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Poprawka 1
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady w 
sprawie Białorusi z dnia 15 lutego 2016 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady w 
sprawie Białorusi z dnia 15 lutego 2016 r. 
oraz główne wyniki wideokonferencji 
ministrów spraw zagranicznych z dnia 14 
sierpnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 2
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje 
przewodniczącego Rady Europejskiej po 
wideokonferencji z członkami Rady 
Europejskiej w dniu 19 sierpnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 3
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne deklaracje 
przyjęte podczas szczytów Partnerstwa 
Wschodniego w 2009 r. w Pradze, w 2011 
r. w Warszawie, w 2013 r. w Wilnie, w 
2015 r. w Rydze i w 2017 r. w Brukseli,

– uwzględniając wspólne deklaracje 
przyjęte podczas szczytów Partnerstwa 
Wschodniego w 2009 r. w Pradze, w 2011 
r. w Warszawie, w 2013 r. w Wilnie, w 
2015 r. w Rydze, w 2017 r. w Brukseli i 
wideokonferencji przywódców 
Partnerstwa Wschodniego w 2020 r.,
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Or. en

Poprawka 4
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Umowę między 
Unią Europejską a Republiką Białorusi o 
readmisji osób przebywających 
nielegalnie, która to umowa wejdzie w 
życie 1 lipca 2020 r.1,

– uwzględniając Umowę między 
Unią Europejską a Republiką Białorusi o 
readmisji osób przebywających 
nielegalnie, która to umowa weszła w życie 
1 lipca 2020 r.1,

__________________ __________________
1 Dz.U. L 182 z 10.6.2020, s. 1. 1 Dz.U. L 182 z 10.6.2020, s. 1.

Or. en

Poprawka 5
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Umowę między 
Unią Europejską a Republiką Białorusi o 
ułatwieniach wizowych, która to umowa 
wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.2,

– uwzględniając Umowę między 
Unią Europejską a Republiką Białorusi o 
ułatwieniach wizowych, która to umowa 
weszła w życie 1 lipca 2020 r.2,

__________________ __________________
2 Dz.U. L 180 z 9.6.2020, s. 3. 2 Dz.U. L 180 z 9.6.2020, s. 3.

Or. en

Poprawka 6
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Umowę między – uwzględniając Umowę między 
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Unią Europejską a Republiką Białorusi o 
ułatwieniach wizowych, która to umowa 
wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.2,

Unią Europejską a Republiką Białorusi o 
ułatwieniach wizowych, która to umowa 
weszła w życie 1 lipca 2020 r.2,

__________________ __________________
2 Dz.U. L 180 z 9.6.2020, s. 3. 2 Dz.U. L 180 z 9.6.2020, s. 3.

Or. en

Poprawka 7
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne 
oświadczenie grup Parlamentu 
Europejskiego PPE, S&D, Renew Europe, 
Verts/ALE i ECR z dnia 17 sierpnia 2020 
r. w sprawie Białorusi,

Or. en

Poprawka 8
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając 6. rundę 
dwustronnego dialogu dotyczącego praw 
człowieka między UE a Białorusią, która 
odbyła się w dniu 18 czerwca 2019 r. w 
Brukseli,

Or. en

Poprawka 9
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne 
oświadczenie wysokiego przedstawiciela 
Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz 
wiceprzewodniczącego Komisji Josepa 
Borrella oraz komisarza do spraw 
sąsiedztwa i rozszerzenia Olivéra 
Várhelyi'ego z dnia 10 sierpnia 2020 r., a 
także oświadczenie Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa wydane w 
imieniu Unii Europejskiej w dniu 11 
sierpnia 2020 r. na temat wyborów 
prezydenckich na Białorusi,

Or. en

Poprawka 10
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie 
rzecznika ESDZ z dnia 19 czerwca 2020 r. 
w sprawie ostatnich wydarzeń na 
Białorusi oraz oświadczenia wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz wiceprzewodniczącego Komisji 
Josepa Borrella z dni 14 lipca 2020 r., 7 
sierpnia 2020 r. i 17 sierpnia na temat 
wyborów na Białorusi,

Or. en

Poprawka 11
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Umocowanie 7 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenia 
rzecznika ESDZ w sprawie stosowania 
kary śmierci na Białorusi, w szczególności 
oświadczenia z dni 30 lipca 2019 r., 28 
października 2019 r., 20 grudnia 2019 r., 
11 stycznia 2020 r. i 7 marca 2020 r.,

Or. en

Poprawka 12
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje zalecenie dla 
Rady, Komisji i wysokiego przedstawiciela 
Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz 
wiceprzewodniczącego Komisji w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego, wydane przed 
szczytem zorganizowanym w czerwcu 
2020 r.,

Or. en

Poprawka 13
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalnej sprawozdawczyni Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. sytuacji w 
zakresie praw człowieka na Białorusi z 
dnia 10 lipca 2020 r.,
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Or. en

Poprawka 14
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie 
przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. 
nawołujące do położenia kresu przemocy 
na Białorusi,

Or. en

Poprawka 15
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne 
oświadczenie liderów politycznych z grup 
Parlamentu Europejskiego PPE, S&D, 
Renew Europe, Verts/ALE i ECR z dnia 
17 sierpnia 2020 r. w sprawie Białorusi,

Or. en

Poprawka 16
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie 
Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
wydane w imieniu Unii Europejskiej w 
dniu 11 sierpnia 2020 r. na temat 
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wyborów prezydenckich na Białorusi,
Or. en

Poprawka 17
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dnia 19 sierpnia 2020 r. w 
sprawie Białorusi,

Or. en

Poprawka 18
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalnej sprawozdawczyni Rady Praw 
Człowieka ds. sytuacji w zakresie praw 
człowieka na Białorusi z dnia 10 lipca 
2020 r.,

