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

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

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. χαιρετίζει την απόφαση του 
Προέδρου Dmitry Medvedev, µε την 
οποία δίνεται εντολή στο Γενικό 
Εισαγγελέα να µελετήσει τη νοµιµότητα 
32 ποινικών υποθέσεων, µεταξύ των 
οποίων η φυλάκιση του Mikhail 
Khodorkovsky· καλεί τον εκλεγέντα 
Πρόεδρο Vladimir Putin να διατάξει 
παρόµοια επανεξέταση της υπόθεσης 
Sergey Magnitsky· 
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Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr 
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 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

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 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί τον πρόεδρο Medvedev να 

αντιπαραβάλει τα έργα µε τους λόγους και 

να εγγυηθεί την έγκριση των αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων του πολιτικού 

συστήµατος ενώ αναµένει ότι ο νέος 

Ρώσος Πρόεδρος θα είναι έτοιµος να 

προωθήσει το έργο αυτό, όπου 

συµπεριλαµβάνεται και η από µακρόν 

απαιτούµενη απλούστευση των κανόνων 

που διέπουν την καταχώριση των 

πολιτικών κοµµάτων· ζητεί να αναληφθεί 

σοβαρή δέσµευση για να αντιµετωπιστούν 

τα προβλήµατα της ελευθερίας των µέσων 

ενηµέρωσης και της ελευθερίας του 

συνέρχεσθαι και της έκφρασης· 

επαναλαµβάνει την ετοιµότητα της ΕΕ, 

ακόµη και εντός του πλαισίου που 

προβλέπεται από την εταιρική σχέση για 

τον εκσυγχρονισµό, για τη βελτίωση του 

σεβασµού των ανθρωπίνων και 

θεµελιωδών δικαιωµάτων και την 

αποτελεσµατικότητα ενός ανεξάρτητου 

συστήµατος του κράτους δικαίου στη 

Ρωσία· 

4. καλεί τον πρόεδρο Medvedev να 

αντιπαραβάλει τα έργα µε τους λόγους και 

να εγγυηθεί την έγκριση των αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων του πολιτικού 

συστήµατος ενώ αναµένει ότι ο νέος 

Ρώσος Πρόεδρος θα είναι έτοιµος να 

προωθήσει το έργο αυτό, όπου 

συµπεριλαµβάνεται και η από µακρόν 

απαιτούµενη απλούστευση των κανόνων 

που διέπουν την καταχώριση των 

πολιτικών κοµµάτων· από την άποψη 
αυτή χαιρετίζει την έκκληση του 
Προέδρου Medvedev για εξέταση των 
λόγων για τους οποίους δεν έγινε δεκτή η 
καταχώρηση του κινήµατος της 
αντιπολίτευσης «Parnas»· ζητεί να 
αναληφθεί σοβαρή δέσµευση για να 

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα της 

ελευθερίας των µέσων ενηµέρωσης και της 

ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της 

έκφρασης· επαναλαµβάνει την ετοιµότητα 

της ΕΕ, ακόµη και εντός του πλαισίου που 

προβλέπεται από την εταιρική σχέση για 

τον εκσυγχρονισµό, για τη βελτίωση του 

σεβασµού των ανθρωπίνων και 

θεµελιωδών δικαιωµάτων και την 

αποτελεσµατικότητα ενός ανεξάρτητου 

συστήµατος του κράτους δικαίου στη 

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

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

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 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. παροτρύνει τις ρωσικές αρχές και 

τα πολιτικά κόµµατα που εκπροσωπούνται 

στην Κρατική ∆ούµα να ξεκινήσουν έναν 

ουσιαστικό διάλογο µε τους 

φιλοδηµοκρατικούς διαδηλωτές και την 

αντιπολίτευση, προς όφελος της συνολικής 

µεταρρύθµισης, της διαφάνειας και της 

δηµοκρατίας· καλεί τον εκλεγέντα 

Πρόεδρο Vladimir Putin να χαµηλώσει την 

ένταση της ρητορικής του κατά των 

διαδηλωτών και να ξεκινήσει ειλικρινή 

διάλογο µε αυτούς σχετικά µε το µέλλον 

της χώρας· 

5. παροτρύνει τις ρωσικές αρχές και 

τα πολιτικά κόµµατα που εκπροσωπούνται 

στην Κρατική ∆ούµα να ξεκινήσουν έναν 

ουσιαστικό διάλογο µε τους 

φιλοδηµοκρατικούς διαδηλωτές και την 

αντιπολίτευση, προς όφελος της συνολικής 

µεταρρύθµισης, της διαφάνειας και της 

δηµοκρατίας· καλεί τον εκλεγέντα 

Πρόεδρο Vladimir Putin να χαµηλώσει την 

ένταση της ρητορικής του κατά των 

διαδηλωτών και να ξεκινήσει ειλικρινή 

διάλογο µε αυτούς σχετικά µε το µέλλον 

της χώρας· επισηµαίνει ότι οι πρόσφατες 
διαµαρτυρίες στη Μόσχα ήταν 
χαρακτηριστικές για ολόκληρη τη 
µετασοβιετική εποχή· τονίζει ότι η νέα 
γενιά, η οποία ανατράφηκε µέσα στην 
ανεξάρτητη Ρωσία και δεν θυµάται τη 
Σοβιετική Ένωση, δεν θέλει την 
«κυρίαρχη δηµοκρατία» τύπου 
Κρεµλίνου, αλλά αντίθετα επιθυµεί µια 
κανονική, δυτικού τύπου, δηµοκρατία·  

Or. en 
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 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

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. καλεί τις νέες αρχές να αποφύγουν να 
ασκήσουν οποιαδήποτε οικονοµική και 
πολιτική πίεση στις χώρες της κοινής 
γειτονίας ΕΕ-Ρωσίας·  

Or. en 

 

 


