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Pakeitimas 1 

Petras Auštrevičius 

ALDE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

dėl padėties Baltarusijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi, siekdamos pagerinti santykius 

su Vakarų šalimis, Baltarusijos valdžios 

institucijos ėmėsi veiksmų, kad 

demokratinės opozicijos partijos galėtų 

registruotis paprasčiau nei per ankstesnius 

rinkimus, o užsienio stebėtojams, 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuro vertinimu, buvo sudaryta daugiau 

galimybių stebėti, kaip skaičiuojami balsai; 

B. kadangi, siekdamos pagerinti santykius 

su Vakarų šalimis, Baltarusijos valdžios 

institucijos nenoriai ėmėsi veiksmų, 

suteikiančių galimybę demokratinėms 
opozicijos partijoms registruotis 

paprasčiau nei per ankstesnius rinkimus ir 

sudarančių geresnes galimybes užsienio 

stebėtojams stebėti, kaip skaičiuojami 

balsai; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Petras Auštrevičius 

ALDE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

dėl padėties Baltarusijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi 2016 m. birželio 6 d. 

Baltarusijos prezidentas sušaukė rinkimus į 

Atstovų Rūmus; kadangi šie rinkimai vyko 

2016 m. rugsėjo 11 d.; kadangi daugiau 

kaip 827 tarptautiniai ir 32 100 piliečių 

stebėtojų buvo akredituoti stebėti rinkimus; 

kadangi ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo 

misija buvo paskirta stebėti rinkimus 

Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos 

kvietimu; 

C. kadangi 2016 m. birželio 6 d. 

Baltarusijos prezidentas sušaukė rinkimus į 

Atstovų Rūmus; kadangi šie rinkimai vyko 

2016 m. rugsėjo 11 d.; kadangi daugiau 

kaip 827 tarptautiniai ir 32 100 piliečių 

stebėtojų buvo akredituoti stebėti rinkimus; 

kadangi, kaip savo išvadose teigia ESBO 

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių 

biuras, dauguma piliečių stebėtojų 

atstovavo valstybės subsidijuojamoms 

viešoms asociacijoms, kurios taip pat 

aktyviai dalyvavo kampanijose už 

vyriausybei palankius kandidatus; 

kadangi ESBO Demokratinių institucijų ir 

žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo 

misija buvo paskirta stebėti rinkimus 

Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos 

kvietimu; 

Or. en 

 

 


