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14.3.2012 B7-0177/2 

Изменение  2 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima 

Liucija Andrikien÷ 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че ЕС в качеството 

си на стратегически партньор на Русия, 

намиращ се в непосредствено съседство 

с нея, проследи с особен интерес 

процеса на изборите, както и 

обществените дебати и широко 

разпространените и продължаващи 

протести в Русия, свързани с изборите 

за Държавната дума от миналия 

декември и изборите за президент, 

произведени на 4 март; 

A. като има предвид, че ЕС в качеството 

си на стратегически партньор на Русия, 

намиращ се в непосредствено съседство 

с нея, проследи с особен интерес 

процеса на изборите, както и 

обществените дебати и широко 

разпространените и продължаващи 

протести в Русия, свързани с изборите 

за Държавната дума от миналия 

декември, които не бяха нито 

свободни, нито честни, и изборите за 

президент, произведени на 4 март; 

Or. en 
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Изменение  3 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima 

Liucija Andrikien÷ 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че все още 

съществува загриженост по 

отношение на събитията в Руската 

федерация във връзка със зачитането и 

защитата на правата на човека и 

спазването на всеобщо договорените 

демократични принципи, правила и 

процедури; като има предвид, че 

Руската федерация е пълноправен 

член на Съвета на Европа и на 

Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа и че 

следователно тя се е ангажирала с 

принципите на демокрацията и 

зачитането на правата на човека; 

Б. като има предвид, че все още има 

силни опасения по отношение на 

събитията в Руската федерация във 

връзка със зачитането и защитата на 

правата на човека и спазването на 

всеобщо договорените демократични 

принципи, правила и процедури; като 

има предвид, че Руската федерация е 

пълноправен член на Съвета на Европа 

и на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа и че 

следователно тя се е ангажирала с 

принципите на демокрацията и 

зачитането на правата на човека; 

Or. en 
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Изменение  4 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima 

Liucija Andrikien÷ 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че в съвместното 

изявление на ОССЕ/БДИПЧ, 

Парламентарната асамблея на ОССЕ и 

Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа относно предварителните 

констатации и заключения от 5 март 

2012 г. се посочва, че изборите са се 

характеризирали със „силен дисбаланс в 

полза на един кандидат“, проявяващ се в 

пропуски при регистрацията на 

кандидатите, неравномерно и 

пристрастно отразяване в средствата за 

масово осведомяване и използване на 

държавни средства в полза на един 

кандидат; 

Д. като има предвид, че в съвместното 

изявление на ОССЕ/БДИПЧ, 

Парламентарната асамблея на ОССЕ и 

Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа относно предварителните 

констатации и заключения от 5 март 

2012 г. се посочва, че изборите са се 

характеризирали със „силен дисбаланс в 

полза на един кандидат“, проявяващ се в 

отправяне на критики срещу 

потенциални конкуренти сред 

кандидатите при тяхната 

регистрация, неравномерно и 

пристрастно отразяване в средствата за 

масово осведомяване и използване на 

държавни средства в полза на един 

кандидат; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/5 

Изменение  5 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima 

Liucija Andrikien÷ 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. остро критикува недостатъците и 

нередностите при подготовката и 

произвеждането на тези избори и факта, 

че изборът на избирателите е бил 

ограничен; приветства високата степен 

на гражданска ангажираност по време 

на кампанията и призовава за цялостен 

и прозрачен анализ на всички 

нередности с оглед на укрепването на 

правилата за произвеждането на 

демократични избори в бъдеще; 

3. остро критикува недостатъците и 

нередностите при подготовката и 

произвеждането на тези избори и факта, 

че изборът на избирателите е бил 

ограничен; подчертава, че руските 

радио и телевизия не осигуриха 

балансирано отразяване на всички 

кандидати по време на изборната 

кампания, което е в разрез с правните 

изисквания; приветства високата степен 

на гражданска ангажираност по време 

на кампанията и призовава за цялостен 

и прозрачен анализ на всички 

нередности и за въвеждане на правила 

за произвеждането на демократични 

избори в бъдеще; осъжда задържането 

по време на демонстрациите на 

десетки протестиращи из цяла 

Русия;  

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/6 

Изменение  6 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima 

Liucija Andrikien÷ 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приканва президента, г-н Медведев, 

да оправдае думите си с действия и да 

гарантира приемането на необходимите 

реформи на политическата система и се 

надява, че новият руски президент ще 

бъде готов да ги доразвие, включително 

чрез така необходимото опростяване на 

разпоредбите относно регистрирането 

на политическите партии; призовава за 

сериозен ангажимент за намирането на 

решения също и на проблемите, 

свързани със свободата на средствата за 

масово осведомяване и свободата на 

събранията и на изразяване на мнение; 

отново изразява готовността на ЕС да 

работи в сътрудничество с Русия, в това 

число в рамката, предвидена от 

партньорството за модернизация, с цел 

да се подобри спазването на правата на 

човека и основните права, както и 

ефективността на системата за 

независимо прилагане на принципите на 

правовата държава в Русия; 

4. приканва президента, г-н Медведев, 

да оправдае думите си с действия и да 

гарантира приемането на необходимите 

реформи на политическата система и се 

надява, че новият руски президент ще 

бъде готов да ги доразвие, включително 

чрез така необходимото опростяване на 

разпоредбите относно регистрирането 

на политическите партии; призовава за 

сериозен ангажимент за намирането на 

решения също и на проблемите, 

свързани със свободата на средствата за 

масово осведомяване и свободата на 

събранията и на изразяване на мнение; 

отново изразява готовността на ЕС да 

работи в сътрудничество с Русия, в това 

число в рамката, предвидена от 

партньорството за модернизация, с цел 

да се подобри спазването на правата на 

човека и основните права, като в това 

отношение въпросът за 

освобождаването на политическите 

затворници е от ключово значение, 

както и ефективността на системата за 

независимо прилагане на принципите на 

правовата държава в Русия; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/7 

Изменение  7 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima 

Liucija Andrikien÷ 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. насърчава различните групи на 

руската демократична опозиция да се 

обединят по-тясно въз основа на 

положителна програма за 

политически реформи, като по този 

начин предоставят на руските 

граждани надеждна алтернатива и 

създадат необходимите условия за 

произвеждането на действително 

справедливи и честни избори в 

обозримото бъдеще; 

Or. en 

 

 


