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Predlog spremembe  1 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

sklepi vrhunskega srečanja med EU in Rusijo (31. maj in 1. junij) 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Fa. ker se je 31. maja 2010 v približno 40 

mestih po vsej Rusiji zbralo nekaj tisoč 

protestnikov v podporo členu 31 ustave, ki 

zagotavlja svobodo zbiranja; ker je bilo 

med demonstracijami v Moskvi, kjer je 

bilo izredno veliko policije, približno 180 

demonstrantov priprtih, nekateri so bili 

tudi pretepeni, kasneje pa  izpuščenih, 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

sklepi vrhunskega srečanja med EU in Rusijo (31. maj in 1. junij) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15a. Poziva ruske oblasti, naj v celoti 

spoštujejo pravico do zbiranja, ki jo 

zagotavlja ruska ustava, in naj se ne 

vmešava v mirne demonstracije; poleg 

tega jih poziva, naj nadaljujejo preiskavo 

o smrti Sergeia Magnitskyja; poudarja po 

potrebo po boju proti samovoljnim 

odločitvam in po tem, da se poskrbi, da se 

sodstvo ne uporablja kot politično orodje; 

zlasti poziva, da se zagotovi pošteno 

sojenje Mihailu Hodorovskemu in 

Platonu Lebedevu in naj se preneha 

nadaljnji politično motiviran pregon;  

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

sklepi vrhunskega srečanja med EU in Rusijo (31. maj in 1. junij) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 15 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  15b. poziva ruske oblasti, naj zaustavijo 

stalno in razširjeno nekaznovanost nasilja 

nad zagovorniki človekovih pravic, zlasti 

pa naj kot prednostno nalogo odpravijo 

ozračje nasilja in brezpravnosti v 

severnem Kavkazu ter zaščitijo in 

zagotovijo telesno nedotakljivost teh 

zagovornikov v skladu z ustreznimi 

mednarodnimi in regionalnimi 

instrumenti človekovih pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Werner Schulz, Heidi Hautala 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

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

sklepi vrhunskega srečanja med EU in Rusijo (31. maj in 1. junij) 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

16. ponovno poudarja svojo zavezo k 

dolgoročnemu cilju potovanja med EU in 

Rusijo brez vizumov, ki naj se doseže 

postopoma in s poudarkom na vsebini in 

praktičnem napredku; poudarja, da mora 

biti ta dialog usklajen s postopki za 

vizumske olajšave, ki potekajo za države 

vzhodnega partnerstva; 

16. ponovno poudarja svojo zavezo k 

dolgoročnemu cilju potovanja med EU in 

Rusijo brez vizumov, ki naj se doseže 

postopoma in s poudarkom na vsebini in 

praktičnem napredku na področju 

tehničnih zadev, spoštovanja vladavine 

prava in zaščite človekovih pravic; 

poudarja, da mora biti ta dialog usklajen s 

postopki za vizumske olajšave, ki potekajo 

za države vzhodnega partnerstva; 

Or. en 

 

 


