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Amendamentul 15
Andrius Kubilius
în numele Grupului PPE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Includerea ONG-urilor germane pe lista „organizațiilor indezirabile” de către Rusia și detenția 
lui Andrei Pivovarov

Propunere comună de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

c. să pună capăt urmăririlor penale 
împotriva apărătorilor drepturilor omului și 
a activiștilor din acest domeniu în temeiul 
legii privind „agenții străini” și al legii 
privind „organizațiile indezirabile”, să 
revoce această legislație discriminatorie și 
să anuleze decizia procurorului general rus 
de a include trei ONG-uri germane pe lista 
„organizațiilor indezirabile”;

c. să pună capăt urmăririlor penale 
împotriva apărătorilor drepturilor omului și 
a activiștilor din acest domeniu în temeiul 
legii privind „agenții străini” și al legii 
privind „organizațiile indezirabile”, să 
revoce această legislație discriminatorie și 
să anuleze decizia procurorului general rus 
de a include trei ONG-uri germane pe lista 
„organizațiilor indezirabile”, precum și 
alte ONG-uri străine, 34 în total;
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Amendamentul 16
Andrius Kubilius
în numele Grupului PPE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Includerea ONG-urilor germane pe lista „organizațiilor indezirabile” de către Rusia și detenția 
lui Andrei Pivovarov

Propunere comună de rezoluție
Punctul 2 – litera l

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

l. evitarea acordării legitimității 
funcționarilor responsabili de încălcări ale 
drepturilor omului și de acte de represiune, 
asigurându-se, de exemplu, că ambasadorii 
și vizitatorii de rang înalt evită să participe 
la reuniuni discreționare cu funcționari 
implicați în represiune, de exemplu, cu 
membri ai Dumei de Stat, care, precum 
Andrei Klimov, au participat la elaborarea 
legii privind „agenții străini”;

l. evitarea acordării legitimității 
funcționarilor responsabili de încălcări ale 
drepturilor omului și de acte de represiune, 
asigurându-se, de exemplu, că ambasadorii 
și vizitatorii de rang înalt evită să participe 
la reuniuni discreționare cu funcționari 
implicați în represiune, de exemplu, cu 
membri ai Dumei de Stat, care, precum 
Andrei Klimov, au participat la elaborarea 
legii privind „agenții străini”; 
monitorizarea în acest sens a forumurilor 
bilaterale, precum Dialogul de la Trianon 
și Dialogul de la Soci; evaluarea 
suspendării acestora după exemplul 
Dialogului de la Sankt Petersburg, care a 
decis să nu se mai întrunească atât timp 
cât unii dintre membrii săi sunt 
discriminați ca „organizații străine 
indezirabile”;
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