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Τροπολογία  2 

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

Liucija Andrikien÷ 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 

στρατηγικός εταίρος και άµεσος γείτονας 

της Ρωσίας, παρακολούθησε µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον την εκλογική διαδικασία και τη 

δηµόσια συζήτηση, καθώς επίσης και τις 

ευρείες συνεχιζόµενες διαµαρτυρίες στη 

Ρωσία όσον αφορά τις εκλογές του 

τελευταίου ∆εκεµβρίου για την ανάδειξη 

της Κρατικής ∆ούµας και τις προεδρικές 

εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν στις 4 

Μαρτίου· 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 

στρατηγικός εταίρος και άµεσος γείτονας 

της Ρωσίας, παρακολούθησε µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον την εκλογική διαδικασία και τη 

δηµόσια συζήτηση, καθώς επίσης και τις 

ευρείες συνεχιζόµενες διαµαρτυρίες στη 

Ρωσία όσον αφορά τις ούτε ελεύθερες ούτε 
δίκαιες εκλογές του τελευταίου 
∆εκεµβρίου για την ανάδειξη της Κρατικής 

∆ούµας και τις προεδρικές εκλογές που 

πραγµατοποιήθηκαν στις 4 Μαρτίου· 
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Τροπολογία  3 

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

Liucija Andrikien÷ 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

B. λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες 

που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον 

αφορά τις εξελίξεις στη Ρωσική 

Οµοσπονδία σχετικά µε τον σεβασµό και 

την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων καθώς και τον σεβασµό των 

κοινώς αποδεκτών δηµοκρατικών αρχών, 

εκλογικών κανόνων και διαδικασιών· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική 

Οµοσπονδία είναι πλήρες µέλος του 

Συµβουλίου της Ευρώπης και της 

Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ 

τούτου, δεσµεύεται µε τις αρχές της 

δηµοκρατίας και του σεβασµού των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 

B. λαµβάνοντας υπόψη τις σοβαρές 
ανησυχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν 

όσον αφορά τις εξελίξεις στη Ρωσική 

Οµοσπονδία σχετικά µε τον σεβασµό και 

την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων καθώς και τον σεβασµό των 

κοινώς αποδεκτών δηµοκρατικών αρχών, 

εκλογικών κανόνων και διαδικασιών· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική 

Οµοσπονδία είναι πλήρες µέλος του 

Συµβουλίου της Ευρώπης και της 

Οργάνωσης για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη και, ως εκ 

τούτου, δεσµεύεται µε τις αρχές της 

δηµοκρατίας και του σεβασµού των 

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

Liucija Andrikien÷ 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 

δήλωση Γ∆ΘΑ∆/ΟΑΣΕ, 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ 

και Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για τα 

προκαταρκτικά ευρήµατα και τα 

συµπεράσµατα της 5ης Μαρτίου 2012, 

ανέφεραν ότι η εκλογική διαδικασία ήταν 

«εξαιρετικά ετεροβαρής υπέρ ενός 

υποψηφίου» µε αδυναµίες στη διαδικασία 
καταχώρισης υποψηφίων, άνιση και 

µεροληπτική κάλυψη από τα µέσα 

ενηµέρωσης και αξιοποίηση των κρατικών 

πόρων υπέρ ενός υποψηφίου· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 

δήλωση Γ∆ΘΑ∆/ΟΑΣΕ, 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ 

και Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για τα 

προκαταρκτικά ευρήµατα και τα 

συµπεράσµατα της 5ης Μαρτίου 2012, 

ανέφεραν ότι η εκλογική διαδικασία ήταν 

«εξαιρετικά ετεροβαρής υπέρ ενός 

υποψηφίου» µε παρεµπόδιση της 
καταχώρισης δυνητικά αντίπαλων 
υποψηφίων, άνιση και µεροληπτική 

κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης και 

αξιοποίηση των κρατικών πόρων υπέρ ενός 

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

Liucija Andrikien÷ 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. επικρίνει έντονα τις ελλείψεις και 

