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Tarkistus  17 

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

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. pitää ilahduttavana presidentti 

Dimitri Medvedevin päätöstä, jolla 

määrätään yleinen syyttäjä tutkimiaan 

32 rikosasian lainmukaisuus, mukaan 

luettuna Mihail Hodorovskin 

vankeustuomio; kehottaa presidentiksi 

valittua Vladimir Putinia määräämään 

samanlaisesta uudelleentarkastelusta 

Sergei Magnitskin tapauksessa: 

Or. en 
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14.3.2012 B7-0177/18 

Tarkistus  18 

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

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. pyytää presidentti Medvedeviä 

siirtymään sanoista tekoihin ja takaamaan, 

että poliittisen järjestelmän tarvittavat 

uudistukset hyväksytään, ja odottaa, että 

Venäjän uusi presidentti on valmis myös 

toteuttamaan uudistukset, kuten kipeästi 

kaivatun puolueiden rekisteröintiä 

koskevien sääntöjen yksinkertaistamisen; 

pyytää, että myös tiedotusvälineiden 

vapauteen, kokoontumisvapauteen ja 

sananvapauteen liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseen sitoudutaan vakavasti; 

toistaa EU:n olevan valmis tekemään 

Venäjän kanssa yhteistyötä muun muassa 

nykyaikaistamista koskevan 

kumppanuuden puitteissa ihmisoikeuksien 

ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä 

Venäjän riippumattoman 

oikeusvaltiojärjestelmän tehokkuuden 

parantamiseksi; 

4. pyytää presidentti Medvedeviä 

siirtymään sanoista tekoihin ja takaamaan, 

että poliittisen järjestelmän tarvittavat 

uudistukset hyväksytään, ja odottaa, että 

Venäjän uusi presidentti on valmis myös 

toteuttamaan uudistukset, kuten kipeästi 

kaivatun puolueiden rekisteröintiä 

koskevien sääntöjen yksinkertaistamisen; 

suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti 

presidentti Medvedevin pyyntöön tutkia, 

miksi oppositioliike Parnasin 

rekisteröinnistä kieltäydyttiin; pyytää, että 

myös tiedotusvälineiden vapauteen, 

kokoontumisvapauteen ja sananvapauteen 

liittyvien ongelmien ratkaisemiseen 

sitoudutaan vakavasti; toistaa EU:n olevan 

valmis tekemään Venäjän kanssa 

yhteistyötä muun muassa 

nykyaikaistamista koskevan 

kumppanuuden puitteissa ihmisoikeuksien 

ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä 

Venäjän riippumattoman 

oikeusvaltiojärjestelmän tehokkuuden 

parantamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  19 

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

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kannustaa Venäjän viranomaisia ja 

duumassa edustettuina olevia puolueita 

aloittamaan mielekkään vuoropuhelun 

demokratiaa kannattavien mielenosoittajien 

ja opposition edustajien kanssa kattavan 

uudistuksen, avoimuuden ja demokratian 

edistämiseksi; pyytää presidentiksi valittua 

Vladimir Putinia hillitsemään 

mielenosoittajien vastaisia puheitaan ja 

aloittamaan heidän kanssaan vilpittömän 

vuoropuhelun maan tulevaisuudesta; 

5. kannustaa Venäjän viranomaisia ja 

duumassa edustettuina olevia puolueita 

aloittamaan mielekkään vuoropuhelun 

demokratiaa kannattavien mielenosoittajien 

ja opposition edustajien kanssa kattavan 

uudistuksen, avoimuuden ja demokratian 

edistämiseksi; pyytää presidentiksi valittua 

Vladimir Putinia hillitsemään 

mielenosoittajien vastaisia puheitaan ja 

aloittamaan heidän kanssaan vilpittömän 

vuoropuhelun maan tulevaisuudesta; panee 

merkille, että Moskovan äskettäiset 

mielenosoitukset ovat olleet tyypillisiä 

koko entisen Neuvostoliiton alueelle; 

korostaa, että uusi sukupolvi, joka on 

kasvanut itsenäisellä Venäjällä eikä 

muista Neuvostoliitoa, ei halua Kremlin 

"suvereenia demokratiaa" vaan 

tavoittelee normaalia länsimaista 

demokratiaa; 

Or. en 
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Tarkistus  20 

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

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Venäjän presidentinvaalien tuloksesta 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. kehottaa uusia vallanpitäjiä 

pidättymään taloudellisen ja poliittisen 

painostuksen kohdistamisesta EU:n ja 

Venäjän yhteisellä naapurialueella oleviin 

maihin; 

Or. en 

 

 


