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5. 12. 2012 A7-0338/7 

Pozměňovací návrh  7 

Hannes Swoboda 

za skupinu S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 
Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 a (nové) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

26. října 2012 o obchodních vztazích mezi 

EU a Ruskem po přistoupení Ruska 

k WTO (2012/2695(RSP))
1
, 

1 
Přijaté texty, P7-TA(2012)0409. 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0338/8 

Pozměňovací návrh  8 

Hannes Swoboda 
za skupinu S&D 

Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že dne 14. října 2012 

se v celém Rusku uskuteční komunální 

a regionální volby, jichž se mají poprvé za 

řadu let zúčastnit i nezávislé opoziční 

strany; vzhledem k tomu, že v důsledku 

prosincových protestů budou zahrnovat 

i přímé volby gubernátorů; 

N. vzhledem k tomu, že dne 14. října 2012 

se v celém Rusku uskutečnily komunální 

a regionální volby; 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0338/9 

Pozměňovací návrh  9 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 La. vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro 

lidská práva nedávno odsoudil zákony 

platné v některých regionech Ruské 

federace, které zakazují „homosexuální 

propagandu“, protože porušují 

Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech; 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0338/10 

Pozměňovací návrh  10 

Hannes Swoboda 
za skupinu S&D 

Ria Oomen-Ruijten 
za skupinu PPE 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1  písm. n 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

n). vyjádřit své znepokojení ohledně 

zhoršujícího se prostředí pro rozvoj 

občanské společnosti v Rusku, zejména po 

nedávném přijetí souboru právních 

předpisů zaměřených na demonstrace, 

nevládní organizace, pomluvu a právní 

úpravy týkající se internetu, jež obsahují 

nejednoznačná ustanovení a mohla by být 

svévolně prosazována; připomenout 

ruským orgánům, že moderní 

a prosperující společnost musí uznávat 

a chránit individuální i kolektivní práva 

všech svých občanů; naléhat v tomto 

ohledu na ruské orgány, aby náležitě rychle 

začaly jednat a výše uvedené právní 

předpisy sladily s mezinárodními 

standardy, a vznést tuto otázku v průběhu 

jednání; 

n). vyjádřit své znepokojení ohledně 

zhoršujícího se prostředí pro rozvoj 

občanské společnosti v Rusku, zejména po 

nedávném přijetí souboru právních 

předpisů zaměřených na demonstrace, 

nevládní organizace, pomluvu a právní 

úpravy týkající se internetu, jež obsahují 

nejednoznačná ustanovení a mohla by být 

svévolně prosazována, a ohledně toho, že 

Duma přijala řadu pozměňovacích 

návrhů k právním předpisům týkajícím se 

vlastizrady a špionáže, kterými se do 

trestního zákoníku zavádí nová 

ustanovení, která by mohla být použita 

proti ochráncům lidských práv; 

připomenout ruským orgánům, že moderní 

a prosperující společnost musí uznávat 

a chránit individuální i kolektivní práva 

všech svých občanů; naléhat v tomto 

ohledu na ruské orgány, aby náležitě rychle 

začaly jednat a výše uvedené právní 

předpisy sladily s mezinárodními 

standardy, a vznést tuto otázku v průběhu 

jednání; 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0338/11 

Pozměňovací návrh  11 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nová dohoda EU-Rusko 

2011/2050(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1  písm. p 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

p). jednoznačně potvrdit, že opakované 

pokusy o omezení lidských práv na 

regionální a federální úrovni, zejména 

svobody projevu a shromažďování, a to i 

v souvislosti se sexuální orientací 

a genderovou identitou, jsou v rozporu 

s ruskými závazky vyplývajícími z ruské 

ústavy, Evropské úmluvy o lidských 

právech a Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech; 

p). jednoznačně potvrdit, že opakované 

pokusy o omezení lidských práv na 

regionální a federální úrovni, zejména 

svobody projevu a shromažďování, a to i 

v souvislosti se sexuální orientací 

a genderovou identitou, jsou v rozporu 

s ruskými závazky vyplývajícími z ruské 

ústavy, Evropské úmluvy o lidských 

právech a Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech; 

vyzývá Dumu, aby souladu s rozhodnutím, 

které vynesl Výbor OSN pro lidská práva 

v případu Fedotová versus Rusko, 

upustila od přijetí federálního zákona 

o zákazu „homosexuální propagandy“; 

Or. en 

 

 


