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Amendamentul  1 

Petras Auštrevičius 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația din Belarus 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât, pentru a construi relații mai 

bune cu Occidentul, autoritățile din Belarus 

au luat măsuri pentru a permite partidelor 

de opoziție democratice să se înregistreze 

mai ușor decât în cazul alegerilor 

anterioare și au acordat observatorilor 

străini un acces extins la numărarea 

voturilor, potrivit estimării ODIHR; 

B. întrucât, pentru a construi relații mai 

bune cu Occidentul, autoritățile din Belarus 

au luat cu reticență măsuri care să permită 

partidelor de opoziție democratice să se 

înregistreze mai ușor decât în cazul 

alegerilor anterioare și care să acorde 

observatorilor străini un acces extins la 

numărarea voturilor; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Petras Auštrevičius 

în numele Grupului ALDE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația din Belarus 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât, la 6 iunie 2016, președintele 

Belarusului a solicitat alegeri pentru 

Camera Reprezentanților; întrucât aceste 

alegeri au avut loc la 11 septembrie 2016; 

întrucât peste 827 de observatori 

internaționali și 32 100 de observatori din 

rândul cetățenilor au fost acreditați pentru 

alegeri; întrucât a fost desfășurată o 

misiune de observare a alegerilor din 

partea OSCE/ODIHR pentru a observa 

alegerile în urma unei invitații din partea 

Ministerului Afacerilor Externe din 

Belarus; 

C. întrucât, la 6 iunie 2016, președintele 

Belarusului a solicitat alegeri pentru 

Camera Reprezentanților; întrucât aceste 

alegeri au avut loc la 11 septembrie 2016; 

întrucât peste 827 de observatori 

internaționali și 32 100 de observatori din 

rândul cetățenilor au fost acreditați pentru 

alegeri; întrucât, potrivit afirmațiilor 

formulate de OSCE/ODIHR în concluziile 

sale, majoritatea observatorilor proveniți 

din rândul cetățenilor reprezentau 

asociații publice subvenționate de stat 

care s-au implicat activ și în campanie în 

favoarea candidaților proguvernamentali; 

întrucât a fost desfășurată o misiune de 

observare a alegerilor din partea 

OSCE/ODIHR pentru a observa alegerile 

în urma unei invitații din partea 

Ministerului Afacerilor Externe din 

Belarus; 

Or. en 

 

 


