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5.12.2012 A7-0338/7 

Predlog spremembe  7 

Hannes Swoboda 

v imenu skupine S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novi sporazum med EU in Rusijo 

2011/2050(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. 

oktobra 2012 o trgovinskih odnosih med 

EU in Rusijo po njenem pristopu k 

Svetovni trgovinski organizaciji 

(2012/2695(RSP))
1
, 

1
 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0409. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/8 

Predlog spremembe  8 

Hannes Swoboda 

v imenu skupine S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novi sporazum med EU in Rusijo 

2011/2050(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker bodo 14. oktobra 2012 v vsej Rusiji 

lokalne in regionalne volitve, na katerih 

bodo prvič po več letih sodelovale 

neodvisne opozicijske stranke; ker bodo 

glede na proteste decembra 2011 v te 

volitve vključene tudi neposredne volitve 

guvernerjev; 

N. ker so bile 14. oktobra 2012 v vsej 

Rusiji lokalne in regionalne volitve; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/9 

Predlog spremembe  9 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novi sporazum med EU in Rusijo 

2011/2050(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava La (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 La. ker je Odbor Združenih narodov za 

človekove pravice pred kratkim obsodil 

zakone, ki veljajo v nekaterih regijah 

Ruske federacije in ki prepovedujejo 

„homoseksualno propagando“, ker naj bi 

kršila Mednarodni pakt o državljanskih in 

političnih pravicah; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.12.2012 A7-0338/10 

Predlog spremembe  10 

Hannes Swoboda 

v imenu skupine S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novi sporazum med EU in Rusijo 

2011/2050(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka n 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(n). naj izrazijo zaskrbljenost zaradi 

poslabšanja razmer za razvoj civilne 

družbe v Rusiji, zlasti kar zadeva nedavno 

sprejetje zakonov o demonstracijah, 

nevladnih organizacijah, obrekovanju in 

pravni ureditvi interneta, ki vsebujejo 

nejasne določbe in bi lahko imeli za 

posledico samovoljno izvrševanje; naj 

opozorijo ruske oblasti, da mora sodobna 

in uspešna družba priznati in varovati 

pravice posameznikov in kolektivne 

pravice vseh svojih državljanov; v zvezi s 

tem poziva ruske organe oblasti, naj 

pravočasno ukrepajo, da bodo navedeno 

zakonodajo uskladili z mednarodnimi 

standardi, ter to vprašanje obravnavajo 

med pogajanji; 

(n) naj izrazijo zaskrbljenost zaradi 

poslabšanja razmer za razvoj civilne 

družbe v Rusiji, zlasti kar zadeva nedavno 

sprejetje zakonov o demonstracijah, 

nevladnih organizacijah, obrekovanju in 

pravni ureditvi interneta, ki vsebujejo 

nejasne določbe in bi lahko imeli za 

posledico samovoljno izvrševanje, in 

zaradi vrste predlogov sprememb k 

zakonu o veleizdaji in vohunjenju, ki jih 

je sprejela duma in ki v kazenski zakonik 

uvajajo nove določbe, ki bi se lahko 

potencialno uporabljale zoper 

zagovornike človekovih pravic; naj 

opozorijo ruske oblasti, da mora sodobna 

in uspešna družba priznati in varovati 

pravice posameznikov in kolektivne 

pravice vseh svojih državljanov; v zvezi s 

tem pozovejo ruske organe oblasti, naj 

pravočasno ukrepajo, da bodo navedeno 

zakonodajo uskladili z mednarodnimi 

standardi, ter to vprašanje obravnavajo 

med pogajanji; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/11 

Predlog spremembe  11 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Novi sporazum med EU in Rusijo 

2011/2050(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 – točka p 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(p). naj odločno ponovno potrdijo, da so 

večkratni poskusi nespoštovanja 

človekovih pravic, zlasti svobode izražanja 

in zbiranja, glede spolne usmerjenosti in 

spolne identitete na regionalni in zvezni 

ravni, v nasprotju z ruskimi obvezami iz 

ustave, Evropske konvencije o človekovih 

pravicah in Mednarodnega pakta o 

državljanskih in političnih pravicah; 

(p) naj odločno ponovno potrdijo, da so 

večkratni poskusi nespoštovanja 

človekovih pravic, zlasti svobode izražanja 

in zbiranja, glede spolne usmerjenosti in 

spolne identitete, na regionalni in zvezni 

ravni v nasprotju z ruskimi obvezami iz 

ustave, Evropske konvencije o človekovih 

pravicah in Mednarodnega pakta o 

državljanskih in političnih pravicah; poziva 

dumo, naj v skladu z razsodbo Odbora 

Združenih narodov za človekove pravice v 

zadevi Fedotova proti Rusiji ne sprejme 

prepovedi „homoseksualne propagande“ 

na zvezni ravni; 

Or. en 

 

 