Or. en

Poprawka 19
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenia ONZ 
w sprawie sytuacji na Białorusi, w 
szczególności oświadczenie Wysokiego 
Komisarza NZ ds. Praw Człowieka z dnia 
12 sierpnia 2020 r., oświadczenie 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw 
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człowieka z dnia 13 sierpnia 2020 r. oraz 
oświadczenie rzecznika Wysokiego 
Komisarza NZ ds. Praw Człowieka z dnia 
21 sierpnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 20
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając list otwarty w 
sprawie działań misji dyplomatycznej 
podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. 
na Białorusi, sporządzony w Mińsku w 
dniu 13 sierpnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 21
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie 
przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 sierpnia oraz 
oświadczenie liderów pięciu grup 
politycznych z dnia 17 sierpnia w sprawie 
sytuacji na Białorusi w następstwie 
wyborów prezydenckich w dniu 9 sierpnia,

Or. en

Poprawka 22
David Lega
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Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Międzynarodowy 
pakt praw obywatelskich i politycznych,

Or. en

Poprawka 23
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, 
Paulo Rangel, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając nadzwyczajne 
posiedzenia Rady do Spraw 
Zagranicznych w dniu 14 sierpnia oraz 
Rady Europejskiej w dniu 19 sierpnia 
poświęcone sytuacji na Białorusi w 
następstwie wyborów prezydenckich w 
dniu 9 sierpnia,

Or. en

Poprawka 24
Kati Piri

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 

A. mając na uwadze, że zważywszy na 
zasadnicze ograniczenia dotyczące 
podstawowych wolności i praw człowieka 
na Białorusi, nieuczciwe wybory 
prezydenckie w dniu 9 sierpnia oraz 
bezprawne, gwałtowne, prowadzone przez 
reżim represje wobec ogólnokrajowych, 
pokojowych protestów 
prodemokratycznych w następstwie 
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Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

wyborów, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
niewystarczające rezultaty w zakresie 
przestrzegania przez reżim wartości 
podstawowych Partnerstwa Wschodniego, 
w tym demokracji, praworządności oraz 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności; mając na uwadze, 
że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią muszą zostać poddane 
dogłębnemu przeglądowi w świetle braku 
stosowania się przez reżim do własnych 
zobowiązań w ramach prawa 
międzynarodowego i do zawartych umów z 
UE;

Or. en

Poprawka 25
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

A. mając na uwadze, że działania 
reżimu Łukaszenki mają charakter 
przestępczy, sprzeczny z europejskimi 
wartościami, zasadami demokracji oraz 
wolą białoruskiego społeczeństwa; mając 
na uwadze, że pomimo zasadniczych 
ograniczeń dotyczących podstawowych 
wolności i praw człowieka, które to 
ograniczenia utrzymują się na Białorusi, 
unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że bezprawne działania 
białoruskiego reżimu zagrażają tym 
rezultatom i mogą przynieść negatywne 
skutki dla stosunków UE–Białoruś; mając 
na uwadze, że przyszłe stosunki między 
UE a Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

Or. en
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Poprawka 26
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony; mając na 
uwadze, że postępy w stosunkach UE–
Białoruś są powiązane z działaniami 
zmierzającymi do wzmocnienia zasad 
demokracji, praworządności i 
podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 27
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
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uzgodnione przez obie strony; uzgodnione przez obie strony, oraz 
powinny opierać się na wspólnych 
wartościach, na których zbudowana jest 
UE – demokracji, praworządności, 
poszanowaniu praw człowieka i 
podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 28
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy w 
obszarach takich jak środowisko i jakość 
sieci połączeń, współpraca transgraniczna 
i zarządzanie granicami; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

Or. en

Poprawka 29
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
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podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez UE i nowe, prawowite, 
demokratycznie wybrane władze na 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 30
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka krytycznego 
zaangażowania wobec Białorusi przyniosła 
pewne rezultaty w postaci podpisanych 
umów i ściślejszej współpracy; mając na 
uwadze, że przyszłe stosunki między UE a 
Białorusią zostaną określone w 
priorytetach partnerstwa, które zostaną 
uzgodnione przez obie strony;

A. mając na uwadze, że pomimo 
zasadniczych ograniczeń dotyczących 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
które to ograniczenia utrzymują się na 
Białorusi, unijna polityka zaangażowania 
wobec Białorusi przyniosła pewne skutki 
w postaci podpisanych umów i ściślejszej 
współpracy; mając na uwadze, że przyszłe 
stosunki między UE a Białorusią zostaną 
określone w priorytetach partnerstwa, które 
zostaną uzgodnione przez obie strony;

Or. en

Poprawka 31
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w następstwie 
wyborów prezydenckich z dnia 9 sierpnia, 
które nie spełniały międzynarodowych 



PE657.166 16/179 AM\1212303PL.docx

PL

standardów dotyczących 
demokratycznych, wolnych i uczciwych 
wyborów, na całym terytorium Białorusi 
miały miejsce masowe, pokojowe i 
zorganizowane protesty, podczas których 
Białorusini domagali się położenia kresu 
przemocy i ściganiu protestujących, 
uwolnienia więźniów politycznych i 
zatrzymanych protestujących oraz nowych 
wyborów prezydenckich zgodnych z 
międzynarodowymi standardami 
dotyczącymi wyborów, obserwowanych 
przez OBWE/ODIHR i innych 
niezależnych obserwatorów;

Or. en

Poprawka 32
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ludność 
Białorusi współdzieli z Europą 
dziedzictwo i kulturę, sąsiadując 
bezpośrednio z trzema państwami 
członkowskimi UE; mając na uwadze, że 
sytuacja na Białorusi może wywierać 
bezpośredni wpływ na UE;

Or. en

Poprawka 33
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że ludność 
Białorusi pilnie wymaga pomocy i 
wsparcia ze strony społeczności 
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międzynarodowej;
Or. en

Poprawka 34
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że białoruskie 
protesty są prowadzone na 
nieodnotowywaną wcześniej skalę, mają 
charakter ogólnokrajowy, 
międzypokoleniowy, z widocznym 
przywództwem kobiet, i biorą w nich 
udział przedstawiciele różnych zawodów: 
pracownicy państwowych przedsiębiorstw 
i stacji telewizyjnych, urzędnicy publiczni, 
dyplomaci, nauczyciele, funkcjonariusze 
organów ścigania, artyści oraz 
pracownicy krajowych instytucji 
kulturalnych i społecznych; mając na 
uwadze, że ludność Białorusi organizuje 
pokojowe protesty pomimo utraty lub 
groźby utraty miejsc pracy, otrzymywania 
nieadekwatnych grzywien, a nawet 
doświadczania przemocy i tortur 
zagrażających zdrowiu i życiu;

