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Pozměňovací návrh  1 

Petras Auštrevičius 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o situaci v Bělorusku 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že podle hodnocení 

úřadu ODIHR přijaly v zájmu zlepšení 

vztahů se Západem běloruské orgány 

určitá opatření, aby umožnily stranám 

demokratické opozice jednodušší registraci 

než v předchozích volbách, a zahraničním 

pozorovatelům byl poskytnut větší přístup 

ke sčítání hlasů; 

B. vzhledem k tomu, že v zájmu zlepšení 

vztahů se Západem přijaly běloruské 

orgány váhavá opatření, která stranám 

demokratické opozice umožňují jednodušší 

registraci než v předchozích volbách a 

zahraničním pozorovatelům poskytují větší 

přístup ke sčítání hlasů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Petras Auštrevičius 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o situaci v Bělorusku 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že dne 6. června 2016 

běloruský prezident vyhlásil volby do dolní 

komory parlamentu; vzhledem k tomu, že 

se tyto volby uskutečnily dne 11. září 

2016; vzhledem k tomu, že pro volby bylo 

akreditováno více než 827 mezinárodních a 

32 100 občanských pozorovatelů; 

vzhledem k tomu, že na pozvání 

Ministerstva zahraničních věcí Běloruska 

byla ke sledování voleb vyslána volební 

pozorovatelská mise OBSE/ODIHR; 

C. vzhledem k tomu, že dne 6. června 2016 

běloruský prezident vyhlásil volby do dolní 

komory parlamentu; vzhledem k tomu, že 

se tyto volby uskutečnily dne 11. září 

2016; vzhledem k tomu, že pro volby bylo 

akreditováno více než 827 mezinárodních a 

32 100 občanských pozorovatelů; 

vzhledem k tomu, že v závěrech 

OBSE/ODIHR se konstatuje, že většina 

občanských pozorovatelů zastupovala 

státem dotovaná veřejná sdružení, která se 

rovněž aktivně podílela na kampani 

podporující provládní kandidáty; 

vzhledem k tomu, že na pozvání 

Ministerstva zahraničních věcí Běloruska 

byla ke sledování voleb vyslána volební 

pozorovatelská mise OBSE/ODIHR; 

Or. en 

 

 


