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Τροπολογία  1 

Petras Auštrevičius 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 

να βελτιωθούν οι σχέσεις της 

Λευκορωσίας με τη Δύση, οι αρχές της 

χώρας έλαβαν μέτρα προκειμένου να 

επιτρέψουν σε κόμματα της δημοκρατικής 

αντιπολίτευσης να δηλώσουν τη 

συμμετοχή τους πιο εύκολα από ό,τι σε 

προηγούμενες εκλογές, και διευκολύνθηκε 

η πρόσβαση των ξένων παρατηρητών στην 

καταμέτρηση των ψήφων, σύμφωνα με 

την αξιολόγηση του ΓΔΘΑΔ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 

να βελτιωθούν οι σχέσεις της 

Λευκορωσίας με τη Δύση, οι αρχές της 

χώρας έλαβαν διστακτικά μέτρα 

προκειμένου να επιτρέψουν σε κόμματα 

της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους πιο εύκολα 

από ό,τι σε προηγούμενες εκλογές και να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των ξένων 

παρατηρητών στην καταμέτρηση των 

ψήφων· 
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Τροπολογία  2 

Petras Auštrevičius 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Ιουνίου 

2016 ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας 

προκήρυξε εκλογές για τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εκλογές αυτές έλαβαν χώρα στις 11 

Σεπτεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι περισσότεροι από 827 διεθνείς 

παρατηρητές και 32.100 πολίτες-

παρατηρητές έλαβαν διαπίστευση για τις 

εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από 

πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών 

της Λευκορωσίας, στη χώρα αναπτύχθηκε 

αποστολή παρατήρησης εκλογών του 

ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Ιουνίου 

2016 ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας 

προκήρυξε εκλογές για τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εκλογές αυτές έλαβαν χώρα στις 11 

Σεπτεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι περισσότεροι από 827 διεθνείς 

παρατηρητές και 32.100 πολίτες-

παρατηρητές έλαβαν διαπίστευση για τις 

εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 

ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, οι περισσότεροι πολίτες-

παρατηρητές εκπροσωπούσαν δημόσιες 

ενώσεις επιδοτούμενες από το κράτος οι 

οποίες είχαν επίσης συμμετάσχει ενεργά 

σε εκστρατείες φιλοκυβερνητικών 

υποψηφίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά 

από πρόσκληση του Υπουργείου 

Εξωτερικών της Λευκορωσίας, στη χώρα 

αναπτύχθηκε αποστολή παρατήρησης 

εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ· 
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