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14.3.2012 B7-0177/13 

Poprawka  13 

Hannes Swoboda 

w imieniu grupy S&D 

 

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 procedura 

wyborcza „silnie faworyzowała jednego 

kandydata” poprzez stronniczy proces 

rejestracji, który działał na niekorzyść 

kontrkandydatów, nierówny i stronniczy 

sposób relacjonowania w mediach oraz 

korzystanie z zasobów państwowych na 

korzyść jednego kandydata; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/14 

Poprawka  14 

Hannes Swoboda 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. stanowczo krytykuje uchybienia 

i nieprawidłowości w sposobie 

przygotowania i przeprowadzenia tych 

wyborów, a takŜe fakt, Ŝe wybór 

głosujących był ograniczony; 

z zadowoleniem przyjmuje znaczące 

zaangaŜowanie obywateli w kampanię 

i apeluje o dokonanie kompleksowej 

i przejrzystej analizy wszystkich 

nieprawidłowości celem wzmocnienia 

zasad demokratycznych dla potrzeb 

przyszłych wyborów; 

3. stanowczo krytykuje uchybienia 

i nieprawidłowości w sposobie 

przygotowania i przeprowadzenia tych 

wyborów, a takŜe fakt, Ŝe wybór 

głosujących był ograniczony; podkreśla, Ŝe 

rosyjskie stacje telewizyjne i radiowe nie 

zapewniły zrównowaŜonego 

relacjonowania w odniesieniu do 

wszystkich kandydatów podczas kampanii 

wyborczej; z zadowoleniem przyjmuje 

znaczące zaangaŜowanie obywateli 

w kampanię i apeluje o dokonanie 

kompleksowej i przejrzystej analizy 

wszystkich nieprawidłowości celem 

wzmocnienia i wdroŜenia zasad 

demokratycznych dla potrzeb przyszłych 

wyborów; stanowczo krytykuje 

zatrzymanie dziesiątek manifestantów 

w czasie demonstracji w całej Rosji;  

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/15 

Poprawka  15 

Hannes Swoboda 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

 5a. zachęca poszczególne grupy rosyjskiej 

opozycji demokratycznej, aby ściślej 

zjednoczyły się wokół pozytywnego 

programu reform politycznych, oferując 

w ten sposób obywatelom Rosji 

wiarygodną alternatywę; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/16 

Poprawka  16 

Hannes Swoboda 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

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 Miedwiediewa 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 Miedwiediewa zostały 

przyjęte i w pełni zrealizowane; jest 

przekonany, Ŝe nowa ordynacja wyborcza 

oraz rejestracja opozycyjnych partii 

politycznych powinny stanowić podstawę 

wolnych i uczciwych wyborów do Dumy 

Państwowej; 

Or. en 

 

 


