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Ændringsforslag  1 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Resultaterne af topmødet EU-Rusland (den 31. maj-1. juni 2010) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt F a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at flere tusinde 

demonstranter den 31. maj 2010 stimlede 

sammen i cirka 40 byer i hele Rusland for 

at støtte artikel 31 i forfatningen, der 

garanterer forsamlingsfrihed; der 

henviser til, at der ved demonstrationen i 

Moskva, hvor der var en usædvanlig 

massiv polititilstedeværelse, blev anholdt 

ca. 180 demonstranter, hvoraf nogle blev 

gennembanket og siden løsladt, 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Werner Schulz, Heidi Hautala  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Resultaterne af topmødet EU-Rusland (den 31. maj-1. juni 2010) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15a. opfordrer de russiske myndigheder til 

fuldt ud at respektere 

forsamlingsfriheden, som er sikret i den 

russiske forfatning, og undlade at gribe 

ind over for fredelige demonstrationer; 

opfordrer dem endvidere indtrængende til 

at arbejde ihærdigt videre med 

efterforskningen af Sergei Magnitskys 

død; understreger nødvendigheden af at 

komme tilfældige afgørelser til livs og 

sikre, at den dømmende magt ikke bruges 

som politisk instrument; opfordrer 

navnlig til, at Mikhail Khodorkovsky og 

Platon Lebedev hver især sikres en 

rimelig og retfærdig rettergang, og at 

yderligere politisk forfølgelse ophører;  

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Werner Schulz, Heidi Hautala  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Resultaterne af topmødet EU-Rusland (den 31. maj-1. juni 2010) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  15b. opfordrer de russiske myndigheder til 

at gribe ind over for de vedvarende og 

udbredte tilfælde af straffrihed i sager om 

vold mod menneskerettighedsforkæmpere 

og navnlig til at prioritere at få udryddet 

den atmosfære af terror og lovløshed, der 

hersker i Nordkaukasus, samt til at 

beskytte og garantere 

menneskerettighedsforkæmpernes fysiske 

sikkerhed i overensstemmelse med de 

relevante internationale og regionale 

menneskerettighedsinstrumenter; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Werner Schulz, Heidi Hautala  

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Resultaterne af topmødet EU-Rusland (den 31. maj-1. juni 2010) 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

16. støtter tilsagnet om den langsigtede 

målsætning om visumfri rejse mellem EU 

og Rusland, baseret på en trinvis tilgang 

med fokus på substans og praktiske 

fremskridt; understreger, at denne dialog 

bør være i overensstemmelse med 

processen for lempelse af visumreglerne 

for de lande, der deltager i det østlige 

partnerskab; 

16. støtter tilsagnet om den langsigtede 

målsætning om visumfri rejse mellem EU 

og Rusland, baseret på en trinvis tilgang 

med fokus på substans og praktiske 

fremskridt i forbindelse med tekniske 

spørgsmål, respekt for retsstatsprincippet 

og beskyttelse af menneskerettighederne; 

understreger, at denne dialog bør være i 

overensstemmelse med processen for 

lempelse af visumreglerne for de lande, der 

deltager i det østlige partnerskab; 

Or. en 

 

 


