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14.3.2012 B7-0177/8 

Ändringsförslag  8 
Werner Schulz 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP)) 

Förslag till resolution 
Skäl Da (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. De ryska myndigheterna försökte 
diskreditera icke-statliga organisationer 
som deltog i valövervakningen, särskilt 
organisationen Golos, som vräktes från 
sitt huvudkontor i Moskva och utsattes för 
en förtalskampanj i medierna. Samtidigt 
blev Golos regionala kontor föremål för 
skatteutredningar. Även oberoende 
medier utsattes för allvarliga 
påtryckningar. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/9 

Ändringsförslag  9 
Werner Schulz 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP)) 

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 brister i processen för registrering 

av kandidaterna, orättvis och snedvriden 

mediebevakning och användandet av 

statliga resurser till förmån för en kandidat. 

Vidare fastslogs att oegentligheter hade 
upptäckts i var tredje vallokal. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/10 

Ändringsförslag  10 
Werner Schulz 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP)) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet noterar resultatet av 

presidentvalet i ljuset av 

OSSE/ODIHR:s slutsatser. 

1. Europaparlamentet noterar resultatet av 

presidentvalet i ljuset av slutsatserna från 
OSSE/ODIHR och inhemska 
valövervakningsorganisationer, till 
exempel Golos, Grazjdanin Nabljudatel 
och Väljarnas förbund samt företrädare 
för politiska partier. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/11 

Ändringsförslag  11 
Werner Schulz 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP)) 

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet betonar att 
EU:s relationer med de ryska 
myndigheterna i nuläget endast kan vara 
av pragmatisk natur och på intet sätt får 
skada eller ifrågasätta legitimiteten för de 
demokratiska krafterna och det civila 
samhället i Ryssland, vilka spelar en 
avgörande roll för 
moderniseringsprocessen av det ryska 
samhället. 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/12 

Ändringsförslag  12 
Werner Schulz 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP)) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet noterar statsdumans 

första godkännande av presidentens 

lagförslag om genomgripande förändringar 

av det politiska systemet, däribland 

förenkling av reglerna om partiregistrering 

och partiernas deltagande i val. 

Parlamentet uppmanar duman att beakta de 

ändringar som har lämnats in gemensamt 

av oregistrerade partier när den antar de 

nödvändiga lagarna, Parlamentet förväntar 

sig att alla parter utnyttjar möjligheten att 

besluta om ett genomgripande reformpaket, 

som även inkluderar förändringar i 

vallagen, innan den nyvalda presidenten 

tillträder. Parlamentet understryker sin 

stora önskan om att se framgångsrika 

resultat och om att alla reformförslag som 

Medvedevs arbetsgrupp håller på att 

diskutera ska genomföras fullt ut. 

6. Europaparlamentet noterar statsdumans 

första godkännande av presidentens 

lagförslag om genomgripande förändringar 

av det politiska systemet, däribland 

förenkling av reglerna om partiregistrering 

och partiernas deltagande i val. 

Parlamentet uppmanar duman att beakta de 

ändringar som har lämnats in gemensamt 

av oregistrerade partier när den antar de 

nödvändiga lagarna, Parlamentet förväntar 

sig att alla parter utnyttjar möjligheten att 

besluta om ett genomgripande reformpaket, 

som även inkluderar förändringar i 

vallagen, innan den nyvalda presidenten 

tillträder. Parlamentet understryker sin 

stora önskan om att se framgångsrika 

resultat och om att alla reformförslag som 

Medvedevs arbetsgrupp håller på att 

diskutera ska genomföras fullt ut. 
Parlamentet är övertygat om att en ny 
vallag och en registrering av politiska 
oppositionspartier utgör en grund för nya, 
fria och rättvisa val till duman. 

Or. en 

 

 


