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Poprawka  1 

Petras Auštrevičius 

w imieniu grupy ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie sytuacji na Białorusi 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że w ocenie ODIHR 

władze białoruskie, w celu poprawy 

stosunków z Zachodem, podjęły działania 

umożliwiające partiom demokratycznej 

opozycji łatwiejszą rejestrację niż w 

przypadku poprzednich wyborów, a 

zagranicznym obserwatorom zapewniono 

lepszy dostęp do liczenia głosów; 

B. mając na uwadze, że w celu poprawy 

stosunków z Zachodem władze białoruskie 

niechętnie podjęły działania umożliwiające 

partiom demokratycznej opozycji 

łatwiejszą rejestrację niż w przypadku 

poprzednich wyborów oraz zapewniające 

zagranicznym obserwatorom lepszy dostęp 

do liczenia głosów; 

Or. en 



 

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

 PE593.664v01-00 } 

 PE593.665v01-00 } 

 PE593.668v01-00 } 

 PE593.672v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.11.2016  B8-1232/2016 }  

 B8-1233/2016 }  

 B8-1234/2016 }  

 B8-1237/2016 }  

 B8-1240/2016 } RC1/Am. 2 

Poprawka  2 

Petras Auštrevičius 

w imieniu grupy ALDE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie sytuacji na Białorusi 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że w dniu 6 czerwca 

2016 r. prezydent Białorusi ogłosił wybory 

do Izby Reprezentantów; mając na uwadze, 

że wybory te odbyły się w dniu 11 

września 2016 r.; mając na uwadze, że 

akredytacje na obserwacje wyborów 

otrzymało ponad 827 międzynarodowych 

obserwatorów oraz 32 100 obywateli; 

mając na uwadze, że misja OBWE/ODIHR 

do obserwacji tych wyborów została 

uruchomiona na zaproszenie białoruskiego 

ministerstwa spraw zagranicznych; 

C. mając na uwadze, że w dniu 6 czerwca 

2016 r. prezydent Białorusi ogłosił wybory 

do Izby Reprezentantów; mając na uwadze, 

że wybory te odbyły się w dniu 11 

września 2016 r.; mając na uwadze, że 

akredytacje na obserwacje wyborów 

otrzymało ponad 827 międzynarodowych 

obserwatorów oraz 32 100 obywateli; 

mając na uwadze, że jak stwierdzono w 

konkluzjach OBWE/ODIHR, większość 

obywateli obserwujących wybory 

reprezentowało dotowane przez państwo 

stowarzyszenia publiczne, które także 

angażowały się aktywnie w kampanie 

wspierające prorządowych kandydatów; 

mając na uwadze, że misja OBWE/ODIHR 

do obserwacji tych wyborów została 

uruchomiona na zaproszenie białoruskiego 

ministerstwa spraw zagranicznych; 

Or. en 

 

 


