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Amendamentul 1 

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluŃie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 13 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

13. își exprimă îngrijorarea pentru 
întârzierile înregistrate în cercetările 
penale și procesul deschise ca urmare a 
decesului lui Serghei Magnitsky; solicită 
clarificarea rapidă a circumstanțelor 
acestei morți tragice și pedepsirea 
vinovaților;  

13. își reiterează solicitarea către Comisia 
de anchetă de a efectua o investigație 
aprofundată și completă a morții lui 
Sergei Magnitsky, fără tabuuri, pentru a 
prezenta rapid concluzii concrete și a lua 
toate măsurile necesare pentru a-i aduce 
pe cei responsabili în fața justiției; solicită 
Consiliului că, în cazul în care autoritățile 
ruse nu reacționează, să examineze 
posibilitatea impunerii unor măsuri de 
tipul interzicerii călătoriilor pe teritoriul 
UE sau înghețarea activelor financiare 
ale celor găsiți vinovați pentru torturarea 
și moartea lui Sergei Magnitsky, precum 
și a persoanelor care au mușamalizat 
cazul; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

în numele Grupului ECR 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 13a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  13a. regretă faptul că cazul Kodorkovski 
demonstrează o lipsă gravă de 
imparțialitate și corectitudine a sistemului 
judiciar rus și ia act de faptul că Amnesty 
International l-a declarat „prizonier de 
conștiință” și solicită eliberarea acestuia; 
solicită autorităților să efectueze o nouă 
analiză a cazului, cu adevărat 
independentă, bazată pe angajamentele 
internaționale ale Rusiei de a asigura un 
proces echitabil pentru oricine; salută 
recomandările Comisiei prezidențiale 
pentru drepturile omului cu privire la 
desfășurarea unui al doilea proces și 
solicită administrației prezidențiale să 
asigure aplicarea în practică a acestor 
recomandări; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski 

în numele Grupului ECR 
 

Propunere comună de rezoluŃie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia 

Propunere comună de rezoluŃie 

Punctul 13b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

  13b. invită autorităŃile ruse să continue 
ancheta în cazul decesului ziaristului 
Hagimurad Kamalov; își reiterează 
solicitarea către autoritățile judiciare ruse 
de a se asigura corectitudinea 
investigațiilor și pedepsirea celor implicați 
în uciderea Anei Politkovskaia și a altor 
reprezentanți ai presei libere și ai 
societății civile;  

Or. en 

 

 


