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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/15

Leasú 15
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Lua 16

Togra le haghaidh molta Leasú

– ag féachaint do na príomhthorthaí ó 
chruinniú urghnách Chomhairle Gnóthaí 
Eachtracha an 14 Lúnasa 2020 agus do na 
conclúidí ón gComhairle Eorpach an 19 
Lúnasa 2020 maidir leis an staid sa 
Bhealarúis tar éis na dtoghchán 
uachtaránachta a bhí ar siúl an 9 Lúnasa 
2020;

– ag féachaint do na príomhthorthaí ó 
chruinniú urghnách Chomhairle Gnóthaí 
Eachtracha an 14 Lúnasa 2020, do na 
conclúidí ón gComhairle Eorpach an 19 
Lúnasa 2020 maidir leis an staid sa 
Bhealarúis tar éis na dtoghchán 
uachtaránachta a bhí ar siúl an 9 Lúnasa 
2020, agus do na conclúidí ón 
gComhairle Eorpach an 1 Deireadh 
Fómhair 2020 agus ón gComhairle 
Gnóthaí Eachtracha an 12 Deireadh 
Fómhair 2020 maidir le bearta sriantacha 
a fhorchur i gcoinne daoine aonair arna 
sainaithint mar dhaoine atá freagrach as 
cur faoi chois agus imeaglú i gcoinne 
léirsitheoirí síochánta, comhaltaí den 
fhreasúra agus iriseoirí tar éis thoghchán 
uachtaránachta na Bealarúise, chomh 
maith le mí-iompar toghcháin,

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/16

Leasú 16
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Lua 20

Togra le haghaidh molta Leasú

– ag féachaint dá rúin maidir leis an 
mBealarúis, go háirithe rúin an 24 Samhain 
2016 maidir leis an staid sa Bhealarúis1, an 
6 Aibreán 2017 maidir leis an staid sa 
Bhealarúis2, an 19 Aibreán 2018 ar an 
mBealarúis3, agus an 4 Deireadh Fómhair 
2018 maidir le meathlú shaoirse na meán 
sa Bhealarúis, go háirithe cás Chairt 974,

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

– ag féachaint dá rúin maidir leis an 
mBealarúis, go háirithe rúin an 24 Samhain 
2016 maidir leis an staid sa Bhealarúis1, an 
6 Aibreán 2017 maidir leis an staid sa 
Bhealarúis2, an 19 Aibreán 2018 ar an 
mBealarúis3, an 4 Deireadh Fómhair 2018 
maidir le meathlú shaoirse na meán sa 
Bhealarúis, go háirithe cás Chairt 974, agus 
an 17 Meán Fómhair 2020 maidir leis an 
staid sa Bhealarúis4a,

_______________
1 IO C 224, 27.6.2018, lch. 135.
2 IO C 298, 23.8.2018, lch. 60.
3 IO C 390, 18.11.2019, lch. 100.
4 IO C 11, 13.1.2020, lch. 18.
4a Téacsanna arna nglacadh, 
P9_TA(2020)0231.

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/17

Leasú 17
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Aithris (Y)

Togra le haghaidh molta Leasú

Y. de bhrí go bhfuil os cionn 50 duine 
faoi choinneáil ar chúiseanna polaitiúla sa 
Bhealarúis de réir eagraíochtaí chearta an 
duine sa Bhealarúis; de bhrí go bhfuil i 
measc lucht an fhreasúra sa Bhealarúis atá i 
bpriosún, Mikola Statkevich, iarrthóir 
daonlathach i dtoghcháin uachtaránachta 
2010, a bhí ina phríosúnach coinsiasa ó 
2011 go dtí 2017, comhaltaí den 
phraesaidiam de Chomhairle 
Chomhordúcháin na Bealarúise Maria 
Kalesnikava, Liliya Ulasava agus Maksim 
Znak, iarrathóir don uachtaránacht Viktar 
Babaryka, agus físbhlagálaí Siarhei 
Tsikhanouski;

