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14.3.2012 B7-0177/2 

Tarkistus  2 

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

Liucija Andrikien÷ 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että unioni on Venäjän 

strategisena kumppanina ja välittömänä 

naapurina seurannut erityisen 

kiinnostuneena vaaleja ja julkista 

keskustelua sekä Venäjällä laajalle 

levinneitä ja jatkuvia mielenosoituksia, 

jotka liittyvät viime joulukuussa 

pidettyihin duuman vaaleihin ja 

4. maaliskuuta 2012 pidettyihin 

presidentinvaaleihin; 

A. toteaa, että unioni on Venäjän 

strategisena kumppanina ja välittömänä 

naapurina seurannut erityisen 

kiinnostuneena vaaleja ja julkista 

keskustelua sekä Venäjällä laajalle 

levinneitä ja jatkuvia mielenosoituksia, 

jotka liittyvät viime joulukuussa 

pidettyihin duuman vaaleihin ja 

4. maaliskuuta 2012 pidettyihin 

presidentinvaaleihin, jotka eivät olleet 

vapaat eivätkä oikeudenmukaiset; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/3 

Tarkistus  3 

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

Liucija Andrikien÷ 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. katsoo, että Venäjän federaation tilanne 

antaa edelleen aihetta huoleen 

ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 

suojelemisesta sekä yhteisesti sovittujen 

demokraattisten periaatteiden, vaalilakien 

ja menettelyjen noudattamisesta; toteaa, 

että Venäjän federaatio on Euroopan 

neuvoston ja Etyjin täysjäsen ja se on näin 

ollen sitoutunut demokratian ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen 

periaatteisiin; 

B. katsoo, että Venäjän federaation tilanne 

antaa edelleen aihetta vakavaan huoleen 

ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 

suojelemisesta sekä yhteisesti sovittujen 

demokraattisten periaatteiden, vaalilakien 

ja menettelyjen noudattamisesta; toteaa, 

että Venäjän federaatio on Euroopan 

neuvoston ja Etyjin täysjäsen ja se on näin 

ollen sitoutunut demokratian ja 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen 

periaatteisiin; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/4 

Tarkistus  4 

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

Liucija Andrikien÷ 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. huomauttaa, että Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston, Etyjin parlamentaarisen 

yleiskokouksen ja Euroopan neuvoston 

parlamentaarisen yleiskokouksen 

alustavista huomioista ja päätelmistä 

5. maaliskuuta 2012 antamassa yhteisessä 

julkilausumassa todettiin, että 

vaalimenettely oli pahasti vinoutunut 

yhden ehdokkaan hyväksi, sillä 

ehdokkaiden rekisteröinnissä oli puutteita, 

tiedotusvälineiden uutisointi oli 

puolueellista ja värittynyttä ja valtion 

resursseja käytettiin yhden ehdokkaan 

tukemiseksi; 

E. huomauttaa, että Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston, Etyjin parlamentaarisen 

yleiskokouksen ja Euroopan neuvoston 

parlamentaarisen yleiskokouksen 

alustavista huomioista ja päätelmistä 

5. maaliskuuta 2012 antamassa yhteisessä 

julkilausumassa todettiin, että 

vaalimenettely oli pahasti vinoutunut 

yhden ehdokkaan hyväksi, sillä 

potentiaalisia kilpailevia ehdokkaita 

torjuttiin ehdokkaiden rekisteröinnissä, 

tiedotusvälineiden uutisointi oli 

puolueellista ja värittynyttä ja valtion 

resursseja käytettiin yhden ehdokkaan 

tukemiseksi; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/5 

Tarkistus  5 

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

Liucija Andrikien÷ 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. arvostelee voimakkaasti vaalien 

valmistelussa ja kulussa ilmenneitä 

puutteita ja sääntöjenvastaisuuksia sekä 

sitä, että äänestäjien 

valinnanmahdollisuudet olivat rajalliset; on 

ilahtunut siitä, että kansalaisyhteiskunnan 

panos kampanjaan oli merkittävä, ja vaatii 

kattavaa ja avointa analyysia kaikista 

sääntöjenvastaisuuksista, jotta 

demokraattisia sääntöjä voidaan lujittaa 

tulevia vaaleja silmällä pitäen; 

