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Propunere de rezoluŃie 

Punctul 1 – litera n 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

(n) să îşi exprime îngrijorarea cu privire la 

deteriorarea climatului de dezvoltare a 
societăŃii civile în Rusia, în special în 
legătură cu adoptarea recentă a unor legi 

care reglementează demonstraŃiile, ONG-
urile, defăimarea şi internetul şi care conŃin 

dispoziŃii ambigue şi ar putea determina o 
aplicare arbitrară; să reamintească 
autorităŃilor ruseşti că o societate modernă 

şi prosperă trebuie să recunoască şi să 
protejeze drepturile individuale şi colective 
ale tuturor cetăŃenilor săi; să îndemne, în 
acest sens, autorităŃile ruse să acŃioneze la 
timpul potrivit pentru a pune legislaŃia 

menŃionată mai sus în acord cu normele 
internaŃionale şi să abordeze această 
chestiune în cursul negocierilor; 

(n) să îşi exprime îngrijorarea cu privire la 

deteriorarea climatului de dezvoltare a 
societăŃii civile în Rusia, în special în 
legătură cu adoptarea recentă a unor legi 

care reglementează demonstraŃiile, ONG-
urile, defăimarea şi internetul şi care conŃin 

dispoziŃii ambigue şi ar putea determina o 
aplicare arbitrară, precum și cu privire la 
adoptarea de către Duma a unor 
amendamente la legea privind trădarea și 
spionajul, introducând noi dispoziții în 
Codul penal care ar putea viza apărătorii 
drepturilor omului care, în activitățile lor, 
încearcă să comunice unor organizații 
internaționale informații privind situația 
drepturilor omului;  să reamintească 
autorităŃilor ruseşti că o societate modernă 

şi prosperă trebuie să recunoască şi să 
protejeze drepturile individuale şi colective 

ale tuturor cetăŃenilor săi; să îndemne, în 
acest sens, autorităŃile ruse să acŃioneze la 
timpul potrivit pentru a pune legislaŃia 

menŃionată mai sus în acord cu normele 
internaŃionale şi să abordeze această 

chestiune în cursul negocierilor; 

Or. en 
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Punctul 1 – litera qa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

 (qa) susține poziția Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei cu 
privire la sentințele motivate politic 
împotriva membrilor grupului „Pussy 
Riot” și solicită eliberarea imediată a 
acestora; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
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Propunere de rezoluŃie 

Punctul 1 – litera aaa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

  (aaa) să realizeze în timp util o analiză 
aprofundată și sinceră, precum și o 
reevaluare a relațiilor UE - Rusia și, în 
special, să examineze dacă și în ce 
măsură un „parteneriat strategic” mai 
este fezabil și realizabil; 

Or. en 

 
 


