaci v oblasti lidských práv 

s mezinárodními organizacemi;  

připomenout ruským orgánům, že moderní 

a prosperující společnost musí uznávat 

a chránit individuální i kolektivní práva 

všech svých občanů; naléhat v tomto 

ohledu na ruské orgány, aby náležitě rychle 

začaly jednat a výše uvedené právní 

předpisy sladily s mezinárodními 

standardy, a vznést tuto otázku v průběhu 

jednání; 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0338/2 

Pozměňovací návrh  2 

Werner Schulz 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. q a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 qa) podpořit postoj Parlamentního 

shromáždění Rady Evropy týkající se 

politicky motivovaného odsouzení členek 

skupiny Pussy Riot a vyzvat k jejich 

okamžitému propuštění; 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0338/3 

Pozměňovací návrh  3 

Werner Schulz 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. aa a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 aa a) včas, podrobně a upřímně posoudit 

a přehodnotit vztah mezi EU a Ruskem, a 

zejména přezkoumat, do jaké míry je 

„strategické partnerství“ ještě 

uskutečnitelné a dosažitelné; 

Or. en 

 

 


