
 

AM\820518SV.doc  PE441.914v01-00 }  

 PE441.915v01-00 }  

 PE441.916v01-00 }  

 PE441.917v01-00 }  

 PE441.918v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

15.6.2010 B7-0296/2010 }  

 B7-0297/2010 }  

 B7-0298/2010 }  

 B7-0299/2010 }  

 B7-0300/2010 } RC1/Am. 5 

Ändringsförslag  5 
Kristiina Ojuland 
för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 
Slutsatserna från toppmötet mellan EU och Ryssland den 31 maj–1 juni 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet välkomnar det 

faktum att Ryssland nyligen ratificerade 

protokoll nr 14 till den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Parlamentet 

välkomnar även de lagstiftningsändringar 

som har gjorts för att förfarandet med 

juryrättegångar ska gälla i hela landet men 

föreslår att detta förfarande även bör 

användas i terroristmål. Europaparlamentet 

hälsar även det fortsatta moratoriet om 

dödsstraffet som en positiv utveckling, och 

uttrycker sin förhoppning om att detta 

utgör ett första steg i riktning mot att 

förverkliga den uttalade avsikten att 

förbättra respekten för de mänskliga 

rättigheterna. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till de ryska myndigheterna att 

följa alla de beslut som fattats av 

Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna.  

6. Europaparlamentet välkomnar det 

faktum att Ryssland nyligen ratificerade 

protokoll nr 14 till den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Parlamentet 

välkomnar även de lagstiftningsändringar 

som har gjorts för att förfarandet med 

juryrättegångar ska gälla i hela landet men 

föreslår att detta förfarande även bör 

användas i terroristmål. Europaparlamentet 

hälsar även det fortsatta moratoriet om 

dödsstraffet som en positiv utveckling, och 

uttrycker sin förhoppning om att detta 

utgör ett första steg i riktning mot att 

förverkliga den uttalade avsikten att 

förbättra respekten för de mänskliga 

rättigheterna. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till de ryska myndigheterna att 

följa alla de beslut som fattats av 

Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna. Parlamentet 

uppmärksammar i detta sammanhang den 

svåra situationen för 

Michail Chodorkovskij som nu står åtalad 

i en andra rättegång. 



 

AM\820518SV.doc  PE441.914v01-00 }  

 PE441.915v01-00 }  

 PE441.916v01-00 }  

 PE441.917v01-00 }  

 PE441.918v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

Or. en 

 


