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Amendement  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  G bis. overwegende dat Nikolaj 

Gorochov, advocaat van de familie van 

klokkenluider Sergej Magnitski, op 21 

maart 2017 van de vierde verdieping van 

zijn appartementencomplex is gevallen, 

waarbij hij zwaar gewond is geraakt; 

overwegende dat dhr. Gorochov de 

volgende dag in de rechtbank moest 

verschijnen in verband met de zaak-

Magnitski, die in november 2009 in de 

gevangenis is gestorven door 

mishandeling, nadat hij een omvangrijke 

belastingfraude (van 230 miljoen USD) 

door Russische functionarissen die 

samenwerkten met criminelen aan het 

licht had gebracht; 

Or. en 
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Amendement  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. roept VV/HV Federica Mogherini 

en de voorzitter van de Europese Raad 

Donald Tusk op om de sancties in 

verband met dhr. Magnitski aan de Raad 

voor te leggen ter goedkeuring, om een 

gemeenschappelijke EU-lijst aan te 

leggen van functionarissen die 

verantwoordelijk zijn voor de dood van 

Russische klokkenluiders en de illegale 

opsluiting en veroordeling van andere 

mensenrechtenactivisten en 

demonstranten, waaronder Aleksej 

Navalny, om een visaverbod voor de hele 

EU voor deze functionarissen op te leggen 

en in te voeren, en financiële tegoeden die 

zij of hun naaste familieleden binnen de 

Europese Unie aanhouden te bevriezen; 

Or. en 

 

 


