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14.3.2012 B7-0177/2 

Ändringsförslag  2 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, 
Laima Liucija Andrikien÷ 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Skäl A 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. EU, som är en strategisk partner och 

direkt granne till Ryssland, har med särskilt 

intresse följt valprocessen, den offentliga 

debatten och de utbredda, pågående 

protesterna i Ryssland i samband med valet 

till statsduman i december och 

presidentvalet den 4 mars. 

A. EU, som är en strategisk partner och 

direkt granne till Ryssland, har med särskilt 

intresse följt valprocessen, den offentliga 

debatten och de utbredda, pågående 

protesterna i Ryssland i samband med valet 

till statsduman i december och 

presidentvalet den 4 mars, vilka varken var 

fria eller rättvisa. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/3 

Ändringsförslag  3 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, 
Laima Liucija Andrikien÷ 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Skäl B 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Utvecklingen i Ryssland ger fortfarande 

anledning till oro när det gäller respekten 

för och skyddet av de mänskliga 

rättigheterna samt respekten för 

gemensamt överenskomna demokratiska 

principer, valbestämmelser och 

förfaranden. Ryssland är fullvärdig 

medlem av Europarådet och OSSE och har 

således förbundit sig att respektera 

principerna om demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

B. Utvecklingen i Ryssland ger fortfarande 

anledning till stor oro när det gäller 

respekten för och skyddet av de mänskliga 

rättigheterna samt respekten för 

gemensamt överenskomna demokratiska 

principer, valbestämmelser och 

förfaranden. Ryssland är fullvärdig 

medlem av Europarådet och OSSE och har 

således förbundit sig att respektera 

principerna om demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/4 

Ändringsförslag  4 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, 
Laima Liucija Andrikien÷ 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Skäl E 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. I det gemensamma uttalandet av den 

5 mars 2012 från OSSE/ODIHR, 

OSSE:s parlamentariska församling och 

Europarådets parlamentariska församling 

om preliminära iakttagelser och slutsatser, 

fastställs att valrörelsen var kraftigt 

snedvriden till förmån för en kandidat på 

grund av brister i processen för 

registrering av kandidaterna, orättvis och 

snedvriden mediebevakning och 

användandet av statliga resurser till förmån 

för en kandidat. 

E. I det gemensamma uttalandet av den 

5 mars 2012 från OSSE/ODIHR, 

OSSE:s parlamentariska församling och 

Europarådets parlamentariska församling 

om preliminära iakttagelser och slutsatser, 

fastställs att valrörelsen var kraftigt 

snedvriden till förmån för en kandidat på 

grund av underkännande av andra 

potentiella kandidater under 

registreringsprocessen, orättvis och 

snedvriden mediebevakning och 

användandet av statliga resurser till förmån 

för en kandidat. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/5 

Ändringsförslag  5 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, 
Laima Liucija Andrikien÷ 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet kritiserar skarpt 

bristerna och oegentligheterna vid 

förberedelserna och genomförandet av 

detta val samt det faktum att väljarnas 

valmöjligheter begränsades. Parlamentet 

välkomnar det breda 

samhällsengagemanget i kampanjen och 

efterlyser en heltäckande och öppen analys 

av alla oegentligheter, i syfte att stärka de 

demokratiska reglerna inför framtida val. 

3. Europaparlamentet kritiserar skarpt 

bristerna och oegentligheterna vid 

förberedelserna och genomförandet av 

detta val samt det faktum att väljarnas 

valmöjligheter begränsades. Parlamentet 

betonar att rysk tv och radio inte hade 

någon balanserad bevakning av alla 

kandidater under valkampanjen, vilket 

strider mot de rättsliga kraven. 

Parlamentet välkomnar det breda 

samhällsengagemanget i kampanjen och 

efterlyser en heltäckande och öppen analys 

av alla oegentligheter och ett införande av 

demokratiska regler inför framtida val. 

Parlamentet fördömer gripandet av 

dussintals demonstranter över hela 

Ryssland. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/6 

Ändringsförslag  6 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, 
Laima Liucija Andrikien÷ 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar President 

Medvedev att låta ord följas av handling 

och se till att de nödvändiga reformerna av 

det politiska systemet genomförs, samt 

förväntar sig att Rysslands nya president 

fortsätter reformarbetet och bland annat 

genomför den nödvändiga förenklingen av 

reglerna om partiregistrering. Parlamentet 

efterlyser även ett seriöst åtagande om att 

även ta itu med problemen med 

mediefrihet samt förenings- och 

yttrandefrihet. Parlamentet bekräftar att EU 

är redo att samarbeta med Ryssland, även 

inom ramen för partnerskapet för 

modernisering, för att öka respekten för 

mänskliga och grundläggande rättigheter 

och skapa ett effektivare, oberoende 

rättstatssystem i Ryssland. 

4. Europaparlamentet uppmanar President 

Medvedev att låta ord följas av handling 

och se till att de nödvändiga reformerna av 

det politiska systemet genomförs, samt 

förväntar sig att Rysslands nya president 

fortsätter reformarbetet och bland annat 

genomför den nödvändiga förenklingen av 

reglerna om partiregistrering. Parlamentet 

efterlyser även ett seriöst åtagande om att 

även ta itu med problemen med 

mediefrihet samt förenings- och 

yttrandefrihet. Parlamentet bekräftar att EU 

är redo att samarbeta med Ryssland, även 

inom ramen för partnerskapet för 

modernisering, för att öka respekten för 

mänskliga och grundläggande rättigheter, 

där frisläppandet av politiska fångar är en 

nyckelfråga, och skapa ett effektivare, 

oberoende rättstatssystem i Ryssland. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/7 

Ändringsförslag  7 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, 
Laima Liucija Andrikien÷ 
för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet uppmanar de 

olika demokratiska oppositionsgrupperna 

i Ryssland att enas kring ett positivt 

program för politiska reformer för att 

erbjuda de ryska medborgarna ett 

trovärdigt alternativ och skapa de 

nödvändiga förutsättningarna för verkligt 

fria och rättvisa val inom en överskådlig 

framtid. 

Or. en 

 

 


