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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

15.10.2020 A9-0167/15

Muudatusettepanek 15
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Volitus 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 
14. augusti 2020. aasta erakorralise 
kohtumise peamist tulemust ning Euroopa 
Ülemkogu 19. augusti 2020. aasta järeldusi 
Valgevene olukorra teemal pärast 9. 
augustil 2020 toimunud presidendivalimisi,

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 
14. augusti 2020. aasta erakorralise 
kohtumise peamist tulemust, Euroopa 
Ülemkogu 19. augusti 2020. aasta järeldusi 
Valgevene olukorra teemal pärast 9. 
augustil 2020 toimunud presidendivalimisi 
ning Euroopa Ülemkogu 1. oktoobri 2020. 
aasta ja välisasjade nõukogu 12. oktoobri 
2020. aasta järeldusi, mis käsitlevad 
piiravate meetmete kehtestamist isikute 
suhtes, keda peetakse vastutavaks 
rahumeelsete meeleavaldajate, 
opositsiooniliikmete ja ajakirjanike 
represseerimise ja hirmutamise eest 
pärast Valgevene 2020. aasta 
presidendivalimisi, samuti 
valimiseeskirjade rikkumiste eest;
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15.10.2020 A9-0167/16

Muudatusettepanek 16
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Volitus 20

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma resolutsioone 
Valgevene kohta, eriti 24. novembri 2016. 
aasta resolutsiooni olukorra kohta 
Valgevenes1, 6. aprilli 2017. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes2, 
19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni 
Valgevene kohta3 ja 4. oktoobri 2018. 
aasta resolutsiooni meediavabaduse 
halvenemise kohta Valgevenes ja eelkõige 
Harta 97 juhtumi kohta4,

______________
1 ELT C 224, 27.6.2018, lk 135.
2 ELT C 298, 23.8.2018, lk 60.
3 ELT C 390, 18.11.2019, lk 100.
4 ELT C 11, 13.1.2020, lk 18.

– võttes arvesse oma resolutsioone 
Valgevene kohta, eriti 24. novembri 2016. 
aasta resolutsiooni olukorra kohta 
Valgevenes1, 6. aprilli 2017. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes2, 
19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni 
Valgevene kohta3, 4. oktoobri 2018. aasta 
resolutsiooni meediavabaduse halvenemise 
kohta Valgevenes ja eelkõige Harta 97 
juhtumi kohta4 ning 17. septembri 2020. 
aasta resolutsiooni olukorra kohta 
Valgevenes4a,

_______________
1 ELT C 224, 27.6.2018, lk 135.
2 ELT C 298, 23.8.2018, lk 60.
3 ELT C 390, 18.11.2019, lk 100.
4 ELT C 11, 13.1.2020, lk 18.
4a Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0231.

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/17

Muudatusettepanek 17
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus Y

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Y. arvestades, et Valgevene 
inimõiguste organisatsioonide andmetel on 
Valgevenes poliitilistel põhjustel kinni 
peetud üle 50 inimese; arvestades, et 
vangistatud Valgevene opositsiooni 
liikmete hulgas on Mikola Statkevitš, 
demokraatlik kandidaat 2010. aasta 
presidendivalimistel ja meelsusvang 
aastatel 2011–2017, Valgevene 
koordinatsiooninõukogu juhatuse liikmed 
Marõja Kalesnikava, Lilija Ulasava ja 
Maksim Znak, presidendipretendent Viktar 
Babarõka ning videoblogija Sjargei 
Tsihhanovski;

Y. arvestades, et Valgevene 
inimõiguste organisatsioonide andmetel on 
Valgevenes poliitilistel põhjustel kinni 
peetud ligikaudu 100 inimese; arvestades, 
et vangistatud Valgevene opositsiooni 
liikmete hulgas on Mikola Statkevitš, 
demokraatlik kandidaat 2010. aasta 
presidendivalimistel ja meelsusvang 
aastatel 2011–2017, veel üks endine 
meelsusvang Anatol Liabedzka, 
Valgevene koordinatsiooninõukogu 
juhatuse liikmed Marõja Kalesnikava, 
Lilija Ulasava ja Maksim Znak, 
presidendipretendent Viktar Babarõka ning 
videoblogija Sjargei Tsihhanovski;