τις παρατυπίες που σηµειώθηκαν στην 

προετοιµασία και τη διενέργεια των 

εκλογών και το γεγονός ότι οι επιλογές των 

ψηφοφόρων ήταν περιορισµένες· 

χαιρετίζει τη σηµαντική πολιτική 

δέσµευση που αναλήφθηκε στην 

εκστρατεία και ζητεί να υπάρξει συνολική 

και διαφανής ανάλυση όλων των 

παρατυπιών µε στόχο την ενίσχυση των 
δηµοκρατικών κανόνων για τις προσεχείς 

εκλογές· 

3. επικρίνει έντονα τις ελλείψεις και 

τις παρατυπίες που σηµειώθηκαν στην 

προετοιµασία και τη διενέργεια των 

εκλογών και το γεγονός ότι οι επιλογές των 

ψηφοφόρων ήταν περιορισµένες· τονίζει 
ότι τα ρωσικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα δεν 
πρόσφεραν ισορροπηµένη κάλυψη των 
υποψηφίων κατά την προεκλογική 
εκστρατεία, πράγµα που αντιβαίνει στις 
νοµικές απαιτήσεις· χαιρετίζει τη 
σηµαντική πολιτική δέσµευση που 

αναλήφθηκε στην εκστρατεία και ζητεί να 

υπάρξει συνολική και διαφανής ανάλυση 

όλων των παρατυπιών και την εισαγωγή 
των δηµοκρατικών κανόνων για τις 

προσεχείς εκλογές· καταδικάζει τη 
σύλληψη δεκάδων διαδηλωτών σε 
ολόκληρη τη Ρωσία κατά τις 
διαδηλώσεις·  
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José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima 

Liucija Andrikien÷ 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί τον πρόεδρο Medvedev να 

αντιπαραβάλει τα έργα µε τους λόγους και 

να εγγυηθεί την έγκριση των αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων του πολιτικού 

συστήµατος ενώ αναµένει ότι ο νέος 

Ρώσος Πρόεδρος θα είναι έτοιµος να 

προωθήσει το έργο αυτό, όπου 

συµπεριλαµβάνεται και η από µακρόν 

απαιτούµενη απλούστευση των κανόνων 

που διέπουν την καταχώριση των 

πολιτικών κοµµάτων· ζητεί να αναληφθεί 

σοβαρή δέσµευση για να αντιµετωπιστούν 

τα προβλήµατα της ελευθερίας των µέσων 

ενηµέρωσης και της ελευθερίας του 

συνέρχεσθαι και της έκφρασης· 

επαναλαµβάνει την ετοιµότητα της ΕΕ, 

ακόµη και εντός του πλαισίου που 

προβλέπεται από την εταιρική σχέση για 

τον εκσυγχρονισµό, για τη βελτίωση του 

σεβασµού των ανθρωπίνων και 

θεµελιωδών δικαιωµάτων και την 

αποτελεσµατικότητα ενός ανεξάρτητου 

συστήµατος του κράτους δικαίου στη 

Ρωσία· 

4. καλεί τον πρόεδρο Medvedev να 

αντιπαραβάλει τα έργα µε τους λόγους και 

να εγγυηθεί την έγκριση των αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων του πολιτικού 

συστήµατος ενώ αναµένει ότι ο νέος 

Ρώσος Πρόεδρος θα είναι έτοιµος να 

προωθήσει το έργο αυτό, όπου 

συµπεριλαµβάνεται και η από µακρόν 

απαιτούµενη απλούστευση των κανόνων 

που διέπουν την καταχώριση των 

πολιτικών κοµµάτων· ζητεί να αναληφθεί 

σοβαρή δέσµευση για να αντιµετωπιστούν 

τα προβλήµατα της ελευθερίας των µέσων 

ενηµέρωσης και της ελευθερίας του 

συνέρχεσθαι και της έκφρασης· 

επαναλαµβάνει την ετοιµότητα της ΕΕ, 

ακόµη και εντός του πλαισίου που 

προβλέπεται από την εταιρική σχέση για 

τον εκσυγχρονισµό, για τη βελτίωση του 

σεβασµού των ανθρωπίνων και 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, βασικό ζήτηµα 
σε σχέση µε το οποίο είναι η 
απελευθέρωση των πολιτικών 
κρατουµένων, και την 
αποτελεσµατικότητα ενός ανεξάρτητου 

συστήµατος του κράτους δικαίου στη 

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

Liucija Andrikien÷ 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5α. ενθαρρύνει τις διάφορες οµάδες της 
ρωσικής δηµοκρατικής αντιπολίτευσης 
να συσπειρωθούν στενότερα γύρω από 
ένα θετικό πρόγραµµα πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων, προσφέροντας έτσι 
στους Ρώσους πολίτες µια αξιόπιστη 
εναλλακτική λύση και δηµιουργώντας τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για 
πραγµατικά δίκαιες και ελεύθερες 
εκλογές στο προβλέψιµο µέλλον· 

Or. en 

 

 