Y. de bhrí go bhfuil thart ar 100 duine 
faoi choinneáil ar chúiseanna polaitiúla sa 
Bhealarúis de réir eagraíochtaí chearta an 
duine sa Bhealarúis; de bhrí go bhfuil i 
measc lucht an fhreasúra sa Bhealarúis atá i 
bpriosún, Mikola Statkevich, iarrthóir 
daonlathach i dtoghcháin uachtaránachta 
2010, a bhí ina phríosúnach coinsiasa ó 
2011 go dtí 2017, iarphríosúnach 
coinsiasa eile Anatol Liabedzka, comhaltaí 
den phraesaidiam de Chomhairle 
Chomhordúcháin na Bealarúise Maria 
Kalesnikava, Liliya Ulasava agus Maksim 
Znak, iarrathóir don uachtaránacht Viktar 
Babaryka, agus físbhlagálaí Siarhei 
Tsikhanouski;

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/18

Leasú 18
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (a)

Togra le haghaidh molta Leasú

(a) tacú go láidir le cinneadh an 
Aontais agus na mBallstát gan aitheantas a 
thabhairt do thorthaí calaoiseacha na 
dtoghchán mar a d’fhógair Coimisiún 
Lárnach Toghchán na Bealarúise (CEC), 
de bharr amhras shuntasach faoi 
chothroime na dtoghchán, gan aitheantas a 
thabhairt do Aliaksandr Lukashenka mar 
uachtarán dlisteanach ar an tír nuair a 
rachaidh a théarma oifige reatha in éag 
tráth nach déanaí ná an 5 Samhain 2020; 
iarraidh air urraim a thabhairt do thoil 
mhuintir na Bealarúise agus éirigh as go 
síochánta; iarraidh ar na Ballstáit uile 
cáineadh a dhéanamh ar an gcalaois 
toghcháin, ar an bhfreasúra agus an tsochaí 
shibhialta a chur faoi chois, ar na srianta ar 
chearta an duine, saoirse chun tuairimí a 
nochtadh agus saoirse na meán, agus ar 
shárú bunluachanna daonlathacha agus an 
smachta reachta;

(a) tacú go láidir le cinneadh an 
Aontais agus na mBallstát gan aitheantas a 
thabhairt do thorthaí calaoiseacha na 
dtoghchán mar a d’fhógair Coimisiún 
Lárnach Toghchán na Bealarúise (CEC), 
de bharr amhras shuntasach faoi 
chothroime na dtoghchán, gan aitheantas a 
thabhairt do Aliaksandr Lukashenka mar 
uachtarán dlisteanach ar an tír nuair a 
rachaidh a théarma oifige reatha in éag 
tráth nach déanaí ná an 5 Samhain 2020; 
gníomh Aliaksandr Lukashenka é féin a 
fhógairt ina Uachtarán ar an mBealarúis 
trí shearmanas insealbhaithe 
neamhdhlisteanach a tionóladh faoi rún 
an 23 Meán Fómhair 2020, a shéanadh; 
iarraidh air urraim a thabhairt do thoil 
mhuintir na Bealarúise agus éirigh as go 
síochánta; iarraidh ar na Ballstáit uile 
cáineadh a dhéanamh ar an gcalaois 
toghcháin, ar an bhfreasúra agus an tsochaí 
shibhialta a chur faoi chois, ar na srianta ar 
chearta an duine, saoirse chun tuairimí a 
nochtadh agus saoirse na meán, agus ar 
shárú bunluachanna daonlathacha agus an 
smachta reachta;

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/19

Leasú 19
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (g) a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (g)a. bunú ionad neamhspleách do 
Bhealarúis dhaonlathach a mholadh, 
agus tacú leis an mbunú sin, sa Bhruiséil, 
i measc príomhchathracha eile, chun 
críche faisnéis agus gníomhaíochtaí a 
bhaineann le próisis dhaonlathacha sa 
Bhealarúis a scaipeadh; 