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/18

Muudatusettepanek 18
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt a

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a) kindlalt toetada ELi ja selle 
liikmesriikide otsust mitte tunnustada 
Valgevene keskvalimiskomisjoni teatatud 
võltsitud valimistulemusi, kuna valimiste 
õigluses on põhjust kahelda, ning mitte 
tunnustada Aljaksandr Lukašenkat riigi 
seadusliku presidendina pärast seda, kui 
tema praegune ametiaeg hiljemalt 5. 
novembril 2020 lõpeb; kutsuda Lukašenkat 
seetõttu üles austama Valgevene rahva 
otsust ja astuma rahumeelselt tagasi; 
kutsuda kõiki liikmesriike üles mõistma 
hukka valimiste võltsimine, opositsiooni ja 
kodanikuühiskonna mahasurumine, 
inimõiguste, sõna- ja meediavabaduse 
piiramine ning demokraatlike põhiväärtuste 
ja õigusriigi põhimõtte rikkumine;

a) kindlalt toetada ELi ja selle 
liikmesriikide otsust mitte tunnustada 
Valgevene keskvalimiskomisjoni teatatud 
võltsitud valimistulemusi, kuna valimiste 
õigluses on põhjust kahelda, ning mitte 
tunnustada Aljaksandr Lukašenkat riigi 
seadusliku presidendina pärast seda, kui 
tema praegune ametiaeg hiljemalt 5. 
novembril 2020 lõpeb; mõista hukka 
asjaolu, et Aljaksandr Lukašenka 
kuulutas end Valgevene presidendiks 23. 
septembril 2020. aastal salajas ja 
õigusvastaselt toimunud ametisse 
vannutamise tseremoonial; kutsuda 
Lukašenkat seetõttu üles austama 
Valgevene rahva otsust ja astuma 
rahumeelselt tagasi; kutsuda kõiki 
liikmesriike üles mõistma hukka valimiste 
võltsimine, opositsiooni ja 
kodanikuühiskonna mahasurumine, 
inimõiguste, sõna- ja meediavabaduse 
piiramine ning demokraatlike põhiväärtuste 
ja õigusriigi põhimõtte rikkumine;

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/19

Muudatusettepanek 19
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
2020/2081(INI)

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt g – alapunkt a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 g)a. julgustada looma Brüsselis ja 
muudes pealinnades demokraatlikku 
Valgevenet pooldav sõltumatu keskus, 
mille eesmärk on levitada Valgevene 
demokraatlike protsessidega seotud teavet 
ja tegevusi, ja seda toetama;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt i

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

i) nõuda rahumeelsete 
meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla, 
julmade repressioonide, piinamise ja 
rünnakute viivitamatut peatamist; nõuda 
Lukašenka režiimi õiguskaitseasutuste 
poolt Valgevene rahva vastu toime pandud 
kuritegude täielikku ELi-poolset või 
rahvusvahelist uurimist ning seda, et 
ametivõimud võimaldaksid kõigile 
inimõiguste rikkumiste ja kuritarvituste 
ohvritele juurdepääsu õigusemõistmisele ja 
tagaksid nende õiguse tõhusale 
õiguskaitsele;

i) nõuda rahumeelsete 
meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla, 
julmade repressioonide, piinamise ja 
rünnakute viivitamatut peatamist; mõista 
hukka muu hulgas Valgevene 
siseministeeriumi 12. oktoobri 2020. aasta 
avaldus, millega ähvardati kasutada 
rahumeelsete meeleavaldajate vastu 
erivahendeid ja surmavaid relvi; nõuda 
Lukašenka režiimi õiguskaitseasutuste 
poolt Valgevene rahva vastu toime pandud 
kuritegude täielikku ELi-poolset või 
rahvusvahelist uurimist ning seda, et 
ametivõimud võimaldaksid kõigile 
inimõiguste rikkumiste ja kuritarvituste 
ohvritele juurdepääsu õigusemõistmisele ja 
tagaksid nende õiguse tõhusale 
õiguskaitsele;

