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Pozměňovací návrh  1 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Případ Nadiji Savčenkové 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že zadržování Nadiji 

Savčenkové v ruském vězení jako válečné 
zajatkyně je porušením Ženevské 
konvence; zdůrazňuje, že osoby odpovědné 
za její nezákonné zadržování v Rusku se 
mohou stát v důsledku svého jednání 
předmětem mezinárodních sankcí nebo 
soudního řízení; 

2. domnívá se, že je zjevné, že na Nadiju 

Savčenkovou se vztahuje status válečného 

zajatce a že její zadržování v ruském 
vězení jako válečné zajatkyně je porušením 
Ženevské konvence; zdůrazňuje, že osoby 
odpovědné za její nezákonné zadržování 
(věznění) v Rusku se mohou stát 
v důsledku svého jednání předmětem 
mezinárodních sankcí nebo soudního 
řízení, jak již požadovala Nejvyšší rada 

Ukrajiny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Případ Nadiji Savčenkové 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. důrazně odsuzuje úmyslné útoky proti 

pracovníkům sdělovacích prostředků a 

podpůrnému personálu v ozbrojených 

konfliktech; vyjadřuje soustrast rodinám 

obětí a požaduje nezávislé a nestranné 

vyšetření těchto úmrtí; vítá dialog mezi 

odborovými svazy novinářů z Ruska a 

Ukrajiny pod záštitou zástupkyně OBSE 

pro svobodu sdělovacích prostředků a 

přijetí společného prohlášení ve Vídni dne 

23. dubna 2015, v němž vyjádřily profesní 

solidaritu a odsoudily veškeré pokusy o 

využití úmrtí novinářů a porušování jejich 

práv jako nástroje pro propagandu a 

podněcování nenávisti v obou zemích; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Případ Nadiji Savčenkové 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. poukazuje na to, že propuštění Nadiji 
Savčenkové není jen nezbytným krokem 
ke zlepšení vztahů mezi Ukrajinou a 
Ruskem, ale že bude také důkazem 

dodržování základních lidských práv 

ze strany ruských orgánů; 

6. poukazuje na to, že propuštění Nadiji 
Savčenkové není jen nezbytným krokem ke 
zlepšení vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, 
ale také pozitivním gestem prokazujícím 

upřímnou ochotu Ruska přispět 

k mírovému vyřešení konfliktu na 

východní Ukrajině; 

Or. en 

 
 


