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

Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

prezydenta Dmitrija Miedwiediewa 

o zleceniu prokuratorowi generalnemu 

zbadania zgodności z prawem 

32 postępowań karnych, w tym uwięzienia 

Michaiła Chodorkowskiego; wzywa 

prezydenta elekta Władimira Putina do 

zlecenia podobnej rewizji sprawy Siergieja 

Magnitskiego; 

Or. en 



 

AM\895992PL.doc  PE486.716v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

14.3.2012 B7-0177/18 

Poprawka  18 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr 
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Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. zwraca się do prezydenta 

Miedwiediewa, by zamienił słowo w czyn 

i dopilnował przyjęcia niezbędnych reform 

systemu politycznego; oczekuje, Ŝe nowy 

prezydent Federacji Rosyjskiej będzie 

gotów kontynuować przeprowadzanie 

zmian, głównie, jeśli chodzi o potrzebę 

uproszczenia zasad rejestracji partii 

politycznych; domaga się powaŜnego 

zaangaŜowania takŜe w rozwiązanie 

problemów dotyczących wolności mediów 

oraz swobody zgromadzeń i wypowiedzi; 

przypomina o gotowości UE do 

współpracy z Rosją, takŜe w ramach 

przewidzianych partnerstwem na rzecz 

modernizacji, aby zwiększyć 

poszanowanie praw człowieka i praw 

podstawowych oraz skuteczność 

niezaleŜnego systemu państwa prawa 

w Rosji; 

4. zwraca się do prezydenta 

Miedwiediewa, by zamienił słowo w czyn 

i dopilnował przyjęcia niezbędnych reform 

systemu politycznego; oczekuje, Ŝe nowy 

prezydent Federacji Rosyjskiej będzie 

gotów kontynuować przeprowadzanie 

zmian, głównie, jeśli chodzi o potrzebę 

uproszczenia zasad rejestracji partii 

politycznych; w związku z tym 

z zadowoleniem przyjmuje apel prezydenta 

Miedwiediewa o zbadanie przyczyn 

odmowy zarejestrowania opozycyjnego 

ruchu Parnas; domaga się powaŜnego 

zaangaŜowania takŜe w rozwiązanie 

problemów dotyczących wolności mediów 

oraz swobody zgromadzeń i wypowiedzi; 

przypomina o gotowości UE do 

współpracy z Rosją, takŜe w ramach 

przewidzianych partnerstwem na rzecz 

modernizacji, aby zwiększyć 

poszanowanie praw człowieka i praw 

podstawowych oraz skuteczność 

niezaleŜnego systemu państwa prawa 

w Rosji; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zachęca władze rosyjskie oraz partie 

polityczne zasiadające w Dumie 

Państwowej, by ze względu na 

kompleksową reformę, przejrzystość 

i demokrację podjęły merytoryczny dialog 

z pro-demokratycznymi demonstrantami 

i opozycją; wzywa prezydenta elekta 

Władimira Putina do złagodzenia retoryki 

wymierzonej przeciwko demonstrantom 

i nawiązania z nimi szczerego dialogu na 

temat przyszłości kraju; 

5. zachęca władze rosyjskie oraz partie 

polityczne zasiadające w Dumie 

Państwowej, by ze względu na 

kompleksową reformę, przejrzystość 

i demokrację podjęły merytoryczny dialog 

z prodemokratycznymi demonstrantami 

i opozycją; wzywa prezydenta elekta 

Władimira Putina do złagodzenia retoryki 

wymierzonej przeciwko demonstrantom 

i nawiązania z nimi szczerego dialogu na 

temat przyszłości kraju; wskazuje, Ŝe 

niedawne protesty w Moskwie były typowe 

dla całego obszaru postradzieckiego; 

podkreśla, Ŝe nowe pokolenie, które 

wychowało się w niezaleŜnej Rosji i nie 

pamięta Związku Radzieckiego, nie chce 

„demokracji suwerennej” w stylu 

kremlowskim, lecz raczej dąŜy do 

normalnej demokracji typu zachodniego; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0177/2012 

Hannes Swoboda 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Wynik wyborów prezydenckich w Rosji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. wzywa nowe władze do powstrzymania 

się od wywierania gospodarczego 

i politycznego nacisku na kraje we 

wspólnym sąsiedztwie UE i Rosji; 

Or. en 

 

 