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/20

Leasú 20
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (i)

Togra le haghaidh molta Leasú

(i) a éileamh go gcuirfear deireadh 
láithreach leis an bhforéigean, leis an gcos 
ar bolg chruálach, leis an gcéasadh agus 
leis an gcniogbheartaíocht in aghaidh lucht 
agóide síochánta; iarraidh ar imscrúdú 
iomlán AE/idirnáisiúnta ar choireanna i 
gcoinne mhuintir na Bealarúise a rinne na 
húdaráis forfheidhmithe dlí de chuid 
réimeas Lukashenka, agus iarraidh ar na 
húdaráis rochtain ar cheartas a chur ar fáil 
do gach íospartach de sháruithe agus de 
mhí-úsáidí ar chearta an duine agus a 
gceart chun leigheas éifeachtach a áirithiú;

(i) a éileamh go gcuirfear deireadh 
láithreach leis an bhforéigean, leis an gcos 
ar bolg chruálach, leis an gcéasadh agus 
leis an gcniogbheartaíocht in aghaidh lucht 
agóide síochánta; ráitis amhail an ráitis a 
d’eisigh Aireacht Gnóthaí Baile na 
Bealarúise an 12 Deireadh Fómhair 2020 
a shéanadh, ar ráitis iad atá ag bagairt 
trealamh speisialta agus airm mharfacha 
a úsáid i gcoinne lucht agóide síochánta; 
iarraidh ar imscrúdú iomlán 
AE/idirnáisiúnta ar choireanna i gcoinne 
mhuintir na Bealarúise a rinne na húdaráis 
forfheidhmithe dlí de chuid réimeas 
Lukashenka, agus iarraidh ar na húdaráis 
rochtain ar cheartas a chur ar fáil do gach 
íospartach de sháruithe agus de mhí-úsáidí 
ar chearta an duine agus a gceart chun 
leigheas éifeachtach a áirithiú;

Or. en

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

15.10.2020 A9-0167/21

Leasú 21
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (i) a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (i)a. athbhreithniú agus nuashonrú a 
dhéanamh ar Iarscríbhinn III a 
ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 
765/2006 ón gComhairle an 18 Bealtaine 
20061a maidir le bearta sriantacha i leith 
na Bealarúise, ina bhfuil an liosta 
trealaimh a d’fhéadfaí a úsáid le 
haghaidh brú faoi chois inmheánach sa 
Bhealarúis, lena n-áirítear ladrainn 
faireachais a chur leis an liosta sin;

_______________
1A IO L 134, 20.5.2006, lch. 1.

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/22

Leasú 22
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (x) a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (x)a. an chaoi gur chúisigh an 
Bhealarúis Sviatlana Tsikhanouskaya as 
glaonna poiblí a líomhnaítear a bheith á 
ndéanamh go poiblí chun dochar a 
dhéanamh do shlándáil na tíre agus chun 
cumhacht a urghabháil a shéanadh, agus 
cinneadh Chónaidhm na Rúise í a chur ar 
liosta idirstáit na ndaoine a bhfuiltear sa 
tóir orthu a shéanadh;

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/23

Leasú 23
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (a a) a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (a a)a. fáiltiú roimh an ráiteas ón 
gComhairle Gnóthaí Eachtracha an 12 
Deireadh Fómhair 2020 inar cuireadh in 
iúl go bhfuil an AE réidh chun tacú le 
haistriú síochánta daonlathach agus chun 
úsáid a bhaint as ionstraimí éagsúla i 
gcomhréir le Comhpháirtíocht an Oirthir, 
lena n-áirítear plean cuimsitheach 
tacaíochta eacnamaíche a sheoladh;

