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Τροπολογία  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 

Μαρτίου 2017 ο Nikolai Gorokhov, 

δικηγόρος της οικογένειας του 

καταγγέλτη Sergei Magnitsky, έπεσε από 

τον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας 

του και τραυματίστηκε σοβαρά· ότι ο κ. 

Gorokhov επρόκειτο να παραστεί στο 

δικαστήριο την επόμενη μέρα για ένα 

θέμα που αφορούσε τον κ. Magnitsky, ο 

οποίος πέθανε στη φυλακή από 

κακομεταχείριση τον Νοέμβριο του 2009, 

αφού αποκάλυψε μια τεράστια υπόθεση 

φορολογικής απάτης (ύψους 230 

εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) από 

Ρώσους αξιωματούχους σε συνεργασία με 

εγκληματίες· 
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Τροπολογία  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13α. καλεί την ΑΠ/ΥΕ Federica 

Mogherini και τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk να 

φέρουν προς έγκριση στο Συμβούλιο τις 

κυρώσεις για την υπόθεση Magnitsky, να 

καταρτίσουν κοινό ενωσιακό κατάλογο 

των αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι 

για τους θανάτους Ρώσων καταγγελτών 

και την παράνομη κράτηση και καταδίκη 

άλλων ακτιβιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και διαδηλωτών, 

συμπεριλαμβανομένου του Alexei 

Navalny, να επιβάλουν και εφαρμόσουν 

πανενωσιακή απαγόρευση θεώρησης 

διαβατηρίου στους αξιωματούχους 

αυτούς και να δεσμεύσουν οποιαδήποτε 

περιουσιακά στοιχεία κατέχουν οι 

αξιωματούχοι αυτοί, ή τα μέλη της 

άμεσης οικογενείας τους, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. en 

 

 


