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Módosítás  1 

Petras Auštrevičius 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a belarusz helyzetről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel annak érdekében, hogy jobb 

kapcsolatokat építsenek ki a Nyugattal, a 

belarusz hatóságok lépéseket tettek afelé, 

hogy a demokratikus ellenzék pártjai 

könnyebben bejegyeztessék magukat, mint 

a korábbi választásokon, és – az EBESZ 

által készített értékelés szerint – a külföldi 

megfigyelők számára megkönnyítették a 

szavazatszámláláshoz való hozzáférést; 

B. mivel annak érdekében, hogy jobb 

kapcsolatokat építsenek ki a Nyugattal, a 

belarusz hatóságok kelletlen lépéseket 

tettek afelé, hogy a demokratikus ellenzék 

pártjai könnyebben bejegyeztessék 

magukat, mint a korábbi választásokon, és 

a külföldi megfigyelők számára 

megkönnyítették a szavazatszámláláshoz 

való hozzáférést; 

Or. en 
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Módosítás  2 

Petras Auštrevičius 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a belarusz helyzetről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel 2016. június 6-án a belarusz elnök 

képviselőházi választásokat hirdetett meg; 

mivel e választások 2016. szeptember 11-

én zajlottak; mivel a választásokra több 

mint 827 nemzetközi és 32 100 polgári 

választási megfigyelőt akkreditáltak; mivel 

a belarusz külügyminisztérium felkérését 

követően az EBESZ/ODIHR választási 

megfigyelő missziót küldött a választások 

megfigyelésére; 

C. mivel 2016. június 6-án a belarusz elnök 

képviselőházi választásokat hirdetett meg; 

mivel e választások 2016. szeptember 11-

én zajlottak; mivel a választásokra több 

mint 827 nemzetközi és 32 100 polgári 

választási megfigyelőt akkreditáltak; mivel, 

ahogyan azt az EBESZ/ODIHR 

következtetéseiben kimondta, a legtöbb 

polgári választási megfigyelő olyan, 

államilag támogatott egyesületek 

képviseletében volt jelen, amelyek 

kormánypárti jelöltek melletti 

kampánytevékenységben is aktívan részt 

vettek; mivel a belarusz 

külügyminisztérium felkérését követően az 

EBESZ/ODIHR választási megfigyelő 

missziót küldött a választások 

megfigyelésére; 

Or. en 

 

 


