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Hannes Swoboda 

în numele Grupului S&D 
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în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 
Noul acord UE-Rusia 

2011/2050(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 26 
octombrie 2012 referitoare la relațiile 
comerciale UE - Rusia după aderarea 
Rusiei la OMC (2012/2695(RSP))1, 

1 
Texte adoptate, P7-TA(2012)0409.

 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/8 

Amendamentul 8 

Hannes Swoboda 
în numele Grupului S&D 

Ria Oomen-Ruijten 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Noul acord UE-Rusia 
2011/2050(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât, la 14 octombrie 2012, în Rusia 

vor avea loc alegeri locale și regionale, la 
care, pentru prima dată după mulți ani, 
urmează să participe partide de opoziție 
independente; întrucât, în urma 
protestelor din decembrie 2011, aceste 
alegeri vor include alegeri directe în 
gubernii; 

N. întrucât, la 14 octombrie 2012, în Rusia 

au avut loc alegeri locale și regionale; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/9 

Amendamentul 9 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Noul acord UE-Rusia 
2011/2050(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul La (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 La. întrucât Comisia pentru drepturile 
omului a Organizației Națiunilor Unite a 
condamnat recent o serie de legi în 
vigoare în unele regiuni ale Federației 
Ruse, care interzic „propaganda 
homosexuală”, considerând că aceste legi 
încalcă Convenția Internațională a 
Drepturilor civile și politice; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/10 

Amendamentul 10 

Hannes Swoboda 
în numele Grupului S&D 

Ria Oomen-Ruijten 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Noul acord UE-Rusia 
2011/2050(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera n 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(n) să își exprime îngrijorarea cu privire la 

deteriorarea climatului de dezvoltare a 
societății civile în Rusia, în special în 

legătură cu adoptarea recentă a unor legi 
care reglementează demonstrațiile, ONG-
urile, defăimarea și internetul și care conțin 

dispoziții ambigue și ar putea determina o 
aplicare arbitrară; să reamintească 
autorităților rusești că o societate modernă 
și prosperă trebuie să recunoască și să 
protejeze drepturile individuale și colective 

ale tuturor cetățenilor săi; să îndemne, în 
acest sens, autoritățile ruse să acționeze la 
timpul potrivit pentru a pune legislația 

menționată mai sus în acord cu normele 
internaționale și să abordeze această 

chestiune în cursul negocierilor; 

(n) să își exprime îngrijorarea cu privire la 

deteriorarea climatului de dezvoltare a 
societății civile în Rusia, în special în 

legătură cu adoptarea recentă a unor legi 
care reglementează demonstrațiile, ONG-
urile, defăimarea și internetul și care conțin 

dispoziții ambigue și ar putea determina o 
aplicare arbitrară, precum și cu privire la 
adoptarea de către Duma a unor 
amendamente la legea privind trădarea și 
spionajul, introducând noi dispoziții în 
Codul penal care ar putea fi folosite 
împotriva apărătorilor drepturilor omului; 
să reamintească autorităților rusești că o 

societate modernă și prosperă trebuie să 
recunoască și să protejeze drepturile 

individuale și colective ale tuturor 
cetățenilor săi; să îndemne, în acest sens, 
autoritățile ruse să acționeze la timpul 

potrivit pentru a pune legislația menționată 
mai sus în acord cu normele internaționale 

și să abordeze această chestiune în cursul 
negocierilor; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/11 

Amendamentul 11 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Noul acord UE-Rusia 
2011/2050(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera p 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(p) să reafirme cu hotărâre că încercările 
repetate de limitare a drepturilor omului, în 
special libertatea de exprimare și de 

întrunire, inclusiv în legătură cu orientarea 
sexuală și identitatea de gen, la nivel 

regional și federal, contravin 
angajamentelor asumate de Rusia în 
temeiul Constituției sale, al Convenției 

europene a drepturilor omului și al Pactului 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice; 

(p) să reafirme cu hotărâre că încercările 
repetate de limitare a drepturilor omului, în 
special libertatea de exprimare și de 

întrunire, inclusiv în legătură cu orientarea 
sexuală și identitatea de gen, la nivel 

regional și federal, contravin 
angajamentelor asumate de Rusia în 
temeiul Constituției sale, al Convenției 

europene a drepturilor omului și al Pactului 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice; solicită Dumei, în conformitate 
cu hotărârea Comisiei pentru drepturile 
omului a Organizației Națiunilor Unite în 
cauza Fedotova/Rusia, să nu adopte o 
interdicție federală cu privire la 
„propaganda homosexuală”; 

Or. en 

 
 


