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Predlog spremembe  1 

Werner Schulz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novi sporazum med EU in Rusijo 

2011/2050(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka n 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(n) naj izrazijo zaskrbljenost zaradi 

poslabšanja razmer za razvoj civilne 

družbe v Rusiji, zlasti kar zadeva nedavno 

sprejetje zakonov o demonstracijah, 

nevladnih organizacijah, obrekovanju in 

pravni ureditvi interneta, ki vsebujejo 

nejasne določbe in bi lahko imeli za 

posledico samovoljno izvrševanje; naj 

opozorijo ruske oblasti, da mora sodobna 

in uspešna družba priznati in varovati 

pravice posameznikov in kolektivne 

pravice vseh svojih državljanov; v zvezi s 

tem poziva ruske organe oblasti, naj 

pravočasno ukrepajo, da bodo navedeno 

zakonodajo uskladili z mednarodnimi 

standardi, ter to vprašanje obravnavajo 

med pogajanji; 

(n) naj izrazijo zaskrbljenost zaradi 

poslabšanja razmer za razvoj civilne 

družbe v Rusiji, zlasti kar zadeva nedavno 

sprejetje zakonov o demonstracijah, 

nevladnih organizacijah, obrekovanju in 

pravni ureditvi interneta, ki vsebujejo 

nejasne določbe in bi lahko imeli za 

posledico samovoljno izvrševanje, ter kar 

zadeva sprejetje vrste sprememb k zakonu 

o veleizdaji in vohunstvu v dumi, s 

katerimi so bile v kazenski zakonik 

uvedene nove določbe, ki bi utegnile biti 

usmerjene proti zagovornikom človekovih 

pravic, saj skušajo pri svojem delovanju 

informacije o razmerah na tem področju 

deliti z mednarodnimi organizacijami; naj 

opozorijo ruske oblasti, da mora sodobna 

in uspešna družba priznati in varovati 

pravice posameznikov in kolektivne 

pravice vseh svojih državljanov; v zvezi s 

tem pozovejo ruske organe oblasti, naj 

pravočasno ukrepajo, da bodo navedeno 

zakonodajo uskladili z mednarodnimi 

standardi, ter to vprašanje obravnavajo 

med pogajanji; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (q a) naj podprejo stališče parlamentarne 

skupščine Sveta Evrope glede politično 

motivirane obsodbe članic skupine Pussy 

Riot, in naj pozovejo k njihovi takojšnji 

izpustitvi; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka aa a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  (aa a) naj poglobljeno in odkrito 

ovrednotijo in ponovno ocenijo odnose 

med EU in Rusijo, predvsem pa naj 

preučijo, ali je strateško partnerstvo še 

vedno izvedljivo in uresničljivo in do 

katere mere; 

Or. en 

 

 


