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14.3.2012 B7-0177/13 

Tarkistus  13 

Hannes Swoboda 

S&D-ryhmän 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 rekisteröinti oli puolueellista 

ja vahingoitti kilpailevien ehdokkaiden 

asemaa, tiedotusvälineiden uutisointi oli 

puolueellista ja värittynyttä ja valtion 

resursseja käytettiin yhden ehdokkaan 

tukemiseksi; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

14.3.2012 B7-0177/14 

Tarkistus  14 

Hannes Swoboda 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. arvostelee voimakkaasti vaalien 

valmistelussa ja kulussa ilmenneitä 

puutteita ja sääntöjenvastaisuuksia sekä 

sitä, että äänestäjien 

valinnanmahdollisuudet olivat rajalliset; on 

ilahtunut siitä, että kansalaisyhteiskunnan 

panos kampanjaan oli merkittävä, ja vaatii 

kattavaa ja avointa analyysia kaikista 

sääntöjenvastaisuuksista, jotta 

demokraattisia sääntöjä voidaan lujittaa 

tulevia vaaleja silmällä pitäen; 

3. arvostelee voimakkaasti vaalien 

valmistelussa ja kulussa ilmenneitä 

puutteita ja sääntöjenvastaisuuksia sekä 

sitä, että äänestäjien 

valinnanmahdollisuudet olivat rajalliset; 

korostaa, että vaalikampanjan aikana 

Venäjän lähetystoimintaa harjoittavat 

viestimet eivät uutisoineet tasapuolisesti 

kaikista ehdokkaista; on ilahtunut siitä, 

että kansalaisyhteiskunnan panos 

kampanjaan oli merkittävä, ja vaatii 

kattavaa ja avointa analyysia kaikista 

sääntöjenvastaisuuksista, jotta 

demokraattisia sääntöjä voidaan lujittaa ja 

soveltaa tulevia vaaleja silmällä pitäen; 

arvostelee ankarasti kymmenien 

mielenosoittajien pidättämistä kaikkialla 

Venäjällä pidetyissä mielenosoituksissa, 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/15 

Tarkistus  15 

Hannes Swoboda 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. kannustaa Venäjän erilaisia 

demokraattisen opposition ryhmiä 

yhdistymään tiiviimmin positiivisen 

poliittisen uudistusohjelman ympärille ja 

tarjoamaan siten uskottavan vaihtoehdon 

Venäjän kansalle; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/16 

Tarkistus  16 

Hannes Swoboda 

S&D-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 

vaaleille; 

Or. en 

 

 


