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5.12.2012 A7-0338/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Kristiina Ojuland 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

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

Návrh uznesenia 

Za zarážkou 4 (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 – so zreteľom na odporúčanie 
Európskeho parlamentu Rade o zavedení 
spoločných vízových obmedzení pre 
ruských úradníkov zapojených do prípadu 
Sergeja Magnitského, prijaté 
26. septembra 20121; 

______ 
1 Prijaté texty: P7_TA(2012)0369. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Kristiina Ojuland 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

N. keďže 14. októbra 2012 sa v celom 
Rusku uskutočnia miestne a regionálne 
voľby, na ktorých sa po prvý krát po 
rokoch majú zúčastniť nezávislé opozičné 
strany; keďže v dôsledku protestov z 
decembra 2011 budú tieto voľby zahŕňať 
aj priame voľby gubernátorov; 

N. keďže 14. októbra 2012 sa v celom 
Rusku uskutočnili miestne a regionálne 
voľby a keďže sa objavili správy o 
mnohých nedostatkoch v organizácii 
týchto volieb; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Kristiina Ojuland 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno za (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 z)a. zdôrazňuje, že popri zjednodušení a 
liberalizácii vízového režimu by sa mali v 
plnom rozsahu plniť vízové obmedzenia 
pre ruských úradníkov zapojených do 
prípadu Sergeja Magnitského v súlade s 
odporúčaním z 26. septembra 2012 a že z 
krokov EÚ smerujúcich k zmierneniu 
vízového režimu by nemali profitovať 
zločinci a porušovatelia ľudských práv; 
poveruje podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby 
odporúčanie Parlamentu zaradila do 
programu na nadchádzajúcu schôdzu 
Rady pre zahraničné veci; 

Or. en 

 
 


