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Τροπολογία  5 

Kristiina Ojuland 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε το αποτέλεσµα της ∆ιάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στο Ροστόφ επί του 

∆ον στις 31 Μαΐου - 1η Ιουνίου 2010  

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση από 

πλευράς Ρωσίας του πρωτοκόλλου 14 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και τις νοµοθετικές αλλαγές 

για την επέκταση σε όλη τη χώρα του 

θεσµού των ορκωτών δικαστηρίων, ενώ 

προτείνει να χρησιµοποιηθεί αυτό το είδος 

δικαστηρίων και για την εκδίκαση 

τροµοκρατικών υποθέσεων· επικροτεί 

επίσης την επιβεβαίωση του µορατόριου 

στη θανατική ποινή ως µια περαιτέρω 

θετική εξέλιξη και ελπίζει ότι αυτό είναι το 

πρώτο βήµα στην υλοποίηση της 

δεδηλωµένης πρόθεσης της Ρωσίας να 

βελτιώσει την κατάσταση στο θέµα του 

σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 

επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τις 

ρωσικές αρχές να συµµορφωθούν προς 

όλους τους κανονισµούς του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων· 

6. χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση από 

πλευράς Ρωσίας του πρωτοκόλλου 14 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και τις νοµοθετικές αλλαγές 

για την επέκταση σε όλη τη χώρα του 

θεσµού των ορκωτών δικαστηρίων, ενώ 

προτείνει να χρησιµοποιηθεί αυτό το είδος 

δικαστηρίων και για την εκδίκαση 

τροµοκρατικών υποθέσεων· επικροτεί 

επίσης την επιβεβαίωση του µορατόριου 

στη θανατική ποινή ως µια περαιτέρω 

θετική εξέλιξη και ελπίζει ότι αυτό είναι το 

πρώτο βήµα στην υλοποίηση της 

δεδηλωµένης πρόθεσης της Ρωσίας να 

βελτιώσει την κατάσταση στο θέµα του 

σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 

επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τις 

ρωσικές αρχές να συµµορφωθούν προς 

όλους τους κανονισµούς του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων· 
τονίζει επ΄αυτού τη δοκιµασία του 
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, που τώρα 
αντιµετωπίζει τη δεύτερη δίκη του· 
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