Or. en

Poprawka 35
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że były 
prezydent Republiki Białorusi Alaksandr 
Łukaszenka stosuje brutalne metody, by 
atakować pokojowo nastawionych 
Białorusinów domagających się 
podstawowych praw obywatelskich i 
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podstawowych wolności, odmawia 
wszczęcia krajowego dialogu z ludnością 
Białorusi oraz nie uznaje białoruskiej 
narodowej Rady Koordynacyjnej, którą 
założyła Swiatłana Cichanouska, 
prezydent elekt według ludności Białorusi, 
wyłącznie w celu ułatwienia pokojowego i 
uporządkowanego przejęcia władzy w 
ramach dialogu;

Or. en

Poprawka 36
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że poziom 
represji ze strony białoruskiego reżimu 
znacznie wzrósł w następstwie wyborów 
prezydenckich, co skutkowało 
pozbawieniem życia co najmniej sześciu 
białoruskich obywateli, pięciu w wyniku 
obrażeń odniesionych podczas protestów i 
jednego z powodu odmowy uczestnictwa w 
oszustwie wyborczym, bezprawnym 
przetrzymywaniem, torturowaniem lub 
brutalnym traktowaniem ponad 7 000 
Białorusinów, w tym małoletnich, 
odniesieniem obrażeń przez setki ludzi, w 
tym dzieci, pozbawieniem wolności co 
najmniej 100 osób, przy czym około 60 
osobom postawiono zarzuty karne, a los i 
miejsce pobytu co najmniej ośmiu osób 
pozostają nieznane;

Or. en

Poprawka 37
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że świadectwa 
białoruskich protestujących dotyczące 
przemocy, tortur i nadużyć, jakim byli 
poddawani podczas bezprawnego 
przetrzymywania, obejmują przypadki 
ciągłego bicia, gwałty, poniżające 
traktowanie, nieludzkie warunki 
przetrzymywania w przepełnionych celach 
bez dostępu do wody pitnej, posiłków, 
urządzeń sanitarnych i pomocy 
medycznej; mając na uwadze, że po 
uwolnieniu wiele osób było 
hospitalizowanych, a niektóre trafiły na 
oddziały intensywnej terapii z obrażeniami 
takimi jak połamane kończyny, pęknięte 
czaszki, uszkodzenia wzroku i słuchu; 
niektóre z tych obrażeń w powiązaniu z 
doznanym wstrząsem psychicznym będą 
wywierać wpływ na całe ich życie, m.in. 
skutkując bezpłodnością;

Or. en

Poprawka 38
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że pracownikom 
medycznym uniemożliwiano udzielanie 
pomocy medycznej poszkodowanym 
protestującym oraz stosowano wobec nich 
brutalne zachowania i przemoc podczas 
udzielania pomocy rannym;

Or. en

Poprawka 39
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A h (nowy)



PE657.166 20/179 AM\1212303PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że prezydent 
elekt Swiatłana Cichanouska była 
zastraszana i zmuszona do opuszczenia 
Białorusi dwa dni po wyborach 
prezydenckich, podobnie jak inni 
działacze obywatelscy i polityczni oraz 
przywódcy pracowników, którzy ze 
względu na zagrożenie bezpieczeństwa 
swojego lub swoich krewnych opuścili 
Białoruś;

Or. en

Poprawka 40
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ai. mając na uwadze, że białoruski 
reżim dąży do zastraszenia i rozwiązania 
białoruskiej narodowej Rady 
Koordynacyjnej, kierując działania 
przeciw jej członkom i wszczynając 
przeciwko nim postępowania karne; 
mając na uwadze, że dwoje członków 
białoruskiej narodowej Rady 
Koordynacyjnej, Siarhiej Dyleuski i 
Wolha Kawalkowa, zostało skazanych na 
10 dni pozbawienia wolności pod 
zarzutem „organizacji nielegalnego 
wydarzenia”;

Or. en

Poprawka 41
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A j (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aj. mając na uwadze, że sytuacja na 
Białorusi wymaga pilnego 
międzynarodowego dochodzenia w 
zakresie naruszeń praw człowieka 
przeciwko pokojowo nastawionym 
protestującym oraz stosowania 
nadmiernej siły przez białoruski reżim;

Or. en

Poprawka 42
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ak. mając na uwadze, że przywódcy 
państw członkowskich UE i jej instytucji 
potępili nieproporcjonalną i 
niedopuszczalną przemoc ze strony 
organów państwa wobec pokojowo 
nastawionych protestujących oraz podjęli 
decyzję o nałożeniu sankcji względem 
osób odpowiedzialnych za przemoc, 
represje i fałszowanie wyników wyborów;

Or. en

Poprawka 43
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Al. mając na uwadze, że zniesienie 
sankcji UE względem Białorusi w 2016 r. 
było dokonane przedwcześnie, nie dlatego, 
że Białoruś spełniała wszystkie warunki, 
ale z nadzieją, że kraj ten będzie nadal 
wzmacniać środowisko dla uczestnictwa 
politycznego i obywatelskiego oraz 
egzekwować prawa człowieka i 
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podstawowe wolności, a po zniesieniu 
sankcji nie monitorowano odpowiednio 
oczekiwanej poprawy;

