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Predlog spremembe  1 

Petras Auštrevičius 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o razmerah v Belorusiji 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so beloruske oblasti v želji, da bi 

izboljšale odnose z Zahodom, po oceni 

ODIHR izvedle več korakov, da bi 

strankam demokratične opozicije 

omogočile lažjo registracijo kot pri 

prejšnjih volitvah, tujim opazovalcem pa 

prisostvovanje pri štetju glasov; 

B. ker so beloruske oblasti v želji, da bi 

izboljšale odnose z Zahodom, proti svoji 

volji izvedle več korakov, da bi strankam 

demokratične opozicije omogočile lažjo 

registracijo kot pri prejšnjih volitvah, tujim 

opazovalcem pa zagotovile prisostvovanje 

pri štetju glasov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Petras Auštrevičius 

v imenu skupine ALDE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o razmerah v Belorusiji 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je predsednik Belorusije 

6. junija 2016 sklical volitve v poslansko 

zbornico; ker so te volitve potekale 

11. septembra 2016; ker je bilo za volitve 

akreditiranih več kot 827 mednarodnih 

opazovalcev in 32.100 državljanov v vlogi 

opazovalcev; ker je bila misija 

OVSE/ODIHR za opazovanje volitev 

napotena na opazovanje volitev na 

povabilo beloruskega ministrstva za 

zunanje zadeve; 

C. ker je predsednik Belorusije 

6. junija 2016 sklical volitve v poslansko 

zbornico; ker so te volitve potekale 

11. septembra 2016; ker je bilo za volitve 

akreditiranih več kot 827 mednarodnih 

opazovalcev in 32.100 državljanov v vlogi 

opazovalcev; ker OVSE/ODIHR v svojih 

sklepih navajata, da je večina državljanov 

v vlogi opazovalcev zastopala javna 

združenja, ki jih subvencionira država in 

ki se dejavno zavzemajo tudi za kampanje 

za provladne kandidate; ker je bila misija 

OVSE/ODIHR za opazovanje volitev 

napotena na opazovanje volitev na 

povabilo beloruskega ministrstva za 

zunanje zadeve; 

Or. en 

 

 


