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Alteração  7 

Hannes Swoboda 

em nome do Grupo S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 1-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 –  Tendo em conta a sua Resolução, de 26 

de outubro de 2012, sobre as relações 

comerciais UE-Rússia na sequência da 

adesão da Rússia à OMC 

(2012/2695(RSP))
1
;  

 
1 
Textos Aprovados, P7-TA(2012)0409. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/8 

Alteração  8 

Hannes Swoboda 

em nome do Grupo S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

 

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; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/9 

Alteração  9 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

em nome do Grupo S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando L-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 L-A. Considerando que a Comissão de 

Direitos do Homem das Nações Unidas 

condenou recentemente algumas leis em 

vigor em algumas regiões da Federação 

da Rússia que proíbem a "propaganda da 

homossexualidade" como constituindo 

uma violação do Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos;  

Or. en 



 

AM\921399PT.doc  PE502.539v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2012 A7-0338/10 

Alteração  10 

Hannes Swoboda 

em nome do Grupo S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 - alínea n) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(n) Manifestar a sua preocupação perante a 

deterioração das condições para o 

desenvolvimento da sociedade civil na 

Rússia, tendo particularmente em conta a 

recente adoção de leis em matéria de 

manifestações, ONG, difamação e 

regulamentação da Internet, que contêm 

disposições ambíguas e suscetíveis de 

aplicação arbitrária; recordar às 

autoridades russas que uma sociedade 

moderna e próspera deve reconhecer e 

proteger os direitos individuais e coletivos 

de todos os seus cidadãos; exorta, neste 

contexto, as autoridades russas a 

diligenciarem no sentido de tornar as 

referidas leis consentâneas com as normas 

internacionais e a suscitarem a questão no 

decurso das negociações; 

(n) Manifestar a sua preocupação perante a 

deterioração das condições para o 

desenvolvimento da sociedade civil na 

Rússia, tendo particularmente em conta a 

recente adoção de leis em matéria de 

manifestações, ONG, difamação e 

regulamentação da Internet, que contêm 

disposições ambíguas e suscetíveis de 

aplicação arbitrária e a aprovação pela 

Duma de uma série de alterações à lei 

atinente à traição e à espionagem que 

introduz novas disposições no Código 

Penal que potencialmente poderão ser 

utilizadas para visar defensores dos 

direitos humanos; recordar às autoridades 

russas que uma sociedade moderna e 

próspera deve reconhecer e proteger os 

direitos individuais e coletivos de todos os 

seus cidadãos; exorta, neste contexto, as 

autoridades russas a diligenciarem no 

sentido de tornar as referidas leis 

consentâneas com as normas internacionais 

e a suscitarem a questão no decurso das 

negociações; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/11 

Alteração  11 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

em nome do Grupo S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novo Acordo UE-Rússia 

2011/2050(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 1 -  alínea p) 

 

Proposta de resolução Alteração 

p) Reafirmar com determinação que as 

repetidas tentativas de reduzir os direitos 

humanos, nomeadamente a liberdade de 

expressão e de reunião, por exemplo, em 

matéria de orientação sexual e identidade 

de género, a nível regional e federal, são 

contrárias aos compromissos da Rússia ao 

abrigo da sua Constituição, da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem e do 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 

e Políticos; 

p) Reafirmar com determinação que as 

repetidas tentativas de reduzir os direitos 

humanos, nomeadamente a liberdade de 

expressão e de reunião, por exemplo, em 

matéria de orientação sexual e identidade 

de género, a nível regional e federal, são 

contrárias aos compromissos da Rússia ao 

abrigo da sua Constituição, da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem e do 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 

e Políticos; insta a Duma do Estado russo 

a abster-se de adotar uma proibição à 

escala federal da "propaganda da 

homossexualidade", em conformidade 

com a decisão da Comissão de Direitos do 

Homem das Nações Unidas no caso 

Fedotova v. Rússia; 

Or. en 

 

 


