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Tarkistus  1 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU–Venäjä-huippukokouksen (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta) päätelmistä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  F a. ottaa huomioon, että 31. toukokuuta 

2010 useat tuhannet mielenosoittajat 

marssivat noin 40:ssä kaupungissa 

ympäri Venäjää tukeakseen perustuslain 

31 artiklaa, joka takaa 

kokoontumisvapauden; ottaa huomioon, 

että Moskovassa järjestetyssä 

mielenosoituksessa, jossa poliisi oli läsnä 

poikkeuksellisen suurilukuisena, 

pidätettiin noin 180 mielenosoittajaa, 

joista osaa pahoinpideltiin ja jotka 

vapautettiin myöhemmin, 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU–Venäjä-huippukokouksen (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta) päätelmistä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  15 a. kehottaa Venäjän viranomaisia 

noudattamaan tinkimättä Venäjän 

perustuslakiin kirjattua 

kokoontumisvapautta sekä olemaan 

puuttumatta rauhanomaisiin 

mielenosoituksiin; kehottaa viranomaisia 

lisäksi vauhdittamaan Sergei Magnitskyn 

kuolemaa koskevia tutkimuksia; korostaa 

tarvetta vastustaa mielivaltaisia päätöksiä 

ja varmistaa, että oikeuslaitosta ei käytetä 

politiikan käsikassarana; vaatii erityisesti 

takaamaan, että Mihail Hodorkovski ja 

Platon Lebedev saavat oikeudenmukaiset 

oikeudenkäynnit ja että poliittisiin syihin 

perustuva vainonta lopetetaan;  

Or. en 
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Tarkistus  3 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU–Venäjä-huippukokouksen (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta) päätelmistä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

15 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  15 b. kehottaa Venäjän viranomaisia 

lopettamaan nykyisin 

ihmisoikeusaktivisteihin kohdistetun 

väkivallan tapauksissa vallalla olevan ja 

laajalle levinneen rankaisemattomuuden 

kulttuurin ja pyrkimään erityisesti 

pääsemään ensisijaisesti eroon kauhun ja 

laeista piittaamattomuuden ilmapiiristä 

Pohjois-Kaukasiassa sekä suojelemaan 

ihmisoikeusaktivistien fyysistä 

koskemattomuutta ja takaamaan sen 

kansainvälisten ja alueellisten 

ihmisoikeusvälineiden mukaisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU–Venäjä-huippukokouksen (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta) päätelmistä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

16 kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. tukee sitoutumista pitkän aikavälin 

tavoitteeseen viisumittomasta 

matkustamisesta EU:n ja Venäjän välillä, 

joka saavutetaan asteittain etenevillä 

asiasisältöön ja käytännön edistymiseen 

keskittyvillä toimilla; korostaa, että tämän 

vuoropuhelun olisi oltava johdonmukaista 

itäisten kumppanimaiden viisumisaannin 

helpottamista koskevan prosessin kanssa; 

16. tukee sitoutumista pitkän aikavälin 

tavoitteeseen viisumittomasta 

matkustamisesta EU:n ja Venäjän välillä, 

joka saavutetaan teknisten kysymysten, 

oikeusvaltioperiaatteen ja 

ihmisoikeuksien suojelemisen osalta 

asteittain etenevillä asiasisältöön ja 

käytännön edistymiseen keskittyvillä 

toimilla; korostaa, että tämän vuoropuhelun 

olisi oltava johdonmukaista itäisten 

kumppanimaiden viisumisaannin 

helpottamista koskevan prosessin kanssa;  

Or. en 

 

 