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/24

Leasú 24
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (a a) b (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (a a)b. tacú leis an tionscnamh chun 
misean ardleibhéil a chur ar bun don 
Bhealarúis ina mbeidh iar-chinn stáit nó 
rialtais, a mbeadh sé de chúram orthu 
cabhrú deireadh a chur leis an 
bhforéigean, cabhrú chun príosúnaigh 
agus coinneálaithe polaitiúla a 
scaoileadh, agus gach bealach a fhiosrú 
ar leibhéal baile agus idirnáisiúnta chun 
timpeallacht fhabhrach a chruthú 
d’idirphlé polaitiúil cuimsitheach sa 
Bhealarúis;

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/25

Leasú 25
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (a a) c (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (a a)c. na gníomhartha a rinne údaráis 
na Bealarúise i gcoinne ambasáidí na 
Liotuáine agus na Polainne in Minsk a 
shéanadh, eadhon a n-éilimh go ndéanfaí 
ambasadóirí na Liotuáine agus na 
Polainne a aisghairm agus foireann 
taidhleoireachta a n-ambasáidí a laghdú; 
freagairt chomhordaithe aontaithe ó 
Bhallstáit an Aontais a áirithiú; fáiltiú, sa 
chomhthéacs sin, roimh na bearta 
dlúthpháirtíochta a chuir na Ballstáit sin 
a d’aontaigh a n-ambasadóirí a aisghairm 
le haghaidh comhairliúcháin, in iúl;

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/26

Leasú 26
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (a d)

Togra le haghaidh molta Leasú

(a d) deireadh a chur láithreach le haon 
eisíocaíochtaí de chúnamh airgeadais AE le 
húdaráis neamhdhlisteanacha na Bealarúise 
agus gan aon chistiú a sholáthar don rialtas 
ná do thionscadail atá faoi rialú stáit, lena 
n-áirítear cúnamh nó cistiú atá curtha i 
leataobh don tsochaí shibhialta a sholáthar 
trí na heintitis sin; coinníollacha soiléire a 
leagan síos chun a ráthú nach dtiocfaidh 
tacaíocht airgeadais AE don Bhealarúis ar 
lámha ionadaithe an réimis ná nach 
ndéanfaidh sí a chuid gníomhaíochtaí a 
dhlisteanú, mura rud é go gcuirfidh an 
réimeas deireadh leis an gcos ar bolg, go 
rachaidh sé i mbun idirphlé leis na 
saoránaigh agus go gceadóidh sé 
saorthoghcháin chóra nua a reáchtáil; 

(a d) deireadh a chur láithreach le haon 
eisíocaíochtaí de chúnamh airgeadais AE le 
húdaráis neamhdhlisteanacha na Bealarúise 
agus gan aon chistiú a sholáthar don rialtas 
ná do thionscadail atá faoi rialú stáit, lena 
n-áirítear na tionscadail um nascadh agus 
um chomhar trasteorann, agus cúnamh nó 
cistiú atá curtha i leataobh don tsochaí 
shibhialta a sholáthar trí na heintitis sin; 
coinníollacha soiléire a leagan síos chun a 
ráthú nach dtiocfaidh tacaíocht airgeadais 
AE don Bhealarúis ar lámha ionadaithe an 
réimis ná nach ndéanfaidh sí a chuid 
gníomhaíochtaí a dhlisteanú, mura rud é go 
gcuirfidh an réimeas deireadh leis an gcos 
ar bolg, go rachaidh sé i mbun idirphlé leis 
na saoránaigh agus go gceadóidh sé 
saorthoghcháin chóra nua a reáchtáil; 

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/27

Leasú 27
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Fo-cheannteideal roimh Mhír 1 (a s)

Togra le haghaidh molta Leasú

An staid pholaitiúil sa Bhealarúis scriosta

Or. en
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GA United in diversity GA

15.10.2020 A9-0167/28

Leasú 28
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (a y)

