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14.3.2012 B7-0177/8 

Изменение  8 

Werner Schulz 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Га. като има предвид, че руските 

органи на управление се опитаха да 

злепоставят неправителствени 

организации, участващи в 

наблюдението на изборите, по-

специално „Голос“, която беше 

изгонена от седалището си в Москва и 

беше подложена на медийна 

кампания, предназначена да навреди 

на репутацията й, а регионалните й 

офиси бяха подложени на данъчни 

разследвания; като има предвид, че 

независимите средства за масово 

осведомяване също бяха обект на 

силен натиск; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/9 

Изменение  9 

Werner Schulz 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP)) 

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 

пропуски при регистрацията на 

кандидатите, неравномерно и 

пристрастно отразяване в средствата за 

масово осведомяване и използване на 

държавни средства в полза на един 

кандидат, и че в деня на изборите в 

една трета от избирателните секции 

са забелязани нередности; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/10 

Изменение  10 

Werner Schulz 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приема за сведение резултатите от 

изборите за президент в светлината на 

предварителните заключения на 

ОССЕ/БДИПЧ; 

1. приема за сведение резултатите от 

изборите за президент в светлината на 

предварителните заключения на 

ОССЕ/БДИПЧ, както и на 

националните организации, 

наблюдаващи изборите, напр. 

„Голос“, „Гражданин наблюдатель“ и  

„Лига избирателей“, и на 

представителите на политическите 

партии; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/11 

Изменение  11 

Werner Schulz 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. подчертава, че понастоящем 

ангажиментът на ЕС по отношение 

на руските органи на управление 

може да бъде само от прагматично 

естество и не следва по никакъв 

начин да бъде в ущърб на руските 

демократични сили и гражданско 

общество или да ги лишава от 

легитимност, тъй като те играят 

решаваща роля в процеса на 

модернизиране на руското общество; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/12 

Изменение  12 

Werner Schulz 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва първоначалното одобряване 

от Държавната дума на 

проектозаконите, внесени от 

президента, насочени към всеобхватни 

промени на политическата система, 

включително опростяване на 

разпоредбите относно регистрацията на 

политическите партии и техния достъп 

до изборите; настоятелно призовава 

Държавната дума при приемането на 

необходимите закони да вземе предвид 

измененията, внесени съвместно от 

нерегистрираните партии; надява се, че 

всички страни ще се възползват от 

възможността преди встъпването в 

длъжност на новоизбрания президент да 

вземат решение за приемането на пакет 

от всеобхватни реформи, включително 

за промени в закона за произвеждането 

на избори; изразява силното си желание 

за успешен резултат и пълно прилагане 

на всички предложения за реформи, 

които се обсъждат в рамките на 

работната група на г-н Медведев; 

6. отбелязва първоначалното одобряване 

от Държавната дума на 

проектозаконите, внесени от 

президента, насочени към всеобхватни 

промени на политическата система, 

включително опростяване на 

разпоредбите относно регистрацията на 

политическите партии и техния достъп 

до изборите; настоятелно призовава 

Държавната дума при приемането на 

необходимите закони да вземе предвид 

измененията, внесени съвместно от 

нерегистрираните партии; надява се, че 

всички страни ще се възползват от 

възможността преди встъпването в 

длъжност на новоизбрания президент да 

вземат решение за приемането на пакет 

от всеобхватни реформи, включително 

за промени в закона за произвеждането 

на избори; изразява силното си желание 

за успешен резултат и пълно прилагане 

на всички предложения за реформи, 

които се обсъждат в рамките на 

работната група на г-н Медведев; 

изразява увереност, че приемането на 

нов закон за произвеждането на 

избори и регистрирането на 

опозиционните политически партии 

са основа за провеждането на 

свободни и честни нови избори за 

Държавната дума; 
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