Or. en

Poprawka 44
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw A m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Am. mając na uwadze, że w dniu 14 
sierpnia białoruski reżim odmówił 
wpuszczenia do Białorusi dwóch posłów 
do Parlamentu Europejskiego, Roberta 
Biedronia, przewodniczącego Delegacji 
Parlamentu Europejskiego do spraw 
Stosunków z Białorusią, oraz Petrasa 
Auštrevičiusa, stałego sprawozdawcy 
Parlamentu Europejskiego ds. Białorusi, 
którzy udali się na Białoruś na 
zaproszenie białoruskiego społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 45
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że podczas 
wyborów parlamentarnych w 2019 r. 
międzynarodowa misja obserwacji 
wyborów OBWE/ODIHR zwróciła uwagę 
na ogólny brak poszanowania 
podstawowych wolności zgromadzeń, 
zrzeszania się i wypowiedzi, a wybory 
odbyły się po krótkiej kampanii i w 
granicach restrykcyjnych warunków, które 

B. mając na uwadze, że żadne wybory 
parlamentarne czy prezydenckie, które 
odbyły się na Białorusi od 1994 r. do 
dzisiaj, nie były wolne i uczciwe, ale 
pomimo tych trudnych 
niedemokratycznych warunków 
Białorusini wyraźnie głosowali za zmianą, 
po ponad dwóch dekadach opresji; mając 
na uwadze, że ostatnie wybory 
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ogólnie nie umożliwiały znaczącej ani 
opartej na zasadzie konkurencji rywalizacji 
politycznej;

prezydenckie nie były wolne ani uczciwe i 
w jeszcze większym stopniu niż 
wcześniejsze przebiegały pod znakiem 
braku poszanowania podstawowych 
wolności zgromadzeń, zrzeszania się i 
wypowiedzi oraz odbyły się po krótkiej 
kampanii i w granicach skrajnie 
restrykcyjnych warunków, które ogólnie 
nie umożliwiały znaczącej ani opartej na 
zasadzie konkurencji rywalizacji 
politycznej;

Or. en

Poprawka 46
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że podczas 
wyborów parlamentarnych w 2019 r. 
międzynarodowa misja obserwacji 
wyborów OBWE/ODIHR zwróciła uwagę 
na ogólny brak poszanowania 
podstawowych wolności zgromadzeń, 
zrzeszania się i wypowiedzi, a wybory 
odbyły się po krótkiej kampanii i w 
granicach restrykcyjnych warunków, które 
ogólnie nie umożliwiały znaczącej ani 
opartej na zasadzie konkurencji rywalizacji 
politycznej;

B. mając na uwadze, że podczas 
wyborów parlamentarnych w 2019 r. 
międzynarodowa misja obserwacji 
wyborów OBWE/ODIHR zwróciła uwagę 
na ogólny brak poszanowania 
podstawowych wolności zgromadzeń, 
zrzeszania się i wypowiedzi, a wybory 
odbyły się po krótkiej kampanii wyborczej, 
w granicach restrykcyjnych warunków i w 
kontekście represji, które ogólnie nie 
umożliwiały znaczącej ani opartej na 
zasadzie konkurencji rywalizacji 
politycznej;

Or. en

Poprawka 47
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pomimo 
decyzji Rady Unii Europejskiej z 2016 r. o 
zniesieniu ograniczeń względem 170 osób 
i trzech przedsiębiorstw w świetle kroków 
podjętych przez Białoruś w dążeniu do 
poprawy stosunków UE–Białoruś, nie 
osiągnięto postępów w obszarze rządów 
demokratycznych i praw człowieka, przy 
jednoczesnym wzroście represji 
administracyjnych, finansowych i 
fizycznych wobec demokratycznej 
opozycji, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, dziennikarzy i blogerów, 
a nawet zwykłych ludzi;

Or. en

Poprawka 48
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Centralna 
Komisja Wyborcza Białorusi odmówiła 
rejestracji jako kandydatów w wyborach 
prezydenckich w 2020 r. polityków 
krytykujących reżim, którzy według 
doniesień zebrali ponad 100 000 
podpisów, zgodnie z wymogami 
prawodawstwa krajowego, co zwraca 
uwagę na nieproporcjonalne i 
nieuzasadnione bariery dla 
kandydowania, stojące w sprzeczności ze 
zobowiązaniami w ramach OBWE i 
innymi normami międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 49
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 50
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 51
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne; mając na uwadze, że 
zgłoszono wielu kandydatów, ale 
restrykcyjny i arbitralny proces rejestracji 
uniemożliwił uczestnictwo większości z 
nich, oraz że doszło do aresztowania 
głównego kontrkandydata Wiktara 
Babaryki i Siarhieja Cichanouskiego, 
męża Swiatłany Cichanouskiej, innej 
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kluczowej kandydatki, a Centralna 
Komisja Wyborcza Białorusi odmówiła 
rejestracji kluczowego kandydata opozycji 
Waleryja Cepkały ze względu na 
niewystarczającą liczbę ważnych podpisów 
poparcia bez możliwości odwołania się i 
ponownej oceny odrzuconych podpisów;

Or. en

Poprawka 52
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały podobnie jak wcześniejsze 
wybory; mając na uwadze, że po 
publikacji sfałszowanych wyników 
Białorusini natychmiast zorganizowali 
pokojowe protesty, które brutalnie 
stłumiono, na skutek czego tysiące 
protestujących zostało aresztowanych, 
torturowanych, odniosło obrażenia, a 
kilku nawet straciło życie; mając na 
uwadze, że śledczy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w obszarze praw człowieka 
zaalarmowali w dniu 1 września, że 
otrzymali informacje na temat setek 
przypadków tortur, pobić i niewłaściwego 
traktowania protestujących przeciwko 
rządowi przez policję na Białorusi oraz 
wezwali władze do położenia kresu takim 
nadużyciom;

Or. en

Poprawka 53
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

C. mając na uwadze, że wybory 
prezydenckie w 2020 r. przebiegały tak 
samo jak wybory parlamentarne i nie 
spełniały norm demokratycznych; mając 
na uwadze, że kandydaci na prezydenta i 
demonstranci byli arbitralnie aresztowani 
i przetrzymywani oraz odnotowywano 
alarmujące przypadki fizycznego znęcania 
się i tortur;

Or. en

Poprawka 54
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

C. mając na uwadze, że wybory 
prezydenckie w 2020 r. nie tylko 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne, ale wiązały się z jeszcze 
większymi represjami ze strony reżimu niż 
w poprzednich latach;

