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14.3.2012 B7-0177/17 

Изменение  17 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr 

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5а. Приветства решението на 

президента Дмитрий Медведев, с 

което нарежда на Главния прокурор 

да разследва законността на 32 

криминални дела, включително 

задържането на Михаил Ходорковски; 

призовава новоизбрания президент 

Владимир Путин да нареди подобно 

преразглеждане на случая Сергей 

Магнитски; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/18 

Изменение  18 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr 

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приканва президента, г-н Медведев, 

да оправдае думите си с действия и да 

гарантира приемането на необходимите 

реформи на политическата система и се 

надява, че новият руски президент ще 

бъде готов да ги доразвие, включително 

чрез така необходимото опростяване на 

разпоредбите относно регистрирането 

на политическите партии; призовава за 

сериозен ангажимент за намирането на 

решения също и на проблемите, 

свързани със свободата на средствата за 

масово осведомяване и свободата на 

събранията и на изразяване на мнение; 

отново изразява готовността на ЕС да 

работи в сътрудничество с Русия, в това 

число в рамката, предвидена от 

партньорството за модернизация, с цел 

да се подобри спазването на правата на 

човека и основните права, както и 

ефективността на системата за 

независимо прилагане на принципите на 

правовата държава в Русия; 

4. приканва президента, г-н Медведев, 

да оправдае думите си с действия и да 

гарантира приемането на необходимите 

реформи на политическата система и се 

надява, че новият руски президент ще 

бъде готов да ги доразвие, включително 

чрез така необходимото опростяване на 

разпоредбите относно регистрирането 

на политическите партии; във връзка с 

това приветства призива на 

президента Медведев за разследване 

на причините за отказ на 

регистрация на опозиционното 

движение „Парнас“; призовава за 

сериозен ангажимент за намирането на 

решения също и на проблемите, 

свързани със свободата на средствата за 

масово осведомяване и свободата на 

събранията и на изразяване на мнение; 

отново изразява готовността на ЕС да 

работи в сътрудничество с Русия, в това 

число в рамката, предвидена от 

партньорството за модернизация, с цел 

да се подобри спазването на правата на 

човека и основните права, както и 

ефективността на системата за 

независимо прилагане на принципите на 

правовата държава в Русия; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/19 

Изменение  19 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr 

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. насърчава руските органи на 

управление и политическите партии, 

представени в Държавната дума, да 

участват в съдържателен диалог с 

протестиращите в защита на 

демокрацията и с опозицията в името на 

всеобхватната реформа, прозрачността и 

демокрацията; призовава новоизбрания 

президент, Владимир Путин, да смекчи 

тона на изказванията си срещу 

протестиращите и да участва в искрен 

диалог с тях относно бъдещето на 

страната; 

5. насърчава руските органи на 

управление и политическите партии, 

представени в Държавната дума, да 

участват в съдържателен диалог с 

протестиращите в защита на 

демокрацията и с опозицията в името на 

всеобхватната реформа, прозрачността и 

демокрацията; призовава новоизбрания 

президент, Владимир Путин, да смекчи 

тона на изказванията си срещу 

протестиращите и да участва в искрен 

диалог с тях относно бъдещето на 

страната; посочва, че последните 

протести в Москва бяха типични за 

целия период след разпадането на 

Съветския съюз; подчертава, че 

новото поколение, което е израснало в 

независима Русия и не помни 

Съветския съюз, не желае „държавна 

демокрация“ в стила на Кремъл, а по-

скоро се стреми към нормална 

демокрация от западен тип; 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/20 

Изменение  20 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr 

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

от името на комисията по външни работи 

Резултат от изборите за президент в Русия 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5а. призовава новите органи да се 

въздържат от упражняване на 

икономически и политически натиск 

върху страните, които са общи 

съседки на Русия и ЕС; 

Or. en 

 

 


