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Poprawka  2 

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

Liucija Andrikien÷ 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Punkt A preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, Ŝe UE − jako 

strategiczny partner i sąsiad Rosji − ze 

szczególnym zainteresowaniem śledziła 

procedurę wyborczą, debatę publiczną oraz 

protesty, jakie szerzą się w Rosji w 

związku z wyborami do Dumy Państwowej 

w grudniu ubiegłego roku oraz wyborami 

prezydenckimi, przeprowadzonymi w dniu 

4 marca; 

A. mając na uwadze, Ŝe UE − jako 

strategiczny partner i sąsiad Rosji − ze 

szczególnym zainteresowaniem śledziła 

procedurę wyborczą, debatę publiczną oraz 

protesty, jakie szerzą się w Rosji w 

związku z wyborami do Dumy Państwowej 

w grudniu ubiegłego roku, które nie były 

ani wolne, ani sprawiedliwe, 

oraz wyborami prezydenckimi, 

przeprowadzonymi w dniu 4 marca; 

Or. en 
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Poprawka  3 

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

Liucija Andrikien÷ 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Punkt B preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, Ŝe wydarzenia w 

Federacji Rosyjskiej związane z 

przestrzeganiem i ochroną praw człowieka 

oraz przestrzeganiem wspólnie 

uzgodnionych zasad demokratycznych, 

przepisów i procedur wyborczych nadal 

dają powody do niepokoju; mając na 

uwadze, Ŝe Federacja Rosyjska jest 

pełnoprawnym członkiem Rady Europy 

oraz Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie i w związku z tym 

zobowiązała się do przestrzegania zasad 

demokracji i poszanowania praw 

człowieka; 

B. mając na uwadze, Ŝe wydarzenia w 

Federacji Rosyjskiej związane z 

przestrzeganiem i ochroną praw człowieka 

oraz przestrzeganiem wspólnie 

uzgodnionych zasad demokratycznych, 

przepisów i procedur wyborczych nadal 

dają powaŜne powody do niepokoju; mając 

na uwadze, Ŝe Federacja Rosyjska jest 

pełnoprawnym członkiem Rady Europy 

oraz Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie i w związku z tym 

zobowiązała się do przestrzegania zasad 

demokracji i poszanowania praw 

człowieka; 

Or. en 
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Poprawka  4 

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

Liucija Andrikien÷ 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Punkt E preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, Ŝe w oświadczeniu o 

wstępnych ustaleniach oraz we wnioskach 

OBWE/ODIHR, Zgromadzenia 

Parlamentarnego OBWE i PACE z dnia 5 

marca 2012 r. stwierdzono, Ŝe w procedura 

wyborcza „silnie faworyzowała jednego 

kandydata” poprzez uchybienia w procesie 

rejestracji kandydatów, nierówny i 

stronniczy sposób relacjonowania w 

mediach oraz korzystanie z zasobów 

państwowych na korzyść jednego 

kandydata; 

E. mając na uwadze, Ŝe w oświadczeniu o 

wstępnych ustaleniach oraz we wnioskach 

OBWE/ODIHR, Zgromadzenia 

Parlamentarnego OBWE i PACE z dnia 5 

marca 2012 r. stwierdzono, Ŝe w procedura 

wyborcza „silnie faworyzowała jednego 

kandydata” poprzez publiczne potępienie 

w procesie rejestracji potencjalnie 

konkurencyjnych kandydatów, nierówny i 

stronniczy sposób relacjonowania w 

mediach oraz korzystanie z zasobów 

państwowych na korzyść jednego 

kandydata; 

Or. en 
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Poprawka  5 

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

Liucija Andrikien÷ 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. stanowczo krytykuje uchybienia i 

nieprawidłowości w sposobie 

przygotowania i przeprowadzenia tych 

wyborów, a takŜe fakt, Ŝe wybór 

głosujących był ograniczony; z 

zadowoleniem przyjmuje znaczące 

zaangaŜowanie obywateli w kampanię i 

apeluje o dokonanie kompleksowej i 

przejrzystej analizy wszystkich 

nieprawidłowości celem wzmocnienia 

zasad demokratycznych dla potrzeb 

przyszłych wyborów; 

3. stanowczo krytykuje uchybienia i 

nieprawidłowości w sposobie 

przygotowania i przeprowadzenia tych 

wyborów, a takŜe fakt, Ŝe wybór 

głosujących był ograniczony; podkreśla, Ŝe 

rosyjskie środki przekazu nie 

przedstawiały podczas kampanii wyborczej 

w sposób zrównowaŜony informacji o 

wszystkich kandydatach, co narusza 

wymogi prawne; z zadowoleniem 

przyjmuje znaczące zaangaŜowanie 

obywateli w kampanię i apeluje o 

dokonanie kompleksowej i przejrzystej 

analizy wszystkich nieprawidłowości oraz 

wprowadzenie zasad demokratycznych dla 

potrzeb przyszłych wyborów; potępia 

aresztowanie dziesiątek protestujących w 

ramach demonstracji na terytorium całej 

Rosji; 

Or. en 
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Poprawka  6 

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

Liucija Andrikien÷ 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. zwraca się do prezydenta 

Miedwiewiewa, by zamienił słowo w czyn 

i dopilnował przyjęcia niezbędnych reform 

systemu politycznego; oczekuje, Ŝe nowy 

prezydent Federacji Rosyjskiej będzie 

gotów kontynuować przeprowadzanie 

zmian, głównie, jeśli chodzi o potrzebę 

uproszczenia zasad rejestracji partii 

politycznych; domaga się powaŜnego 

zaangaŜowania takŜe w rozwiązanie 

problemów dotyczących wolności mediów 

oraz swobody zgromadzeń i wypowiedzi; 

przypomina o gotowości UE do 

współpracy z Rosją, takŜe w ramach 

przewidzianych partnerstwem na rzecz 

modernizacji, aby zwiększyć 

poszanowanie praw człowieka i praw 

podstawowych oraz skuteczność 

niezaleŜnego systemu państwa prawa w 

Rosji; 

4. zwraca się do prezydenta 

Miedwiewiewa, by zamienił słowo w czyn 

i dopilnował przyjęcia niezbędnych reform 

systemu politycznego; oczekuje, Ŝe nowy 

prezydent Federacji Rosyjskiej będzie 

gotów kontynuować przeprowadzanie 

zmian, głównie, jeśli chodzi o potrzebę 

uproszczenia zasad rejestracji partii 

politycznych; domaga się powaŜnego 

zaangaŜowania takŜe w rozwiązanie 

problemów dotyczących wolności mediów 

oraz swobody zgromadzeń i wypowiedzi; 

przypomina o gotowości UE do 

współpracy z Rosją, takŜe w ramach 

przewidzianych partnerstwem na rzecz 

modernizacji, aby zwiększyć 

poszanowanie praw człowieka i praw 

podstawowych, w odniesieniu do czego 

kluczową sprawą jest zwolnienie więźniów 

politycznych, oraz skuteczność 

niezaleŜnego systemu państwa prawa w 

Rosji; 

Or. en 



 

AM\895986PL.doc  PE486.716v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

14.3.2012 B7-0177/7 

Poprawka  7 

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

Liucija Andrikien÷ 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. zachęca poszczególne rosyjskie 

demokratyczne grupy opozycyjne do 

zjednoczenia się wokół pozytywnego 

programu reform politycznych, dając tym 

samym obywatelom Rosji wiarygodną 

alternatywę i tworząc warunki niezbędne 

do prawdziwie wolnych i sprawiedliwych 

wyborów w przewidywalnej przyszłości; 

Or. en 

 

 