Or. en

Poprawka 55
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały w jeszcze gorszych warunkach 
niż wybory parlamentarne;

Or. en

Poprawka 56
Urmas Paet
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

C. mając na uwadze, że wybory 
prezydenckie w 2020 r. były nieuczciwe, a 
UE odmówiła zaakceptowania wyników 
wyborów;

Or. en

Poprawka 57
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że tym samym 
wybory prezydenckie w 2020 r. 
przebiegały tak samo jak wybory 
parlamentarne;

C. mając na uwadze, że wybory 
prezydenckie w 2020 r. przebiegały tak 
samo jak wybory parlamentarne;

Or. en

Poprawka 58
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że od 2000 r. nie 
zarejestrowano na Białorusi żadnej nowej 
partii politycznej, pomimo podejmowania 
wielu prób, ze względu na uciążliwy 
proces rejestracji i dużą swobodę 
decyzyjną Ministerstwa Sprawiedliwości w 
zakresie odrzucania wniosków ze 
względów formalnych, tym samym 
ograniczając prawo do wolności 
zrzeszania się; mając na uwadze, że osoby 
uczestniczące w działaniach 
niezarejestrowanych organizacji są nadal 
prześladowane, mimo że wraz z wejściem 
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w życie nowych przepisów w lipcu 2019 r. 
odpowiedzialność karna została 
zastąpiona grzywnami administracyjnymi;

Or. en

Poprawka 59
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Centralna 
Komisja Wyborcza Białorusi w dniu 14 
lipca 2020 r. ogłosiła, że Wiktar Babaryka 
i Waleryj Cepkała nie zostali 
zarejestrowani jako kandydaci na 
prezydenta pomimo zebrania 
wystarczającej liczby podpisów; mając na 
uwadze, że takie wykluczenia kandydatów 
ograniczyły Białorusinom możliwość 
wyboru własnych kandydatów;

Or. en

Poprawka 60
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że rząd 
Białorusi nie wystosował w odpowiednim 
terminie zaproszenia dla OBWE/ODIHR 
do obserwacji wyborów prezydenckich w 
dniu 9 sierpnia, co skutkowało 
nieobecnością niezależnych obserwatorów 
międzynarodowych podczas tych 
wyborów;

Or. en

Poprawka 61
Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że po raz 
pierwszy od 2001 r. obserwatorzy OBWE 
nie zostali zaproszeni i nie mogli śledzić 
przebiegu wyborów prezydenckich;

Or. fr

Poprawka 62
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że kampania 
prezydencka na Białorusi odbyła się w 
kontekście ciągłych represji, które 
osiągnęły kolejny poziom przemocy po 
ogłoszeniu oficjalnych i nieuczciwych 
wyników wyborów; mając na uwadze, że w 
doniesieniach wg stanu na dzień 1 lipca 
2020 r. wskazuje się na 703 przypadki 
represji wobec cywilów na Białorusi (z 
których 127 stanowiły kobiety), w tym 
przemocy fizycznej, uprowadzeń i gróźb 
odebrania dzieci, a łączna kwota 
nałożonych grzywien wynosi 73 748 EUR 
i wciąż rośnie; mając na uwadze, że 
wszczęto postępowanie karne wobec 33 
osób, w tym blogerów, kandydatów na 
prezydenta i członków ich sztabów; mając 
na uwadze, że w dniach 14–15 lipca 2020 
r. aresztowano co najmniej 420 osób na 
całym terytorium Białorusi podczas 
protestów przeciwko decyzji Centralnej 
Komisji Wyborczej Białorusi o odmowie 
rejestracji Wiktara Babaryki i Waleryjego 
Cepkały jako oficjalnych kandydatów na 
prezydenta;

Or. en
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Poprawka 63
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze doniesienia 
organizacji Obrońcy Praw Człowieka na 
rzecz Wolnych Wyborów na temat 
dalszych środków podejmowanych ze 
szkodą dla kandydatów opozycji, takich 
jak ograniczanie miejsc, w których 
zgodnie z prawem mogła odbywać się 
działalność wyborcza, zatrzymywanie 
członków sztabów kandydatów oraz 
blokowanie prawie wszystkich 
nominowanych przez opozycję członków 
okręgowych komisji wyborczych, w 
związku z czym 1,1 % wszystkich 
wybranych członków pochodziło z partii 
opozycyjnych, a 96,7 % z partii 
prorządowych;

Or. en

Poprawka 64
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze wezwania na 
przesłuchanie, w tym wezwanie Swiatłany 
Aleksijewicz, oraz aresztowania członków 
opozycyjnej Rady Koordynacyjnej;

Or. fr

Poprawka 65
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że sytuacja w 
zakresie praw człowieka na Białorusi 
nadal ulegała pogorszeniu podczas 
kampanii wyborczej, kiedy to 
odnotowywano rosnącą liczbę 
arbitralnych zatrzymań i grzywien, w tym 
za uczestnictwo w pokojowych 
zgromadzeniach; mając na uwadze, że 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
i obserwatorzy donoszą o represjach 
wobec przeciwników reżimu, 
obserwatorów wyborów, dziennikarzy, 
blogerów, działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego i obrońców praw 
człowieka, w tym w formie przemocy 
fizycznej, uprowadzeń, grzywien 
administracyjnych, gróźb utraty pieczy 
nad dzieckiem, postępowań karnych, a 
także tortur fizycznych i psychicznych;

Or. en

Poprawka 66
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że aresztowania 
mające miejsce przed wyborami były 
związane z seriami protestów, w 
szczególności protestami przeciwko 
fabryce akumulatorów w Brześciu, 
zgromadzeniem Bloku Młodych w Mińsku 
przeciwko organizacji corocznej parady w 
dniu 9 maja z okazji Dnia Zwycięstwa w 
kontekście COVID-19, licznymi 
zgromadzeniami w ramach protestów 
przeciwko aresztowaniu potencjalnych 
kandydatów na prezydenta, tj. Wiktara 
Babaryki i Siarhieja Cichanouskiego, 
oraz przeciwko decyzji Centralnej Komisji 
Wyborczej Białorusi o odmowie rejestracji 
Wiktara Babaryki i Waleryjego Cepkały 
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jako oficjalnych kandydatów na 
prezydenta;

