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14.3.2012 B7-0177/13 

Изменение  13 

Hannes Swoboda 

от името на групата S&D 

 

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 

пристрастност при регистрацията, 

която е била в ущърб на другите 

кандидати, неравномерно и 

пристрастно отразяване в средствата за 

масово осведомяване и използване на 

държавни средства в полза на един 

кандидат;  

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/14 

Изменение  14 

Hannes Swoboda 

от името на групата S&D 

 

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 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. остро критикува недостатъците и 

нередностите при подготовката и 

произвеждането на тези избори и факта, 

че изборът на избирателите е бил 

ограничен; приветства високата степен 

на гражданска ангажираност по време 

на кампанията и призовава за цялостен 

и прозрачен анализ на всички 

нередности с оглед на укрепването на 

правилата за произвеждането на 

демократични избори в бъдеще; 

3. остро критикува недостатъците и 

нередностите при подготовката и 

произвеждането на тези избори и факта, 

че изборът на избирателите е бил 

ограничен; подчертава, че руските 

радио и телевизия не осигуриха 

балансирано отразяване на всички 

кандидати по време на изборната 

кампания; приветства високата степен 

на гражданска ангажираност по време 

на кампанията и призовава за цялостен 

и прозрачен анализ на всички 

нередности с оглед на укрепването и 

прилагането на правилата за 

произвеждането на демократични 

избори в бъдеще; остро критикува 

задържането по време на 

демонстрациите на десетки 

протестиращи из цяла Русия;  

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/15 

Изменение  15 

Hannes Swoboda 

от името на групата S&D 

 

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 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. насърчава различните групи на 

руската демократична опозиция да се 

обединят по-тясно въз основа на 

положителна програма за 

политически реформи, като по този 

начин предложат на руските 

граждани надеждна алтернатива; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/16 

Изменение  16 

Hannes Swoboda 

от името на групата S&D 

 

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 

следва да послужи за основа за 

провеждането на свободни и честни 

избори за Държавната дума; 
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Or. en 

 

 


