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4.12.2012 A7-0338/1 

Alteração  1 

Werner Schulz 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea n) 

 

Proposta de resolução Alteração 

n) Manifestar a sua preocupação perante a 

deterioração das condições para o 

desenvolvimento da sociedade civil na 

Rússia, tendo particularmente em conta a 

recente adoção de leis em matéria de 

manifestações, ONG, difamação e 

regulamentação da Internet, que contêm 

disposições ambíguas e suscetíveis de 

aplicação arbitrária; recordar às 

autoridades russas que uma sociedade 

moderna e próspera deve reconhecer e 

proteger os direitos individuais e coletivos 

de todos os seus cidadãos; exorta, neste 

contexto, as autoridades russas a 

diligenciarem no sentido de tornar as 

referidas leis consentâneas com as normas 

internacionais e a suscitarem a questão no 

decurso das negociações; 

n) Manifestar a sua preocupação perante a 

deterioração das condições para o 

desenvolvimento da sociedade civil na 

Rússia, tendo particularmente em conta a 

recente adoção de leis em matéria de 

manifestações, ONG, difamação e 

regulamentação da Internet, que contêm 

disposições ambíguas e suscetíveis de 

aplicação arbitrária, bem como a adoção, 

pela Duma, de uma série de alterações à 

legislação sobre traição e espionagem, as 

quais introduzem novas disposições no 

Código Penal suscetíveis de afetar os 

defensores de direitos humanos que, no 

quadro das suas atividades, procedam ao 

intercâmbio de informações sobre a 

situação dos direitos humanos com 

organizações internacionais; recordar às 

autoridades russas que uma sociedade 

moderna e próspera deve reconhecer e 

proteger os direitos individuais e coletivos 

de todos os seus cidadãos; exorta, neste 

contexto, as autoridades russas a 

diligenciarem no sentido de tornar as 

referidas leis consentâneas com as normas 

internacionais e a suscitarem a questão no 

decurso das negociações; 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0338/2 

Alteração  2 

Werner Schulz 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea q-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 q-A) Apoiar a posição da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa em 

relação à condenação, por motivos 

políticos, do grupo Pussy Riot e requerer 

a sua libertação imediata;  

Or. en 
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4.12.2012 A7-0338/3 

Alteração  3 

Werner Schulz 

em nome do Grupo VERTS/ALE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea aa-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 aa-A) Levar  a cabo em tempo oportuno 

uma avaliação e uma revisão 

aprofundadas e francas das relações UE-

Rússia e, em particular, examinar a 

questão de saber se e em que medida uma 

"parceria estratégica" ainda é viável e 

exequível; 

Or. en 

 

 


