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Alteração  4 

Kristiina Ojuland 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

Nova citação após citação 4 (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o seu relatório de 26 de 

setembro de 2012 que contém uma 

recomendação ao Conselho referente ao 

estabelecimento de restrições comuns à 

emissão de vistos aos funcionários russos 

envolvidos no caso Sergei Magnitsky, 

aprovado em 
1
; 

 ______ 

1
 Textos Aprovados: P7_TA(2012)0369. 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0338/5 

Alteração  5 

Kristiina Ojuland 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que, em 14 de outubro de 

2012, terão lugar eleições locais e 

regionais na Rússia, em que, pela primeira 

vez, participarão partidos da oposição 

independentes; considerando que, no 

seguimento dos protestos do mês de 

dezembro de 2011, estas eleições incluirão 

também eleições diretas para os 

governadores; 

N. Considerando que, em 14 de outubro de 

2012, tiveram lugar eleições locais e 

regionais na Rússia e que foram 

comunicadas uma série de deficiências na 

condução destas eleições; 

Or. en 
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4.12.2012 A7-0338/6 

Alteração  6 

Kristiina Ojuland 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 – alínea z-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 (z-A) Sublinha que a facilitação e 

liberalização do regime de vistos devem 

ser acompanhadas pela implementação 

plena de restrições à emissão de vistos 

para os funcionários envolvidos no caso 

Sergei Magnitsky, conforme estabelecido 

na sua recomendação de 26 de setembro 

de 2012 e que as medidas adotadas pela 

UE para flexibilizar as regras aplicáveis 

aos vistos não devem beneficiar 

criminosos e transgressores dos direitos 

humanos; encarrega a Vice-

Presidente/Alta Representante a incluir a 

recomendação do Parlamento na ordem 

de trabalhos de uma futura reunião do 

Conselho "Assuntos Externos"; 

Or. en 

 

 


