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Poprawka  1 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

w imieniu grupy S&D 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sprawa Nadii Sawczenko 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. jest zdania, Ŝe przetrzymywanie Nadii 

Sawczenko jako jeńca wojennego w 

rosyjskim więzieniu stanowi pogwałcenie 

konwencji genewskiej; podkreśla, Ŝe osoby 

odpowiedzialne za jej nielegalne 

przetrzymywanie w Rosji mogą podlegać 

sankcjom międzynarodowym lub stanąć 

przed sądem w związku z ich czynami; 

2. uwaŜa, Ŝe nie ulega wątpliwości, iŜ 

status jeńca wojennego ma zastosowanie 

do przypadku Nadii Sawczenko, a jej 

przetrzymywanie jako jeńca wojennego w 

rosyjskim więzieniu stanowi pogwałcenie 

konwencji genewskiej; podkreśla, Ŝe osoby 

odpowiedzialne za jej nielegalne 

przetrzymywanie (więzienie) w Rosji mogą 

podlegać sankcjom międzynarodowym lub 

stanąć przed sądem w związku z ich 

czynami, o co juŜ zwróciła się Rada 

NajwyŜsza Ukrainy; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

w imieniu grupy S&D 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sprawa Nadii Sawczenko 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5a. zdecydowanie potępia celowe ataki 

wymierzone w pracowników mass mediów 

i powiązany personel w konfliktach 

zbrojnych; składa kondolencje rodzinom 

ofiar i apeluje o przeprowadzenie 

niezaleŜnego i bezstronnego dochodzenia 

w sprawie tych ofiar śmiertelnych; z 

zadowoleniem przyjmuje dialog związków 

zawodowych dziennikarzy z Rosji i 

Ukrainy pod auspicjami Przedstawiciela 

OBWE ds. Wolności Mediów oraz 

przyjęcie w dniu 23 kwietnia 2015 r. w 

Wiedniu wspólnego oświadczenia, w 

którym wyraŜono solidarność zawodową i 

potępiono wszelkie próby wykorzystania 

ofiar śmiertelnych i przypadków łamania 

praw dziennikarzy jako narzędzi 

słuŜących propagandzie i podŜeganiu do 

nienawiści w obu krajach;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Josef Weidenholzer, Richard Howitt 

w imieniu grupy S&D 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sprawa Nadii Sawczenko 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. zauwaŜa, Ŝe uwolnienie Nadii 

Sawczenko jest nie tylko niezbędnym 

krokiem ku poprawie stosunków 

ukraińsko-rosyjskich, lecz będzie takŜe 

świadczyło o poszanowaniu przez władze 

rosyjskie uznania podstawowych praw 

człowieka;  

6. zauwaŜa, Ŝe uwolnienie Nadii 

Sawczenko jest nie tylko niezbędnym 

krokiem ku poprawie stosunków 

ukraińsko-rosyjskich, lecz równieŜ 

przychylnym gestem dowodzącym szczerej 

chęci Rosji do przyczynienia się do 

znalezienia pokojowego rozwiązania 

konfliktu we wschodniej Ukrainie; 

Or. en 

 

 


