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Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, 
Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet välkomnar 

president Dmitrij Medvedevs beslut att 

beordra riksåklagaren att undersöka 

lagligheten i 32 brottmål, däribland 

fängslandet av Michail Chodorkovskij. 

Parlamentet uppmanar den tillträdande 

presidenten, Vladimir Putin, att beordra 

en liknande granskning av fallet 

Sergej Magnitskij. 

Or. en 
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Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, 
Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

President Medvedev att låta ord följas av 

handling och se till att de nödvändiga 

reformerna av det politiska systemet 

genomförs, samt förväntar sig att 

Rysslands nya president fortsätter 

reformarbetet och bland annat genomför 

den nödvändiga förenklingen av reglerna 

om partiregistrering. Parlamentet efterlyser 

även ett seriöst åtagande om att även ta itu 

med problemen med mediefrihet samt 

förenings- och yttrandefrihet. Parlamentet 

bekräftar att EU är redo att samarbeta med 

Ryssland, även inom ramen för 

partnerskapet för modernisering, för att öka 

respekten för mänskliga och 

grundläggande rättigheter och skapa ett 

effektivare, oberoende rättstatssystem i 

Ryssland. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

President Medvedev att låta ord följas av 

handling och se till att de nödvändiga 

reformerna av det politiska systemet 

genomförs, samt förväntar sig att 

Rysslands nya president fortsätter 

reformarbetet och bland annat genomför 

den nödvändiga förenklingen av reglerna 

om partiregistrering. I detta avseende 

välkomnar parlamentet 

president Medvedevs begäran om en 

utredning av skälen till att 

oppositionsrörelsen Parnas förvägrats 

registrering. Parlamentet efterlyser även 

ett seriöst åtagande om att även ta itu med 

problemen med mediefrihet samt 

förenings- och yttrandefrihet. Parlamentet 

bekräftar att EU är redo att samarbeta med 

Ryssland, även inom ramen för 

partnerskapet för modernisering, för att öka 

respekten för mänskliga och 

grundläggande rättigheter och skapa ett 

effektivare, oberoende rättstatssystem i 

Ryssland. 

Or. en 
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Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, 
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Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar de ryska 

myndigheterna och de politiska partier som 

är representerade i statsduman att föra en 

meningsfull dialog med demonstranterna 

för demokrati och oppositionen för att 

värna om omfattande reformer, öppenhet 

och demokrati. Parlament uppmanar den 

blivande presidenten Vladimir Putin att 

tona ner sin retorik mot demonstranterna 

och istället föra en ärlig dialog om landets 

framtid med dem. 

5. Europaparlamentet uppmanar de ryska 

myndigheterna och de politiska partier som 

är representerade i statsduman att föra en 

meningsfull dialog med demonstranterna 

för demokrati och oppositionen för att 

värna om omfattande reformer, öppenhet 

och demokrati. Parlament uppmanar den 

blivande presidenten Vladimir Putin att 

tona ner sin retorik mot demonstranterna 

och istället föra en ärlig dialog om landets 

framtid med dem. Parlamentet påpekar att 

de senaste protesterna i Moskva är 

karakteristiska för hela före detta 

Sovjetunionen. Parlamentet påpekar att 

den nya generationen, som har vuxit upp i 

det självständiga Ryssland och inte 

kommer ihåg Sovjetunionen, inte vill ha 

en ”suverän demokrati” i 

Kremls tappning utan i stället strävar 

efter en normal demokrati av 

västerländskt snitt. 

Or. en 
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Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, 
Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki 
för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0177/2012 
Hannes Swoboda 
för utskottet för utrikesfrågor 

Resultatet av presidentvalet i Ryssland 

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet uppmanar de nya 

myndigheterna att avstå från att utöva 

ekonomiska och politiska påtryckningar 

på länderna i EU:s och 

Rysslands gemensamma grannskap. 

Or. en 

 

 