Or. en

Poprawka 67
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze aresztowania 
setek osób podczas demonstracji 
opozycyjnych i przetrzymywanie ich w 
okropnych warunkach;

Or. fr

Poprawka 68
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że uprowadzenia 
ludzi na ulicach przez nieznane osoby bez 
znaków identyfikacyjnych, a także 
przemoc fizyczna i tortury wobec 
aresztowanych i uprowadzonych oraz 
masowe i systematyczne groźby odebrania 
dzieci matkom, którymi interesuje się 
państwo, stały się powszechnymi 
praktykami w ostatnich miesiącach; 
mając na uwadze, że lider białoruskiej 
opozycji i więzień polityczny Pawieł 
Siewiaryniec podciął sobie żyły w ramach 
protestu przeciwko torturom i nieludzkim 
warunkom przetrzymywania;

Or. en

Poprawka 69
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że na Białorusi 
w następstwie wyborów prezydenckich w 
dniu 9 sierpnia i po ogłoszeniu 
sfałszowanych wyników potwierdzających 
zwycięstwo dotychczasowego prezydenta 
miały miejsce bezprecedensowe protesty, 
podczas których domagano się wolnych i 
uczciwych nowych wyborów; mając na 
uwadze, że protesty doprowadziły do 
brutalnych ataków i tysięcy aresztowań, 
powiązanych z doniesieniami o 
nieludzkich warunkach i nieludzkim 
traktowaniu w miejscach zatrzymań;

Or. en

Poprawka 70
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że warunki 
pracy obrońców praw człowieka ulegają 
ciągłemu pogorszeniu i ze podlegają oni 
systematycznemu zastraszaniu, nękaniu i 
ograniczeniom podstawowych wolności; 
mając na uwadze, że powszechna 
bezkarność funkcjonariuszy organów 
ścigania przyczynia się do dalszych 
naruszeń praw człowieka i działań 
odwetowych względem obrońców praw 
człowieka; mając na uwadze, że 
organizacje praw człowieka 
systematycznie spotykają się z odmową 
rejestracji, a członkostwo w 
niezarejestrowanych ugrupowaniach i 
otrzymywanie funduszy z zagranicy jest 
penalizowane; mając na uwadze, że 
prawnicy zajmujący się prawami 
człowieka są usuwani z palestry za obronę 
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zatrzymanych działaczy cywilnych i 
politycznych, którzy nie mogą liczyć na 
sprawiedliwy proces;

Or. en

Poprawka 71
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że według 
białoruskich organizacji praw człowieka 
ponad 40 osób jest przetrzymywanych na 
Białorusi z powodów politycznych; mając 
na uwadze, że wśród więzionych członków 
białoruskiej opozycji jest Mikałaj 
Statkiewicz, demokratyczny 
kontrkandydat w wyborach prezydenckich 
z 2010 r., który był więźniem sumienia w 
latach 2011–2017; mając na uwadze, że 
białoruskie organizacje praw człowieka 
ogłosiły, że Siarhiej Cichanouski jest 
więźniem sumienia, podobnie jak 
następujące osoby uwięzione w związku z 
jego sprawą: Jauhien Razniczenka, 
Dzmitryj Furmanaw, Wiarhilij Uszak, 
Alaksandr Aranowicz, Wasil Baboruski, 
Aciom Sakaw i Uładzimir Nawumik;

Or. en

Poprawka 72
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że wśród 
członków komisji wyborczych i 
obserwatorów wyborów niemal nie było 
przedstawicieli demokratycznych partii 
politycznych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz niezależnych 
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inicjatyw obywatelskich;
Or. en

Poprawka 73
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że ze względu na 
brak wystosowanego w odpowiednim 
terminie zaproszenia od władz 
białoruskich OBWE nie była w stanie 
wysłać misji obserwacji wyborów na 
Białoruś w celu obserwowania wyborów 
prezydenckich w 2020 r.;

Or. en

Poprawka 74
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że ze względu na 
ograniczenia nakładane przez Centralną 
Komisję Wyborczą podczas pandemii 
koronawirusa lokalni obserwatorzy 
wyborów nie mogli w pełni wykonywać 
swoich obowiązków na wszystkich etapach 
głosowania: wczesnego głosowania, 
głosowania w dniu wyborów i głosowania 
w domu; mając na uwadze, że wczesne 
głosowanie zostało wykorzystane przez 
białoruski reżim do kilkakrotnego 
zawyżenia frekwencji, a ponadto 
dokumentowane były liczne przypadki 
wymuszonego głosowania w określonych 
kategoriach głosujących, np. personelu 
wojskowego, urzędników publicznych, 
pracowników państwowych 
przedsiębiorstw i obywateli mieszkających 
w lokalach komunalnych; mając na 
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uwadze, że w dniu wyborów lokalnym 
obserwatorom wyborów uniemożliwiono 
monitorowanie liczenia głosów, a liczba 
głosujących i wyniki wyborów ogłoszone 
przez komisję wyborczą znacznie różniły 
się od tego, czego świadkami byli owi 
obserwatorzy;

Or. en

Poprawka 75
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw C i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ci. mając na uwadze, że w 2016 r. UE 
zniosła ograniczenia względem 170 osób i 
czterech przedsiębiorstw na Białorusi, 
które zostały nałożone z powodu ataków w 
następstwie wyborów prezydenckich w 
2010 r., a obecnie ma zastosowanie 
embargo na broń i sprzęt, które mogłyby 
być wykorzystywane do represji 
wewnętrznych, a także zamrożenie 
aktywów i zakaz podróżowania wobec 
czterech osób podejrzewanych o związek 
ze zniknięciem dwóch polityków opozycji, 
jednego biznesmena i jednego 
dziennikarza w latach 1999 i 2000;

