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5.12.2012 A7-0338/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
Ria Oomen-Ruijten 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

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

Návrh uznesenia 

Citácia 1a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 
26. októbra 2012 o obchodných vzťahoch 
medzi EÚ a Ruskom po vstupe Ruska do 
WTO (2012/2695(RSP))1, 
1 
Prijaté texty, P7_TA(2012)0409. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
Ria Oomen-Ruijten 

v mene skupiny PPE 
 
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; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie La (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 La. keďže Výbor Organizácie Spojených 
národov pre ľudské práva nedávno 
odsúdil zákony platné v niektorých 
regiónoch Ruskej federácie, ktoré 
zakazujú „homosexuálnu propagandu“, 
ako porušenie Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
Ria Oomen-Ruijten 

v mene skupiny PPE 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno n 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(n). vyjadriť svoje znepokojenie nad 
zhoršením podmienok na rozvoj občianskej 
spoločnosti v Rusku, najmä so zreteľom na 
nedávne prijatie zákonov o 
demonštráciách, mimovládnych 
organizáciách, hanobení a právnej regulácii 
internetu, ktoré obsahujú nejasné 
ustanovenia a mohli by byť svojvoľne 
presadzované; pripomenúť ruským 
orgánom, že moderná a prosperujúca 
spoločnosť musí uznávať a chrániť 
individuálne a kolektívne práva všetkých 
svojich občanov; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzvať ruské orgány, aby včas 
konali a uvedené zákony zladili s 
medzinárodnými normami, a zaoberať sa 
touto otázkou počas rokovaní; 

(n). vyjadriť svoje znepokojenie nad 
zhoršením podmienok na rozvoj občianskej 
spoločnosti v Rusku, najmä so zreteľom na 
nedávne prijatie zákonov o 
demonštráciách, mimovládnych 
organizáciách, hanobení a právnej regulácii 
internetu, ktoré obsahujú nejasné 
ustanovenia a mohli by byť svojvoľne 
presadzované, a nad tým, že Duma prijala 
rad zmien a doplnení zákona o vlastizrade 
a špionáži, ktorými sa zavádzajú nové 
ustanovenia v trestnom zákonníku, a tie 
by bolo možné použiť proti obhajcom 
ľudských práv; pripomenúť ruským 
orgánom, že moderná a prosperujúca 
spoločnosť musí uznávať a chrániť 
individuálne a kolektívne práva všetkých 
svojich občanov; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzvať ruské orgány, aby včas 
konali a uvedené zákony zladili s 
medzinárodnými normami, a zaoberať sa 
touto otázkou počas rokovaní; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

v mene skupiny S&D 
 
Správa A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno p 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(p). rozhodne potvrdiť, že opakované 
pokusy o obmedzovanie ľudských práv, 
najmä slobody prejavu a zhromažďovania, 
a to aj v súvislosti so sexuálnou orientáciou 
a rodovou identitou, na regionálnej a 
federálnej úrovni sú v rozpore so 
záväzkami Ruska, ktoré mu vyplývajú z 
ústavy, Európskeho dohovoru o ľudských 
právach a Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach; 

(p). rozhodne potvrdiť, že opakované 
pokusy o obmedzovanie ľudských práv, 
najmä slobody prejavu a zhromažďovania, 
a to aj v súvislosti so sexuálnou orientáciou 
a rodovou identitou, na regionálnej a 
federálnej úrovni sú v rozpore so 
záväzkami Ruska, ktoré mu vyplývajú z 
ústavy, Európskeho dohovoru o ľudských 
právach a Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach; vyzýva 
Dumu, aby sa v súlade s rozhodnutím 
Výboru Organizácie Spojených národov 
pre ľudské práva vo veci Fedotova/Rusko 
neprijala federálny zákaz „homosexuálnej 
propagandy“; 

Or. en 

 
 


