
 

AM\1110361DA.doc PE593.662v01-00 } 

 PE593.664v01-00 } 

 PE593.665v01-00 } 

 PE593.668v01-00 } 

 PE593.672v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

21.11.2016  B8-1232/2016 }  

 B8-1233/2016 }  

 B8-1234/2016 }  

 B8-1237/2016 }  

 B8-1240/2016 } RC1/Am. 1 

Ændringsforslag  1 

Petras Auštrevičius 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen i Hviderusland 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at ODIHR's vurdering 

viser, at de hviderussiske myndigheder 

med henblik på at opbygge et bedre forhold 

til Vesten har taget skridt til at gøre det 

lettere for demokratiske oppositionspartier 

at stille op, end det har været tilfældet ved 

tidligere valg, ligesom udenlandske 

observatører har fået lettere adgang til at 

følge stemmeoptællingen; 

B. der henviser til, at de hviderussiske 

myndigheder med henblik på at opbygge et 

bedre forhold til Vesten modvilligt har 

taget skridt, der gør det lettere for 

demokratiske oppositionspartier at stille 

op, end det har været tilfældet ved tidligere 

valg, ligesom udenlandske observatører har 

fået lettere adgang til at følge 

stemmeoptællingen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Petras Auštrevičius 

for ALDE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen i Hviderusland 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning C 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Hvideruslands 

præsident den 6. juni 2016 udskrev valg til 

Repræsentanternes Hus; der henviser til, at 

dette valg blev afholdt den 11. september 

2016; der henviser til, at over 827 

internationale observatører og 32 100 

borgerobservatører blev akkrediteret i 

forbindelse med valget; der henviser til, at 

OSCE/ODIHR's valgobservationsmission 

blev udsendt for at overvåge valget efter 

indbydelse fra det hviderussiske 

udenrigsministerium; 

C. der henviser til, at Hvideruslands 

præsident den 6. juni 2016 udskrev valg til 

Repræsentanternes Hus; der henviser til, at 

dette valg blev afholdt den 11. september 

2016; der henviser til, at over 827 

internationale observatører og 32 100 

borgerobservatører blev akkrediteret i 

forbindelse med valget; der henviser til, at 

de fleste borgerobservatører 

repræsenterede statsstøttede offentlige 

sammenslutninger, som også var 

involveret i aktiv kampagnevirksomhed 

for regeringsvenlige kandidater; der 

henviser til, at OSCE/ODIHR's 

valgobservationsmission blev udsendt for 

at overvåge valget efter indbydelse fra det 

hviderussiske udenrigsministerium; 

Or. en 

 

 