Or. en

Poprawka 76
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
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personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę 
zaprzeczyć oficjalnej wersji rządowej;

personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, w szczególności 
parady wojskowej w dniu 9 maja z 
udziałem tysięcy uczestników oraz 
corocznego dnia prac społecznych, w 
którym wzięła udział jedna czwarta 
białoruskiej ludności, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę 
zaprzeczyć oficjalnej wersji rządowej, w 
wyniku czego Białoruś posiada jeden z 
najwyższych w Europie wskaźników 
zakażeń COVID-19 na mieszkańca oraz 
stanowi zagrożenie zdrowotne dla 
regionu;

Or. en

Poprawka 77
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę 
zaprzeczyć oficjalnej wersji rządowej;

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę 
zaprzeczyć oficjalnej wersji rządowej; 
mając na uwadze, że rząd i prezydent 
Białorusi nie przekazywali faktów na 
temat pandemii ani nie zareagowali na 
nią na czas, a zamiast tego aktywnie 
rozpowszechniali fałszywe informacje, 
które zagrażały zdrowiu obywateli;

Or. en

Poprawka 78
Norbert Neuser, Tonino Picula, Robert Biedroń
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę 
zaprzeczyć oficjalnej wersji rządowej;

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy dzielili się 
kluczowymi informacjami na temat 
pandemii i koniecznych środków 
ostrożności, pokazując tym samym 
zaangażowanie społeczne ludności i 
prężność białoruskiego społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 79
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę 
zaprzeczyć oficjalnej wersji rządowej;

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego;

Or. en

Poprawka 80
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
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Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę 
zaprzeczyć oficjalnej wersji rządowej;

D. mając na uwadze, że władze 
białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 w kraju, a tym samym 
zmarnowały cenny czas, który można było 
wykorzystać do przygotowania i ochrony 
ludności kraju, a w szczególności jego 
personelu medycznego, nie anulowały 
masowych wydarzeń, a zamiast tego brały 
udział w zastraszaniu dziennikarzy i 
blogerów, demokratycznej opozycji, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zwykłych obywateli, którzy mieli 
odwagę zaprzeczyć oficjalnej wersji 
rządowej;

Or. en

Poprawka 81
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że UE 
solidaryzowała się z ludnością Białorusi 
od początku pandemii COVID-19, 
zapewniając wsparcie finansowe i 
materialne w ramach programów 
dwustronnych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 82
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi znacznie się pogorszyła od 
2015 r., nieliczni niezależni dziennikarze i 
media, które są w stanie prowadzić 
działalność w tym kraju, są narażone na 
systematyczne nękanie i kary, takie jak 
aresztowania lub wszczynanie dochodzeń 
w sprawach karnych, a liczba wnoszonych 
oskarżeń z powodu treści publikowanych 
w internecie wzrosła;

E. mając na uwadze, że nie istnieją 
niezależne białoruskie agencje 
informacyjne zarejestrowane na 
Białorusi, a wolność prasy na Białorusi 
znacznie się pogorszyła od 2015 r.; mając 
na uwadze, że nieliczni niezależni 
dziennikarze, blogerzy, fotografowie i 
media, które są w stanie prowadzić 
działalność w tym kraju i które donoszą o 
naruszeniach praw człowieka, są narażone 
na systematyczne nękanie i kary, takie jak 
aresztowania lub wszczynanie dochodzeń 
w sprawach karnych, w tym w związku z 
zarzutami nielegalnego produkowania i 
rozpowszechniania informacji, 
ekstremizmu, dyskredytowania i 
obrażania prezydenta lub chuliganizmu, a 
liczba wnoszonych oskarżeń z powodu 
treści publikowanych w internecie wzrosła; 
mając na uwadze, że w latach 2000 i 2016 
dwaj dziennikarze zajmujący się prawami 
człowieka zostali zabici w następstwie 
aktywnego zgłaszania naruszeń praw 
człowieka i krytykowania represyjnej 
polityki autorytarnego rządu Białorusi;

Or. en

Poprawka 83
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi znacznie się pogorszyła od 
2015 r., nieliczni niezależni dziennikarze i 
media, które są w stanie prowadzić 
działalność w tym kraju, są narażone na 
systematyczne nękanie i kary, takie jak 
aresztowania lub wszczynanie dochodzeń 
w sprawach karnych, a liczba wnoszonych 
oskarżeń z powodu treści publikowanych 

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi stale się pogarsza od 2015 r., 
a sytuacja stała się jeszcze trudniejsza po 
ostatnich wyborach prezydenckich w 
sierpniu 2020 r., nieliczni niezależni 
dziennikarze i media, które są w stanie 
prowadzić działalność w tym kraju, są 
narażone na systematyczne nękanie i kary, 
takie jak aresztowania lub wszczynanie 
dochodzeń w sprawach karnych, a liczba 
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w internecie wzrosła; wnoszonych oskarżeń z powodu treści 
publikowanych w internecie wzrosła;

Or. en

Poprawka 84
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi znacznie się pogorszyła od 
2015 r., nieliczni niezależni dziennikarze i 
media, które są w stanie prowadzić 
działalność w tym kraju, są narażone na 
systematyczne nękanie i kary, takie jak 
aresztowania lub wszczynanie dochodzeń 
w sprawach karnych, a liczba wnoszonych 
oskarżeń z powodu treści publikowanych 
w internecie wzrosła;

E. mając na uwadze, że nie istnieją 
niezależne agencje informacyjne 
zarejestrowane na Białorusi, a wolność 
prasy na Białorusi znacznie się pogorszyła 
od 2015 r.; mając na uwadze, że nieliczni 
niezależni dziennikarze i media, które są w 
stanie prowadzić działalność w tym kraju, 
są narażone na systematyczne nękanie i 
kary, takie jak aresztowania lub 
wszczynanie dochodzeń w sprawach 
karnych, a liczba wnoszonych oskarżeń z 
powodu treści publikowanych w internecie 
wzrosła;

