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Muudatusettepanek  1 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 F a. arvestades, et 31. mail tuli kogu 

Venemaal umbes 40 linnas tänavatele 

mitu tuhat meeleavaldajat, et avaldada 

toetust põhiseaduse artiklile 31, mis tagab 

kogunemisvabaduse; arvestades, et 

Moskva meeleavaldusel, millel viibisid 

ebatavaliselt arvukad politseijõud, 

vahistati umbes 180 meeleavaldajat, 

kellest mõned peksti läbi ja kes hiljem 

vabastati; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  15 a. kutsub Venemaa ametivõime üles 

täielikult austama Venemaa põhiseaduses 

sätestatud kogunemisvabadust ja mitte 

sekkuma rahumeelsetesse 

meeleavaldustesse; nõuab lisaks tungivalt, 

et nad kiirendaksid Sergei Magnitski 

surma uurimist; rõhutab vajadust 

võidelda meelevaldsete otsuste vastu ja 

tagada, et kohtuvõimu ei kasutata 

poliitilise vahendina; nõuab eelkõige 

Mihhail Hodorkovskile ja Platon 

Lebedevile ausa ja õiglase 

kohtumõistmise tagamist ning edasise 

poliitilise tagakiusamise lõpetamist;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 15 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  15 b. kutsub Venemaa ametivõime üles 

tegema lõppu inimõiguste kaitsjate vastu 

vägivallategude toimepanijate pidevale ja 

laialdasele karistamatusele ning pidama 

esmatähtsaks terrori ja seadusetuse 

lõpetamist Põhja-Kaukaasias ning 

inimõiguslaste kaitsmist ja nende füüsilise 

julgeoleku tagamist vastavalt 

asjakohastele rahvusvahelistele ja 

piirkondlikele inimõigusi käsitlevatele 

õigusaktidele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 16 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

16. kinnitab pühendumist pikaajalisele 

eesmärgile – viisavabale reisimisele ELi ja 

Venemaa vahel – mis põhineb sisule ja 

praktilistele edusammudele keskenduval 

järkjärgulisel lähenemisviisil; rõhutab, et 

kõnealune dialoog peaks olema kooskõlas 

idapartnerluses osalevate riikide 

viisarežiimi lihtsustamise protsessiga; 

16. kinnitab pühendumist pikaajalisele 

eesmärgile – viisavabale reisimisele ELi ja 

Venemaa vahel – mis põhineb sisule ja 

praktilistele edusammudele tehniliste 

küsimuste, õigusriigi põhimõtte järgimise 

ja inimõiguste kaitse valdkonnas 

keskenduval järkjärgulisel lähenemisviisil; 

rõhutab, et kõnealune dialoog peaks olema 

kooskõlas idapartnerluses osalevate riikide 

viisarežiimi lihtsustamise protsessiga; 

Or. en 

 

 


