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5.12.2012 A7-0338/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Werner Schulz 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom 
2011/2050(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno n 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(n) vyjadriť svoje znepokojenie nad 
zhoršením podmienok na rozvoj občianskej 
spoločnosti v Rusku, najmä so zreteľom na 
nedávne prijatie zákonov o 
demonštráciách, mimovládnych 
organizáciách, hanobení a právnej regulácii 
internetu, ktoré obsahujú nejasné 
ustanovenia a mohli by byť svojvoľne 
presadzované; pripomenúť ruským 
orgánom, že moderná a prosperujúca 
spoločnosť musí uznávať a chrániť 
individuálne a kolektívne práva všetkých 
svojich občanov; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzvať ruské orgány, aby včas 
konali a uvedené zákony zladili s 
medzinárodnými normami, a zaoberať sa 
touto otázkou počas rokovaní; 

(n) vyjadriť svoje znepokojenie nad 
zhoršením podmienok na rozvoj občianskej 
spoločnosti v Rusku, najmä so zreteľom na 
nedávne prijatie zákonov o 
demonštráciách, mimovládnych 
organizáciách, hanobení a právnej regulácii 
internetu, ktoré obsahujú nejasné 
ustanovenia a mohli by byť svojvoľne 
presadzované, ako aj so zreteľom na sériu 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, 
ktoré prijala Duma k zákonu o vlastizrade 
a špionáži, ktorým sa zavádzajú nové 
ustanovenia v trestnom poriadku, ktoré 
môžu byť zamerané na obrancov 
ľudských práv, ktorí sa vo svojej činnosti 
snažia odovzdávať informácie o situácii v 
oblasti ľudských práv medzinárodným 
organizáciám; pripomenúť ruským 
orgánom, že moderná a prosperujúca 
spoločnosť musí uznávať a chrániť 
individuálne a kolektívne práva všetkých 
svojich občanov; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzvať ruské orgány, aby včas 
konali a uvedené zákony zladili s 
medzinárodnými normami, a zaoberať sa 
touto otázkou počas rokovaní; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Werner Schulz 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom 
2011/2050(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno qa (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (qa) podporiť pozíciu Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy, ktorá sa týka 
politicky motivovaného odsúdenia členiek 
skupiny Pussy Riot, a vyzýva na ich 
okamžité prepustenie; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Werner Schulz 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom 
2011/2050(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno aaa (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  (aaa) v náležitom čase vykonať hĺbkové a 
otvorené hodnotenie a opakované 
hodnotenie vzťahov medzi EÚ a Ruskom, 
a najmä preskúmať, či alebo do akej 
miery je ešte realizovateľné a 
dosiahnuteľné „strategické partnerstvo”; 

Or. en 

 
 


