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14.3.2012 B7-0177/13 

Τροπολογία  13 

Hannes Swoboda 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 

δήλωση Γ∆ΘΑ∆/ΟΑΣΕ, 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ 

και Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για τα 

προκαταρκτικά ευρήµατα και τα 

συµπεράσµατα της 5ης Μαρτίου 2012, 

ανέφεραν ότι η εκλογική διαδικασία ήταν 

«εξαιρετικά ετεροβαρής υπέρ ενός 

υποψηφίου» µε αδυναµίες στη διαδικασία 
καταχώρισης υποψηφίων, άνιση και 

µεροληπτική κάλυψη από τα µέσα 

ενηµέρωσης και αξιοποίηση των κρατικών 

πόρων υπέρ ενός υποψηφίου· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 

δήλωση Γ∆ΘΑ∆/ΟΑΣΕ, 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ 

και Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για τα 

προκαταρκτικά ευρήµατα και τα 

συµπεράσµατα της 5ης Μαρτίου 2012, 

ανέφεραν ότι η εκλογική διαδικασία ήταν 

«εξαιρετικά ετεροβαρής υπέρ ενός 

υποψηφίου» µε µια µεροληπτική 
διαδικασία καταχώρισης, η οποία 
απέβαινε εις βάρος των υπόλοιπων 
υποψηφίων, άνιση και µεροληπτική 

κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης και 

αξιοποίηση των κρατικών πόρων υπέρ ενός 

υποψηφίου· 

Or. en 



 

AM\895984EL.doc  PE486.716v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.3.2012 B7-0177/14 

Τροπολογία  14 

Hannes Swoboda 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. επικρίνει έντονα τις ελλείψεις και 

τις παρατυπίες που σηµειώθηκαν στην 

προετοιµασία και τη διενέργεια των 

εκλογών και το γεγονός ότι οι επιλογές των 

ψηφοφόρων ήταν περιορισµένες· 

χαιρετίζει τη σηµαντική πολιτική 

δέσµευση που αναλήφθηκε στην 

εκστρατεία και ζητεί να υπάρξει συνολική 

και διαφανής ανάλυση όλων των 

παρατυπιών µε στόχο την ενίσχυση των 

δηµοκρατικών κανόνων για τις προσεχείς 

εκλογές· 

3. επικρίνει έντονα τις ελλείψεις και 

τις παρατυπίες που σηµειώθηκαν στην 

προετοιµασία και τη διενέργεια των 

εκλογών και το γεγονός ότι οι επιλογές των 

ψηφοφόρων ήταν περιορισµένες· τονίζει 
ότι τα ρωσικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα δεν 
πρόσφεραν ισορροπηµένη κάλυψη όλων 
των υποψηφίων κατά την προεκλογική 
εκστρατεία· χαιρετίζει τη σηµαντική 
πολιτική δέσµευση που αναλήφθηκε στην 

εκστρατεία και ζητεί να υπάρξει συνολική 

και διαφανής ανάλυση όλων των 

παρατυπιών µε στόχο την ενίσχυση και 
υλοποίηση των δηµοκρατικών κανόνων 
για τις προσεχείς εκλογές· επικρίνει έντονα 
την κράτηση δεκάδων διαδηλωτών σε 
ολόκληρη τη Ρωσία κατά τη διάρκεια 
των διαδηλώσεων·  
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14.3.2012 B7-0177/15 

Τροπολογία  15 

Hannes Swoboda 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5α. ενθαρρύνει τις διάφορες οµάδες της 
ρωσικής δηµοκρατικής αντιπολίτευσης 
να συσπειρωθούν στενότερα γύρω από 
ένα θετικό πρόγραµµα πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων, προσφέροντας έτσι 
στους Ρώσους πολίτες µια αξιόπιστη 
εναλλακτική λύση·  
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14.3.2012 B7-0177/16 

Τροπολογία  16 

Hannes Swoboda 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Σχετικά µε το αποτέλεσµα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία (2012/2573(RSP)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. λαµβάνει υπό σηµείωση την από 

πλευράς ∆ούµας αρχική έγκριση των 

σχεδίων προεδρικών νόµων που 

αποσκοπούν σε συνολικές αλλαγές του 

πολιτικού συστήµατος, όπου 

περιλαµβάνεται και η απλούστευση των 

κανόνων που αφορούν την καταχώριση 

των πολιτικών κοµµάτων και την 

πρόσβασή τους στις εκλογές·, καλεί την 

Κρατική ∆ούµα, κατά την έγκριση των 

αναγκαίων νόµων, να λάβει υπόψη τις 

τροπολογίες που έχουν υποβάλει από 

κοινού τα µη καταχωρισµένα κόµµατα· 

αναµένει ότι όλες οι πλευρές θα 

αξιοποιήσουν την ευκαιρία πριν από την 

εγκατάσταση του εκλεγέντες Προέδρου, να 

αποφασίσουν επί µιας συνολικής 

µεταρρυθµιστικής δέσµης που θα 

περιλαµβάνει αλλαγές στον εκλογικό νόµο· 

εκφράζει την έντονη επιθυµία να υπάρξει 

επιτυχής κατάληξη και πλήρης εφαρµογή 

όλων των µεταρρυθµιστικών προτάσεων 

που συζητούνται επί του παρόντος στην 

οµάδα εργασίας του Προέδρου Medvedev· 

6. λαµβάνει υπό σηµείωση την από 

πλευράς ∆ούµας αρχική έγκριση των 

σχεδίων προεδρικών νόµων που 

αποσκοπούν σε συνολικές αλλαγές του 

πολιτικού συστήµατος, όπου 

περιλαµβάνεται και η απλούστευση των 

κανόνων που αφορούν την καταχώριση 

των πολιτικών κοµµάτων και την 

πρόσβασή τους στις εκλογές·, καλεί την 

Κρατική ∆ούµα, κατά την έγκριση των 

αναγκαίων νόµων, να λάβει υπόψη τις 

τροπολογίες που έχουν υποβάλει από 

κοινού τα µη καταχωρισµένα κόµµατα· 

αναµένει ότι όλες οι πλευρές θα 

αξιοποιήσουν την ευκαιρία πριν από την 

εγκατάσταση του εκλεγέντες Προέδρου, να 

αποφασίσουν επί µιας συνολικής 

µεταρρυθµιστικής δέσµης που θα 

περιλαµβάνει αλλαγές στον εκλογικό νόµο· 

εκφράζει την έντονη επιθυµία να υπάρξει 

επιτυχής κατάληξη και πλήρης εφαρµογή 

όλων των µεταρρυθµιστικών προτάσεων 

που συζητούνται επί του παρόντος στην 

οµάδα εργασίας του Προέδρου Medvedev· 

είναι πεπεισµένο ότι ένας νέος εκλογικός 
νόµος και η καταχώρηση πολιτικών 
κοµµάτων της αντιπολίτευσης 
αναµένεται να προσφέρουν τη βάση για 
µελλοντικές ελεύθερες και δίκαιες εκλογές 
για την Κρατική ∆ούµα· 
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