Or. en

https://112.international/politics/uk-temporarily-recalls-its-ambassador-from-belarus-55486.html


AM\1215944ET.docx PE658.391v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

15.10.2020 A9-0167/21

Muudatusettepanek 21
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt i – alapunkt a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 i)a. läbi vaadata nõukogu 18. mai 
2006. aasta määruse (EÜ) nr 765/2006 
(mis käsitleb Valgevene vastu suunatud 
piiravaid meetmeid)1a III lisa, mis 
sisaldab loetelu varustusest, mida 
võidakse kasutada siserepressioonideks 
Valgevenes, ja seda ajakohastada, lisades 
loetellu muu hulgas ka seiredroonid;

_______________
1a ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/22

Muudatusettepanek 22
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt x – alapunkt a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 xa)a. mõista hukka asjaolu, et 
Valgevene esitas Svjatlana 
Tsihhanovskajale süüdistuse avalike 
üleskutsete eest, mille eesmärk oli 
väidetavalt kahjustada riigi julgeolekut ja 
haarata võimu, ning mõista hukka 
Venemaa Föderatsiooni otsus kanda ta 
riikidevahelisse tagaotsitavate isikute 
nimekirja;

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/23

Muudatusettepanek 23
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt a a – alapunkt a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 aa)a. väljendada heameelt 12. oktoobril 
2020. aastal kohtunud välisasjade 
nõukogu avalduse üle, milles 
väljendatakse ELi valmisolekut toetada 
rahumeelset üleminekut demokraatiale ja 
kasutada mitmesuguseid idapartnerlusega 
kooskõlas olevaid vahendeid, sealhulgas 
põhjaliku majandusliku toetuse kava;

Or. en
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

15.10.2020 A9-0167/24

Muudatusettepanek 24
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt a a – alapunkt b (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 aa)b. toetada algatust moodustada 
Valgevene küsimusega tegelemiseks 
endistest riigipeadest ja valitsusjuhtidest 
koosnev kõrgetasemeline delegatsioon, 
kelle ülesanne oleks aidata lõpetada 
vägivald, aidata vabastada poliitvangid ja 
kinnipeetavad ning uurida siseriiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil kõiki võimalusi 
soodsa keskkonna loomiseks, et jõuda 
Valgevenes kaasava poliitilise dialoogini;

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/25

Muudatusettepanek 25
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt a a – alapunkt c (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 aa)c. mõista hukka Valgevene 
ametivõimude poolt Minskis asuvate 
Leedu ja Poola saatkondade vastu võetud 
meetmed ja ametivõimude nõudmised 
kutsuda tagasi Leedu ja Poola 
suursaadikud ja vähendada nende 
saatkondade diplomaatiliste töötajate 
arvu; tagada ELi liikmesriikide 
koordineeritud ja ühtne reageerimine; 
väljendada sellega seoses heameelt nende 
liikmesriikide solidaarsuse üle, kes 
otsustasid oma suursaadikud 
konsultatsioonideks tagasi kutsuda; 

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/26

Muudatusettepanek 26
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt a d

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

ad) viivitamata lõpetada kõik ELi 
finantsabi väljamaksed Valgevene 
ebaseaduslikele ametivõimudele ning 
hoiduda Valgevene valitsuse ja riigi 
kontrolli all olevate projektide 
rahastamisest, sealhulgas 
kodanikuühiskonnale ette nähtud toetuse 
või rahastuse suunamist nimetatud üksuste 
kaudu; seada selged tingimused tagamaks, 
et ELi rahaline toetus Valgevenele ei 
satuks režiimi esindajate kätte ega aitaks 
selle tegevust legitimeerida, välja arvatud 
juhul, kui režiim lõpetab kõik 
repressioonid, alustab dialoogi kodanikega 
ning võimaldab uute, vabade ja õiglaste 
valimiste korraldamist; 

