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Alteração  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a Rússia: a detenção de Alexei Navalny e de outros manifestantes 

Proposta de resolução comum 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  (G-A) Considerando que, em 21 de 

março de 2017, Nikolai Gorokhov, 

advogado da família do autor de 

denúncias Sergei Magnitsky, caiu do 

quarto andar do prédio onde residia 

sofrendo ferimentos graves; que Nikolai 

Gorokhov deveria comparecer no dia 

seguinte perante o tribunal no contexto de 

um processo relativo a Serguei 

Magnitsky, que morreu na prisão em 

novembro de 2009 vítima de maus tratos, 

após denunciar uma gigantesca fraude 

fiscal (230 milhões de dólares) cometida 

por funcionários russos em cooperação 

com criminosos; 

Or. en 
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Alteração  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a Rússia: a detenção de Alexei Navalny e de outros manifestantes 

Proposta de resolução comum 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  13-A. Exorta a VP/AR, Federica 

Mogherini, e o Presidente do Conselho 

Europeu, Donald Tusk, a submeterem ao 

Conselho, para adoção, as sanções a 

aplicar no caso Magnitsky, a definirem 

uma lista comum da UE de funcionários 

responsáveis pela morte de denunciantes 

russos e pela detenção ilegal e 

condenação de outros ativistas e 

manifestantes na defesa dos direitos 

humanos, incluindo Alexei Navalny, a 

imporem e a aplicarem uma proibição de 

emissão de vistos, à escala da União, para 

os referidos funcionários e a congelarem 

todos os ativos financeiros detidos por 

essas pessoas ou pelos respetivos 

familiares diretos na União Europeia; 

Or. en 

 

 

 


