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Pozmeňujúci návrh  1 

Petras Auštrevičius 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Bielorusku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže podľa posúdenia ODIHR 

bieloruské orgány v záujme vybudovania 

lepších vzťahov so Západom prijali kroky s 

cieľom umožniť demokratickým 

opozičným stranám ľahšiu registráciu než 

v predchádzajúcich voľbách a zahraničným 

pozorovateľom zabezpečili lepší prístup k 

sčítavaniu hlasov; 

B. keďže bieloruské orgány v záujme 

vybudovania lepších vzťahov so Západom 

prijali neochotné kroky s cieľom umožniť 

demokratickým opozičným stranám ľahšiu 

registráciu než v predchádzajúcich voľbách 

a udeliť zahraničným pozorovateľom 

zabezpečili lepší prístup k sčítavaniu 

hlasov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Petras Auštrevičius 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Bielorusku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže 6. júna 2016 bieloruský prezident 

vyhlásil voľby do snemovne 

reprezentantov; keďže tieto voľby sa konali 

11. septembra 2016; keďže na voľby bolo 

akreditovaných viac ako 827 

medzinárodných a 32 100 občianskych 

pozorovateľov; keďže volebná 

pozorovateľská misia OBSE/ODIHR bola 

vyslaná na pozorovanie volieb na pozvanie 

bieloruského ministerstva zahraničných 

vecí; 

C. keďže 6. júna 2016 bieloruský prezident 

vyhlásil voľby do snemovne 

reprezentantov; keďže tieto voľby sa konali 

11. septembra 2016; keďže na voľby bolo 

akreditovaných viac ako 827 

medzinárodných a 32 100 občianskych 

pozorovateľov; keďže podľa záverov 

OBSE/ODIHR bola väčšina občianskych 

pozorovateľov členmi štátom 

financovaných verejných združení, ktoré 

sa aktívne podieľali na kampani na 

podporu provládnych kandidátov;  keďže 

volebná pozorovateľská misia 

OBSE/ODIHR bola vyslaná na 

pozorovanie volieb na pozvanie 

bieloruského ministerstva zahraničných 

vecí; 

Or. en 

 

 