ad) viivitamata lõpetada kõik ELi 
finantsabi väljamaksed Valgevene 
ebaseaduslikele ametivõimudele ning 
hoiduda Valgevene valitsuse ja riigi 
kontrolli all olevate projektide 
rahastamisest, sealhulgas sõprusprojektide 
ja piiriüleste koostööprojektide 
rahastamisest ning kodanikuühiskonnale 
ette nähtud toetuse või rahastuse suunamist 
nimetatud üksuste kaudu; seada selged 
tingimused tagamaks, et ELi rahaline 
toetus Valgevenele ei satuks režiimi 
esindajate kätte ega aitaks selle tegevust 
legitimeerida, välja arvatud juhul, kui 
režiim lõpetab kõik repressioonid, alustab 
dialoogi kodanikega ning võimaldab uute, 
vabade ja õiglaste valimiste korraldamist; 

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Alapealkiri enne punkti 1 alapunkti a s

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Poliitiline olukord Valgevenes välja jäetud

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/28

Muudatusettepanek 28
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt a y

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

ay) mõista hukka inimõiguslaste, 
opositsioonitegelaste, sealhulgas 
potentsiaalsete presidendikandidaatide, 
nende toetajate ja pereliikmete, 
rahumeelsete meeleavaldajate, 
kodanikuühiskonna aktivistide, 
valimisvaatlejate, keskkonnaõiguste 
kaitsjate, usujuhtide ning sõltumatute 
ajakirjanike ja blogijate jätkuv 
hirmutamine ja tagakiusamine, eelkõige 
kadunuks jääma sundimine ja suurte 
trahvide määramine ametivõimude poolt; 
kutsuda Valgevenet üles lõpetama sellised 
repressioonid ja tagama neile inimestele 
õiguse tegutseda kättemaksu kartmata ja 
ilma igasuguste piiranguteta; taunida 
arstide, meditsiinitöötajate ja teiste 
inimeste vaikima sundimist ja hirmutamist, 
kes avalikult rääkisid COVID-19 levikust 
Valgevenes ja hoiatasid selle eest;

ay) mõista hukka inimõiguslaste, 
opositsioonitegelaste, sealhulgas 
potentsiaalsete presidendikandidaatide, 
nende toetajate ja pereliikmete, 
rahumeelsete meeleavaldajate, 
kodanikuühiskonna aktivistide, 
valimisvaatlejate, keskkonnaõiguste 
kaitsjate, usujuhtide, sportlaste, üliõpilaste 
ja teadlaste ning sõltumatute ajakirjanike 
ja blogijate jätkuv hirmutamine ja 
tagakiusamine, eelkõige kadunuks jääma 
sundimine ja suurte trahvide määramine 
ametivõimude poolt; kutsuda Valgevenet 
üles lõpetama sellised repressioonid ja 
tagama neile inimestele õiguse tegutseda 
kättemaksu kartmata ja ilma igasuguste 
piiranguteta; taunida arstide, 
meditsiinitöötajate ja teiste inimeste 
vaikima sundimist ja hirmutamist, kes 
avalikult rääkisid COVID-19 levikust 
Valgevenes ja hoiatasid selle eest;

Or. en
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15.10.2020 A9-0167/29

Muudatusettepanek 29
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt b l – alapunkt a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 bl)a. mõista hukka Valgevene 
välisministeeriumi otsuse tühistada 
kõikide välisriikide 
meediaorganisatsioonide jaoks töötavate 
ja riigis toimuvaid meeleavaldusi 
kajastavate ajakirjanike akrediteeringud, 
viidates akrediteerimiskorra 
ajakohastamisele; 

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Petras Auštrevičius
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
(2020/2081(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 – alapunkt c k – alapunkt a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 ck)a. anda kiireloomulist 
humanitaarabi, sealhulgas Schengeni 
viisasid ja stipendiume sportlastele ja 
nende pereliikmetele, kellelt on võetud 
sissetulek nende poliitilise seisukoha tõttu 
ning kes on pidanud kannatama 
Lukašenka režiimi füüsiliste ja vaimsete 
repressioonide käes;

Or. en


