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14.3.2012 B7-0177/8 

Tarkistus  8 

Werner Schulz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että Venäjän 

viranomaiset ovat yrittäneet saattaa 

huonoon valoon vaalitarkkailuun 

osallistuneita kansalaisjärjestöjä, 

erityisesti Golos-järjestöä, joka häädettiin 

Moskovassa sijaitsevasta 

keskustoimistostaan, johon on kohdistettu 

järjestön mainetta tahraava 

mediakampanja ja jonka aluetoimistoissa 

on tehty verotarkastuksia; ottaa 

huomioon, että myös riippumaton media 

on ollut vakavan paineen alaisena; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/9 

Tarkistus  9 

Werner Schulz 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) 

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 

ehdokkaiden rekisteröinnissä oli puutteita, 

tiedotusvälineiden uutisointi oli 

puolueellista ja värittynyttä ja valtion 

resursseja käytettiin yhden ehdokkaan 

tukemiseksi ja että vaalipäivänä havaittiin 

säännönvastaisuuksia joka kolmannella 

äänestyspaikalla; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/10 

Tarkistus  10 

Werner Schulz 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille presidentinvaalien 

tuloksen Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston alustavien päätelmien 

perusteella; 

1. panee merkille presidentinvaalien 

tuloksen Etyjin demokraattisten 

instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston alustavien päätelmien sekä maan 

sisäisten tarkkailujärjestöjen kuten 

Golosin, Grazhdanin Nabludatelin, the 

Voters’ Leaguen ja poliittisten puolueiden 

päätelmien perusteella; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/11 

Tarkistus  11 

Werner Schulz 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että nykyisin EU:n 

yhteydenpito Venäjän viranomaisiin voi 

olla vain pragmaattista eikä saisi millään 

tavalla vahingoittaa tai heikentää 

Venäjän demokraattisia voimia tai 

kansalaisyhteiskuntaa, joiden rooli 

Venäjän yhteiskunnan 

nykyaikaistamisprosessissa on 

ratkaisevan tärkeä; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/12 

Tarkistus  12 

Werner Schulz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. huomauttaa, että duuma on hyväksynyt 

alustavasti esitykset presidentin laeiksi, 

joiden tarkoituksena on tehdä kattavia 

muutoksia poliittiseen järjestelmään, kuten 

yksinkertaistaa puolueiden rekisteröintiä ja 

niiden vaaleihin osallistumista koskevia 

sääntöjä; kehottaa duumaa tarvittavia 

lakeja hyväksyessään ottamaan huomioon 

rekisteröimättömien puolueiden niihin 

yhteisesti ehdottamat muutokset; odottaa 

kaikkien osapuolten tarttuvan tilaisuuteen 

ennen valitun presidentin virkaanastumista 

ja päättävän kattavasta uudistuspaketista, 

joka sisältää muutoksia vaalilakiin; toivoo 

hartaasti, että kaikki Medvedevin 

työryhmässä käsiteltävinä olevat 

uudistusehdotukset hyväksytään ja 

toteutetaan täysin; 

6. huomauttaa, että duuma on hyväksynyt 

alustavasti esitykset presidentin laeiksi, 

joiden tarkoituksena on tehdä kattavia 

muutoksia poliittiseen järjestelmään, kuten 

yksinkertaistaa puolueiden rekisteröintiä ja 

niiden vaaleihin osallistumista koskevia 

sääntöjä; kehottaa duumaa tarvittavia 

lakeja hyväksyessään ottamaan huomioon 

rekisteröimättömien puolueiden niihin 

yhteisesti ehdottamat muutokset; odottaa 

kaikkien osapuolten tarttuvan tilaisuuteen 

ennen valitun presidentin virkaanastumista 

ja päättävän kattavasta uudistuspaketista, 

joka sisältää muutoksia vaalilakiin; toivoo 

hartaasti, että kaikki Medvedevin 

työryhmässä käsiteltävinä olevat 

uudistusehdotukset hyväksytään ja 

toteutetaan täysin; on vakuuttunut siitä, 

että uusi vaalilaki ja oppositiopuolueiden 

rekisteröiminen tarjoavat perustan 

vapaille ja oikeudenmukaisille duuman 

uusille vaaleille; 

Or. en 

 

 


