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Emenda  1 

Petras Auštrevičius 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

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

dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Premessa B 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

B. billi, sabiex jibnu relazzjonijiet aħjar 

mal-Punent, l-awtoritajiet Belarussi ħadu 

passi biex jippermettu li l-partiti 

demokratiċi tal-oppożizzjoni jirreġistraw 

b'aktar faċilità milli f'elezzjonijiet 

preċedenti, u billi l-osservaturi barranin 

ingħataw aċċess akbar għall-għadd tal-voti, 

skont il-valutazzjoni tal-ODIHR; 

B. billi, sabiex jibnu relazzjonijiet aħjar 

mal-Punent, l-awtoritajiet Belarussi, 

b'riluttanza, ħadu passi li jippermettu li l-

partiti demokratiċi tal-oppożizzjoni 

jirreġistraw b'aktar faċilità milli 

f'elezzjonijiet preċedenti, u li bihom l-

osservaturi barranin ingħataw aċċess akbar 

għall-għadd tal-voti; 

Or. en 
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Emenda  2 

Petras Auštrevičius 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

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

dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Premessa C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

C. billi fis-6 ta' Ġunju 2016 il-President tal-

Belarussja sejjaħ elezzjonijiet għall-Kamra 

tad-Deputati; billi dawn l-elezzjonijiet saru 

fil-11 ta' Settembru 2016; billi aktar minn 

827 osservatur internazzjonali u 32 100 

osservatur ċittadin kienu akkreditati għall-

elezzjonijiet; billi ntbagħtet missjoni ta' 

osservazzjoni elettorali tal-OSKE/ODIHR 

biex tosserva l-elezzjonijiet wara stedina 

mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-

Belarussja; 

C. billi fis-6 ta' Ġunju 2016 il-President tal-

Belarussja sejjaħ elezzjonijiet għall-Kamra 

tad-Deputati; billi dawn l-elezzjonijiet saru 

fil-11 ta' Settembru 2016; billi aktar minn 

827 osservatur internazzjonali u 

32 100 osservatur ċittadin kienu akkreditati 

għall-elezzjonijiet; billi, kif iddikjarat fil-

konklużjonijiet tal-OSKE/ODIHR, il-

biċċa l-kbira tal-osservaturi ċittadini 

rrappreżentaw assoċjazzjonijiet sussidjati 

mill-Istat li kienu wkoll impenjaw ruħhom 

f'kampanja għall-kandidati favur il-

gvern; billi ntbagħtet missjoni ta' 

osservazzjoni elettorali tal-OSKE/ODIHR 

biex tosserva l-elezzjonijiet wara stedina 

mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-

Belarussja; 

Or. en 

 

 


