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Amendement  1 

Petras Auštrevičius 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Belarus 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de Belarussische 

autoriteiten, teneinde betere betrekkingen 

met het Westen op te bouwen, volgens de 

beoordeling van het ODIHR maatregelen 

hebben getroffen om het democratische 

oppositiepartijen gemakkelijker te maken 

om zich te registreren dan bij eerdere 

verkiezingen, en buitenlandse waarnemers 

betere toegang tot de telling van de 

stemmen hebben verschaft; 

B. overwegende dat de Belarussische 

autoriteiten, teneinde betere betrekkingen 

met het Westen op te bouwen, 

schoorvoetend maatregelen hebben 

getroffen om het democratische 

oppositiepartijen gemakkelijker te maken 

om zich te registreren dan bij eerdere 

verkiezingen en buitenlandse waarnemers 

betere toegang tot de telling van de 

stemmen te verschaffen; 

Or. en 
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Amendement  2 

Petras Auštrevičius 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Belarus 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de president van 

Belarus op 6 juni 2016 verkiezingen voor 

het Huis van afgevaardigden heeft 

afgekondigd; overwegende dat deze 

verkiezingen op 11 september 2016 hebben 

plaatsgevonden; overwegende dat meer 

dan 827 internationale waarnemers en 

32 100 burgerwaarnemers bij de 

verkiezingen waren geaccrediteerd; 

overwegende dat op uitnodiging van het 

Belarussische Ministerie van Buitenlandse 

Zaken een verkiezingswaarnemingsmissie 

van de OVSE/ODIHR werd uitgestuurd om 

de verkiezingen te observeren; 

C. overwegende dat de president van 

Belarus op 6 juni 2016 verkiezingen voor 

het Huis van afgevaardigden heeft 

afgekondigd; overwegende dat deze 

verkiezingen op 11 september 2016 hebben 

plaatsgevonden; overwegende dat meer 

dan 827 internationale waarnemers en 

32 100 burgerwaarnemers bij de 

verkiezingen waren geaccrediteerd; 

overwegende dat, zoals de OVSE/ODIHR 

in haar conclusies heeft vastgesteld, de 

meeste burgerwaarnemers door de staat 

gesubsidieerde openbare verenigingen 

vertegenwoordigden, die ook actief 

hadden deelgenomen aan campagne 

voeren voor regeringsgezinde kandidaten; 

overwegende dat op uitnodiging van het 

Belarussische Ministerie van Buitenlandse 

Zaken een verkiezingswaarnemingsmissie 

van de OVSE/ODIHR werd uitgestuurd om 

de verkiezingen te observeren; 

Or. en 

 

 