Togra le haghaidh molta Leasú

(a y) an t-imeaglú agus an ghéarleanúint 
atá á ndéanamh i gcónaí ar chosantóirí 
chearta an duine, ar dhaoine ón bhfreasúra, 
lena n-áirítear daoine a bhfuil gealladh 
fúthu don uachtaránacht, a lucht tacaíochta 
agus daoine dá dteaghlach, agóideoirí 
síochánta, gníomhaithe na sochaí sibhialta, 
breathnóirí toghcháin, cosantóirí chearta an 
chomhshaoil, ceannairí reiligiúnacha, agus 
iriseoirí neamhspleácha agus blagálaithe, a 
cháineadh, go háirithe an oirbheartaíocht a 
an fhuadaithe agus fíneálacha troma a 
chuireann na húdaráis i bhfeidhm; a 
iarraidh ar an mBealarúis deireadh a chur 
leis an gcos ar bolg sin agus a ráthú go 
mbeidh na daoine sin in ann a gcuid 
gníomhaíochtaí a chur i gcrích gan eagla an 
díoltais agus gan aon srian a bheith orthu; 
tost agus imeaglú dochtúirí, pearsanra 
míochaine agus daoine eile a labhair go 
hoscailte faoi scaipeadh COVID-19 sa 
Bhealarúis, agus a thug rabhadh faoi, a 
cháineadh;

(a y) an t-imeaglú agus an ghéarleanúint 
atá á ndéanamh i gcónaí ar chosantóirí 
chearta an duine, ar dhaoine ón bhfreasúra, 
lena n-áirítear daoine a bhfuil gealladh 
fúthu don uachtaránacht, a lucht tacaíochta 
agus daoine dá dteaghlach, agóideoirí 
síochánta, gníomhaithe na sochaí sibhialta, 
breathnóirí toghcháin, cosantóirí chearta an 
chomhshaoil, ceannairí reiligiúnacha, 
lúthchleasaithe, mic léinn agus 
taighdeoirí, agus iriseoirí neamhspleácha 
agus blagálaithe, a cháineadh, go háirithe 
oirbheartaíocht an fhuadaithe agus na 
bhfíneálacha troma a chuireann na húdaráis 
i bhfeidhm; a iarraidh ar an mBealarúis 
deireadh a chur leis an gcos ar bolg sin 
agus a ráthú go mbeidh na daoine sin in 
ann a gcuid gníomhaíochtaí a chur i gcrích 
gan eagla an díoltais agus gan aon srian a 
bheith orthu; tost agus imeaglú dochtúirí, 
pearsanra míochaine agus daoine eile a 
labhair go hoscailte faoi scaipeadh 
COVID-19 sa Bhealarúis, agus a thug 
rabhadh faoi, a cháineadh;
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Leasú 29
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (b 1) a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (b l)a. cinneadh Aireacht Gnóthaí 
Eachtracha na Bealarúise creidiúnú na 
n-iriseoirí go léir a oibríonn 
d’eagraíochtaí meán eachtracha agus a 
chlúdaíonn agóidí leanúnacha sa tír a 
chur ar ceal, agus nuashonrú ar nósanna 
imeachta creidiúnaithe á lua, a shéanadh; 
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Leasú 30
Petras Auštrevičius
thar ceann Ghrúpa Renew

Tuarascáil A9-0167/2020
Petras Auštrevičius
Moladh don Chomhairle, don Choimisiún agus don Leas-Uachtarán/Ardionadaí maidir leis an 
gcaidreamh leis an mBealarúis
(2020/2081(INI))

Togra le haghaidh molta
Mír 1 (c k) a (nua)

Togra le haghaidh molta Leasú

 (c k)a. cabhair dhaonnúil phráinneach a 
chur ar fáil, lena n-áirítear víosaí agus 
scoláireachtaí Schengen, do 
lúthchleasaithe agus dá mbaill teaghlaigh 
ar baineadh a n-ioncam díobh mar gheall 
ar a seasamh polaitiúil agus a d’fhulaing 
gníomhartha diansmachta fisiciúla agus 
síceolaíocha faoi réimeas Lukashenka;

Or. en


