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Grozījums Nr.  1 

Petras Auštrevičius 

ALDE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par stāvokli Baltkrievijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā, lai izveidotu labākas attiecības ar 

Rietumiem, Baltkrievijas iestādes saskaņā 

ar DICB novērtējumu ir veikušas 

pasākumus, kas ļauj demokrātiskās 

opozīcijas partijām vieglāku reģistrēšanos, 

nekā tas bija iepriekšējās vēlēšanās, un 

ārvalstu novērotājiem piešķir plašāku 

piekļuvi balsu skaitīšanai; 

B. tā kā, lai izveidotu labākas attiecības ar 

Rietumiem, Baltkrievijas iestādes ir 

veikušas negribīgus pasākumus, ļaujot 

demokrātiskās opozīcijas partijām vieglāku 

reģistrēšanos, nekā tas bija iepriekšējās 

vēlēšanās, un piešķirot ārvalstu 

novērotājiem plašāku piekļuvi balsu 

skaitīšanai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Petras Auštrevičius 

ALDE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par stāvokli Baltkrievijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā 2016. gada 6. jūnijā Baltkrievijas 

prezidents pieprasīja parlamenta vēlēšanas; 

tā kā šīs vēlēšanas notika 2016. gada 

11. septembrī; tā kā vēlēšanās bija 

akreditēti vairāk nekā 827 starptautiskie un 

32 100 novērotāji no iedzīvotāju vidus; tā 

kā pēc Baltkrievijas Ārlietu ministrijas 

uzaicinājuma vēlēšanu novērošanai tika 

izmantota EDSO/DICB vēlēšanu 

novērošanas misija; 

C. tā kā 2016. gada 6. jūnijā Baltkrievijas 

prezidents pieprasīja parlamenta vēlēšanas; 

tā kā šīs vēlēšanas notika 2016. gada 

11. septembrī; tā kā vēlēšanās bija 

akreditēti vairāk nekā 827 starptautiskie un 

32 100 novērotāji no iedzīvotāju vidus; tā 

kā, kā norādījis EDSO/DICB savos 

secinājumos, lielākā daļa novērotāju no 

iedzīvotāju vidus pārstāvēja valsts 

subsidētas publiskas asociācijas, kuras 

bija iesaistītas aktīvā kampaņā valdības 

kandidātu atbalstam; tā kā pēc 

Baltkrievijas Ārlietu ministrijas 

uzaicinājuma vēlēšanu novērošanai tika 

izmantota EDSO/DICB vēlēšanu 

novērošanas misija; 

Or. en 

 

 