3. arvostelee voimakkaasti vaalien 

valmistelussa ja kulussa ilmenneitä 

puutteita ja sääntöjenvastaisuuksia sekä 

sitä, että äänestäjien 

valinnanmahdollisuudet olivat rajalliset; 

korostaa, että vaalikampanjan aikana 

Venäjän lähetystoimintaa harjoittavat 

viestimet eivät uutisoineet tasapuolisesti 

kaikista ehdokkaista, mikä on 

oikeudellisten vaatimusten vastaista; on 

ilahtunut siitä, että kansalaisyhteiskunnan 

panos kampanjaan oli merkittävä, ja vaatii 

kattavaa ja avointa analyysia kaikista 

sääntöjenvastaisuuksista ja 

demokraattisten sääntöjen soveltamista 

tulevissa vaaleissa; tuomitsee kymmenien 

mielenosoittajien pidättämisen kaikkialla 

Venäjällä pidetyissä mielenosoituksissa, 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/6 

Tarkistus  6 

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

Liucija Andrikien÷ 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. pyytää presidentti Medvedeviä 

siirtymään sanoista tekoihin ja takaamaan, 

että poliittisen järjestelmän tarvittavat 

uudistukset hyväksytään, ja odottaa, että 

Venäjän uusi presidentti on valmis myös 

toteuttamaan uudistukset, kuten kipeästi 

kaivatun puolueiden rekisteröintiä 

koskevien sääntöjen yksinkertaistamisen; 

pyytää, että myös tiedotusvälineiden 

vapauteen, kokoontumisvapauteen ja 

sananvapauteen liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseen sitoudutaan vakavasti; 

toistaa EU:n olevan valmis tekemään 

Venäjän kanssa yhteistyötä muun muassa 

nykyaikaistamista koskevan 

kumppanuuden puitteissa ihmisoikeuksien 

ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä 

Venäjän riippumattoman 

oikeusvaltiojärjestelmän tehokkuuden 

parantamiseksi; 

4. pyytää presidentti Medvedeviä 

siirtymään sanoista tekoihin ja takaamaan, 

että poliittisen järjestelmän tarvittavat 

uudistukset hyväksytään, ja odottaa, että 

Venäjän uusi presidentti on valmis myös 

toteuttamaan uudistukset, kuten kipeästi 

kaivatun puolueiden rekisteröintiä 

koskevien sääntöjen yksinkertaistamisen; 

pyytää, että myös tiedotusvälineiden 

vapauteen, kokoontumisvapauteen ja 

sananvapauteen liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseen sitoudutaan vakavasti; 

toistaa EU:n olevan valmis tekemään 

Venäjän kanssa yhteistyötä muun muassa 

nykyaikaistamista koskevan 

kumppanuuden puitteissa, jotta voidaan 

parantaa ihmisoikeuksien ja 

perusoikeuksien kunnioittamista, jossa 

keskeistä on poliittisten vankien 

vapauttaminen, sekä Venäjän 

riippumattoman oikeusvaltiojärjestelmän 

tehokkuutta; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/7 

Tarkistus  7 

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

Liucija Andrikien÷ 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. kannustaa Venäjän erilaisia 

demokraattisen opposition ryhmiä 

yhdistymään tiiviimmin positiivisen 

poliittisen uudistusohjelman ympärille ja 

antamaan siten uskottavan vaihtoehdon 

Venäjän kansalle ja luomaan tarvittavat 

edellytykset aidosti oikeudenmukaisille ja 

vapaille vaaleille lähitulevaisuudessa; 

Or. en 

 

 


