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Ändringsförslag  1 

Petras Auštrevičius 

för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Vitryssland 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl B 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

B. I syfte att bygga upp bättre förbindelser 

med väst vidtog de vitryska myndigheterna 

åtgärder för att låta partier i den 

demokratiska oppositionen registrera sig på 

ett enklare sätt än vid tidigare val, och 

utländska valobservatörer fick bättre 

tillträde till rösträkningen, enligt ODIHR:s 

bedömning. 

B. I syfte att bygga upp bättre förbindelser 

med väst vidtog de vitryska myndigheterna 

motvilligt åtgärder för att låta partier i den 

demokratiska oppositionen registrera sig på 

ett enklare sätt än vid tidigare val och för 

att ge utländska valobservatörer bättre 

tillträde till rösträkningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

Petras Auštrevičius 

för ALDE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Vitryssland 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl C 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Den 6 juni 2016 utlyste Vitrysslands 

president val till representanthuset. Detta 

val hölls den 11 september 2016. Över 827 

internationella och 32 100 lokala 

observatörer hade ackrediterats inför valet. 

OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag 

skickades ut för att bevaka valet på 

inbjudan av Vitrysslands 

utrikesministerium. 

C. Den 6 juni 2016 utlyste Vitrysslands 

president val till representanthuset. Detta 

val hölls den 11 september 2016. Över 827 

internationella och 32 100 lokala 

observatörer hade ackrediterats inför valet. 

Enligt OSSE/ODIHR:s slutsatser 

företrädde de flesta lokala observatörer 

statligt subventionerade offentliga 

organisationer som också deltog i aktivt 

kampanjarbete för regeringsvänliga 

kandidater. OSSE/ODIHR:s 

valobservatörsuppdrag skickades ut för att 

bevaka valet på inbjudan av Vitrysslands 

utrikesministerium. 

Or. en 

 

 


