
AM\1177066RO.docx PE635.332v01-00 }
PE635.333v01-00 }
PE635.334v01-00 }
PE635.339v01-00 }
PE635.342v01-00 } RC1

RO Unită în diversitate RO

13.2.2019 B8-0107/2019 } 
B8-0108/2019 } 
B8-0109/2019 } 
B8-0114/2019 } 
B8-0117/2019 } RC1/Am. 1

Amendamentul 1
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
referitoare la situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev

Propunere comună de rezoluție
Punctul 9

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să colaboreze cu 
organizațiile internaționale care militează 
pentru drepturile omului în Federația Rusă 
și cu organizațiile rusești de apărare a 
drepturilor omului și cu societatea civilă, 
în pofida legii rusești privind „agenții 
străini”, și să continue să ofere sprijin 
organizației „Memorial” și altor astfel de 
organizații;

9. invită Comisia să colaboreze cu 
organizațiile internaționale care militează 
pentru drepturile omului și cu societatea 
civilă, în pofida legii rusești privind 
„agenții străini”, și să continue să ofere 
sprijin organizației „Memorial” și altor 
astfel de organizații;

Or. en
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Amendamentul 2
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
referitoare la situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev

Propunere comună de rezoluție
Punctul 10

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

10. face apel la personalitățile 
internaționale din lumea sportului și din 
lumea artistică să se abțină de la 
participarea la manifestări publice în 
Cecenia sau la evenimente sponsorizate de 
conducerea Republicii Cecene; își 
reiterează sprijinul pentru un „act al 
Uniunii Europene în privința lui 
Magnițki”, care ar trebui să sancționeze 
autorii unor încălcări grave ale 
drepturilor omului și invită Consiliul să-și 
continue fără întârziere lucrările în acest 
sens; subliniază, în acest sens, că 
persoanelor care comit încălcări ale 
drepturilor omului în Republica Cecenă 
din Federația Rusă nu ar trebui să li se 
acorde vize UE și nici nu ar trebui să li se 
permită să dețină active în statele membre 
ale UE;

10. face apel la personalitățile 
internaționale din lumea sportului și din 
lumea artistică să se abțină de la 
participarea la manifestări publice în 
Cecenia sau la evenimente sponsorizate de 
conducerea Republicii Cecene;
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