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Ændringsforslag  1 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Sagen om Nadja Savtjenko 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. er af den opfattelse, at tilbageholdelsen 

af Nadja Savtjenko som krigsfange i et 

fængsel i Rusland er en overtrædelse af 

Genève-konventionen; understreger, at de 

personer, der er ansvarlige for den ulovlige 

frihedsberøvelse af hende i Rusland, kan 

blive konfronteret med internationale 

sanktioner eller retsforfølgning for deres 

handlinger; 

2. er af den opfattelse, at reglerne for 

krigsfanger klart finder anvendelse på 

Nadja Savtjenkos tilfælde, og at hendes 

tilbageholdelse som krigsfange i et fængsel 

i Rusland er en overtrædelse af Genève-

konventionen;  understreger, at de 

personer, der er ansvarlige for den ulovlige 

frihedsberøvelse (fængsling) af hende i 

Rusland, kan blive konfronteret med 

internationale sanktioner eller 

retsforfølgning for deres handlinger som 

allerede krævet af det ukrainske 

parlament Radaen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Sagen om Nadja Savtjenko 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 5a. udtrykker sin stærke fordømmelse af 

de overlagte angreb på mediefolk og 

disses medarbejdere under væbnede 

konflikter; udtrykker sin medfølelse med 

ofrenes familier og opfordrer til en 

uafhængig og uvildig efterforskning af 

disse dødsfald; bifalder dialogen mellem 

journalistforbund fra Rusland og Ukraine 

arrangeret af OSCE’s repræsentant for 

mediefrihed og vedtagelsen af 

fælleserklæringen fra Wien af 23. april 

2015, hvor der gives udtryk for faglig 

solidaritet samt fordømmelse af ethvert 

forsøg på at udnytte dødsfaldene og 

krænkelserne af journalisters rettigheder 

som middel til propaganda og opildnelse 

til had i de to lande; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

for S&D-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Sagen om Nadja Savtjenko 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. påpeger, at løsladelsen af Nadja 

Savtjenko ikke blot er et nødvendigt skridt 

i retning af en forbedring af forbindelserne 

mellem Ukraine og Rusland, men vil 

desuden vise, at de russiske myndigheder 

respekterer anerkendelsen af de 

grundlæggende menneskerettigheder; 

6. påpeger, at løsladelsen af Nadja 

Savtjenko ikke blot er et nødvendigt skridt 

i retning af en forbedring af forbindelserne 

mellem Ukraine og Rusland, men også en 

positiv gestus, der vil bevise Ruslands 

oprigtige ønske om at bidrage til en 

fredelig løsning af konflikten i det østlige 

Ukraine; 

Or. en 

 

 


