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14.3.2012 B7-0177/8 

Poprawka 1  8 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2573(RSP)) 

Projekt rezolucji 

Punkt D a preambuły (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 1 

 Da. mając na uwadze, Ŝe władze rosyjskie 

próbowały zdyskredytować organizacje 

pozarządowe zaangaŜowane w obserwację 

wyborów, w szczególności stowarzyszenie 

Golos, które zostało wyeksmitowane ze 

swojej siedziby głównej w Moskwie oraz 

poddane zniesławiającej kampanii w 

środkach przekazu, mającej na celu 

zaszkodzenie jej reputacji, a jego biura 

regionalne zostały objęte kontrolą 

podatkową; mając na uwadze, Ŝe równieŜ 

niezaleŜne środki przekazu zostały 

poddane silnej presji; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/9 

Poprawka 1  9 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2573(RSP)) 

Projekt rezolucji 

Punkt E preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 1 

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 uchybienia w procesie 

rejestracji kandydatów, nierówny i 

stronniczy sposób relacjonowania w 

mediach oraz korzystanie z zasobów 

państwowych na korzyść jednego 

kandydata, mając teŜ na uwadze, Ŝe w dniu 

wyborów w co trzeciej komisji wyborczej 

odnotowano uchybienia; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/10 

Poprawka 1  10 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2573(RSP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 1 

1. przyjmuje do wiadomości wynik 

wyborów prezydenckich w świetle 

wstępnych wniosków OBWE/ODIHR; 

1. przyjmuje do wiadomości wynik 

wyborów prezydenckich w świetle 

wstępnych wniosków OBWE/ODIHR, a 

takŜe wniosków krajowych podmiotów 

prowadzących obserwację, takich jak 

Golos, GraŜdanin Nabludatel, Liga 

Wyborców oraz przedstawiciele partii 

politycznych; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/11 

Poprawka 1  11 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2573(RSP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 1 

 5a. podkreśla, Ŝe w obecnej chwili 

zaangaŜowanie UE w kontakty z władzami 

Rosji moŜe mieć wyłącznie pragmatyczny 

charakter i nie powinno w Ŝadnym 

wypadku wpływać ujemnie na rosyjskie 

siły demokratyczne i społeczeństwo 

obywatelskie czy delegitymizować je, gdyŜ 

odgrywają one kluczową rolę w procesie 

modernizacji rosyjskiego społeczeństwa; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/12 

Poprawka 1  12 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE  

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2573(RSP)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 1 

6. przyjmuje do wiadomości wstępne 

zatwierdzenie przez Dumę Państwową 

projektu ustaw prezydenckich mających na 

celu przeprowadzenie kompleksowych 

reform systemu politycznego, w tym 

uproszczenie zasad rejestracji partii 

politycznych oraz dostępu tych partii do 

wyborów; wzywa Dumę Państwową, by 

przy przyjmowaniu niezbędnych przepisów 

uwzględniała zmiany wspólnie 

przedłoŜone przez niezarejestrowane 

partie; oczekuje od wszystkich stron, Ŝe 

skorzystają z okazji, jaka nadarza się przed 

zaprzysięŜeniem prezydenta elekta, i 

podejmą decyzję w sprawie 

kompleksowego pakietu reform 

obejmującego zmiany w prawie 

wyborczym; wyraŜa usilne Ŝyczenie, by 

wszystkie propozycje reform omawianych 

w grupie roboczej Miedwiewiewa zostały 

przyjęte i w pełni zrealizowane; 

6. przyjmuje do wiadomości wstępne 

zatwierdzenie przez Dumę Państwową 

projektu ustaw prezydenckich mających na 

celu przeprowadzenie kompleksowych 

reform systemu politycznego, w tym 

uproszczenie zasad rejestracji partii 

politycznych oraz dostępu tych partii do 

wyborów; wzywa Dumę Państwową, by 

przy przyjmowaniu niezbędnych przepisów 

uwzględniała zmiany wspólnie 

przedłoŜone przez niezarejestrowane 

partie; oczekuje od wszystkich stron, Ŝe 

skorzystają z okazji, jaka nadarza się przed 

zaprzysięŜeniem prezydenta elekta, i 

podejmą decyzję w sprawie 

kompleksowego pakietu reform 

obejmującego zmiany w prawie 

wyborczym; wyraŜa usilne Ŝyczenie, by 

wszystkie propozycje reform omawianych 

w grupie roboczej Miedwiewiewa zostały 

przyjęte i w pełni zrealizowane; jest 

przekonany, Ŝe nowa ustawa wyborcza 

oraz rejestracja opozycyjnych partii 

politycznych stanowi podstawę dla 

nowych wolnych i sprawiedliwych 

wyborów do Dumy Państwowej; 

Or. en 

 

 


