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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

o záveroch samitu EÚ – Rusko 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Fa (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Fa. keďže 31. mája 2010 sa v približne 40 

mestách Ruska zhromaždilo niekoľko 

tisíc protestujúcich na podporu článku 31 

ústavy, ktorý zaručuje slobodu 

zhromažďovania; keďže počas 

demonštrácie v Moskve bolo zatknutých 

nezvyčajne početne zastúpenou políciou 

asi 180 demonštrujúcich, z ktorých 

niekoľkých zbili a neskôr prepustili, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

o záveroch samitu EÚ – Rusko 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 15a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  15a. vyzýva ruské orgány, aby v plnej 

miere dodržiavali právo zhromažďovania 

zakotvené v ruskej ústave a aby sa zdržali 

zásahov proti pokojným demonštráciám; 

ďalej naliehavo žiada ruské justičné 

orgány, aby urýchlili vyšetrovanie smrti 

Sergeja Magnitského; zdôrazňuje potrebu 

bojovať proti svojvoľným rozsudkom 

a zabezpečiť, aby sa súdnictvo 

nevyužívalo ako politický nástroj; 

osobitne vyzýva na to, aby sa vyhovelo 

právu Michaila Chodorkovského 

a Platona Lebedeva na spravodlivý 

a primeraný súdny proces a na zastavenie 

ďalšieho politicky motivovaného 

prenasledovania;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

o záveroch samitu EÚ – Rusko 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 15b (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 15b. vyzýva ruské orgány, aby ukončili 

pretrvávajúcu a rozsiahlu beztrestnosť 

násilia voči zástancom ľudských práv, 

a najmä, aby sa prioritou stalo 

odstránenie atmosféry teroru a bezprávia 

na severnom Kaukaze a ochránili 

a zabezpečili fyzickú integritu zástancov 

ľudských práv v súlade s príslušnými 

medzinárodnými a regionálnymi 

nástrojmi v oblasti ľudských práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

o záveroch samitu EÚ – Rusko 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

16. opakuje svoj záväzok k dlhodobému 
cieľu v oblasti bezvízového styku medzi 
EÚ a Ruskom, založenému na prístupe 
jednotlivých krokov, ktorý sa zameriava na 
podstatné javy a praktický pokrok; 
zdôrazňuje, že tento dialóg by mal 
prebiehať v súlade s postupom 
uvoľňovania vízového režimu týkajúcim sa 
krajín východného partnerstva; 

16. opakuje svoj záväzok k dlhodobému 
cieľu v oblasti bezvízového styku medzi 
EÚ a Ruskom, založenému na prístupe 
jednotlivých krokov, ktorý sa zameriava na 
podstatné javy a praktický pokrok 
v súvislosti s technickými záležitosťami, 

dodržiavaním právneho štátu a ochranou 

ľudských práv; zdôrazňuje, že tento dialóg 
by mal prebiehať v súlade s postupom 
uvoľňovania vízového režimu týkajúcim sa 
krajín východného partnerstva; 

Or. en 

 
 