Or. en

Poprawka 85
Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi znacznie się pogorszyła od 
2015 r., nieliczni niezależni dziennikarze i 
media, które są w stanie prowadzić 
działalność w tym kraju, są narażone na 
systematyczne nękanie i kary, takie jak 
aresztowania lub wszczynanie dochodzeń 
w sprawach karnych, a liczba wnoszonych 
oskarżeń z powodu treści publikowanych 
w internecie wzrosła;

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi znacznie się pogorszyła w 
ostatnich latach, co potwierdza co roku 
światowy ranking wolności prasy, oraz 
mając na uwadze, że nieliczni niezależni 
dziennikarze i media, które są w stanie 
prowadzić działalność w tym kraju, są 
narażone na systematyczne nękanie i kary, 
takie jak aresztowania lub wszczynanie 
dochodzeń w sprawach karnych, a liczba 
wnoszonych oskarżeń z powodu treści 
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publikowanych w internecie wzrosła;
Or. en

Poprawka 86
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi znacznie się pogorszyła od 
2015 r., nieliczni niezależni dziennikarze i 
media, które są w stanie prowadzić 
działalność w tym kraju, są narażone na 
systematyczne nękanie i kary, takie jak 
aresztowania lub wszczynanie dochodzeń 
w sprawach karnych, a liczba wnoszonych 
oskarżeń z powodu treści publikowanych 
w internecie wzrosła;

E. mając na uwadze, że wolność prasy 
na Białorusi znacznie się pogorszyła od 
2015 r., nieliczni niezależni dziennikarze, 
media i blogerzy, którzy są w stanie 
prowadzić działalność w tym kraju, są 
narażeni na systematyczne nękanie i kary, 
takie jak aresztowania lub wszczynanie 
dochodzeń w sprawach karnych, a liczba 
wnoszonych oskarżeń z powodu treści 
publikowanych w internecie wzrosła;

Or. en

Poprawka 87
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w ostatnich 
miesiącach ośmioro przedstawicieli 
mediów otrzymało ostrzeżenia od 
Ministerstwa Informacji Republiki 
Białorusi, głównie dotyczące naruszenia 
przepisów dotyczących mediów oraz 
„rozpowszechniania informacji, które 
mogą szkodzić krajowym interesom 
Białorusi”; mając na uwadze, że obrońcy 
praw człowieka i dziennikarze, którzy 
obserwowali lub relacjonowali 
demonstracje związane z wyborami 
prezydenckimi oraz którzy krytykowali 
politykę państwa w dziedzinie środowiska 
lub komentowali sytuację związaną z 
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COVID-19, także znaleźli się na 
celowniku i mogą być im postawione 
zarzuty karne, przy czym wobec co 
najmniej sześciorga dziennikarzy 
zastosowano zatrzymanie administracyjne 
na 77 dni, a innym nakazano zapłacenie 
grzywny; mając na uwadze, że wśród 
aresztowanych dziennikarzy znalazły się 
osoby pracujące dla międzynarodowych 
agencji informacyjnych takich jak BBC, 
DW, Reuters i Radio Wolna Europa / 
Radio Swoboda, wszyscy obrońcy praw 
człowieka, wobec których podjęto 
działania, pochodzą z różnych regionów 
Białorusi, w szczególności Brześcia, 
Mohylewa, Rzeczycy, Swietłahorska i 
Bobrujska, a sześcioro zatrzymanych 
obrońców praw człowieka wywodzi się z 
wiodącej organizacji praw człowieka na 
Białorusi, Centrum Obrony Praw 
Człowieka „Wiasna”;

Or. en

Poprawka 88
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że prawa 
człowieka i demokracja na Białorusi są w 
ostatnich dekadach rozmyślnie i brutalnie 
ograniczane przez białoruskie władze, a 
przedstawiciele opozycji, społeczeństwa 
obywatelskiego i mediów w kraju są 
regularnie aresztowani lub prześladowani 
w inny sposób;

Or. en

Poprawka 89
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że obrońcy praw 
człowieka i dziennikarze, którzy 
obserwowali lub relacjonowali 
demonstracje oraz którzy krytykują 
politykę państwa w dziedzinie środowiska 
lub komentują sytuację związaną z 
pandemią COVID-19 na Białorusi, także 
znaleźli się na celowniku i mogą być im 
postawione zarzuty karne;

Or. en

Poprawka 90
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że 
zaangażowanie białoruskiego 
społeczeństwa obywatelskiego wyraźnie 
rośnie, w tym dzięki działaniom 
wspieranym przez UE i zacieśnianiu 
kontaktów międzyludzkich;

Or. en

Poprawka 91
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze presję 
wywieraną na dziennikarzy białoruskich i 
zagranicznych, aby uniemożliwić im 
relacjonowanie działań opozycji;

Or. fr
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Poprawka 92
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że po wyborach 
prezydenckich reżim w jeszcze większym 
stopniu ograniczył wolność mediów oraz 
prawo ludzi do dostępu do informacji i 
dzielenia się nimi przez blokowanie 
dostępu do internetu, przerwanie 
drukowania gazet, aresztowanie lokalnych 
i zagranicznych korespondentów oraz 
poddawanie ich torturom i nieludzkiemu 
traktowaniu, przy czym na celowniku 
znaleźli się w szczególności dziennikarze, 
a kilku z nich odniosło obrażenia podczas 
relacjonowania usankcjonowanych przez 
białoruski reżim ataków na pokojowo 
nastawionych protestujących; mając na 
uwadze, że państwowe stacje telewizyjne 
nie relacjonują trwających protestów i 
aktów okrucieństwa popełnianych przez 
reżim Łukaszenki oraz są wykorzystywane 
do rozpowszechniania propagandy, 
atakowania i dyskredytowania Swiatłany 
Cichanouskiej, działaczy politycznych i 
pokojowo nastawionych protestujących, a 
po rezygnacji dziennikarzy z pracy w 
państwowych stacjach telewizyjnych 
zostali oni zastąpieni ekspertami ds. 
propagandy z Rosji;

Or. en

Poprawka 93
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 wykazała odporność, 
determinację i bezprecedensową 
samoorganizację białoruskiego 
społeczeństwa, w szczególności w świetle 
letargicznej reakcji władz, a nawet 
zaprzeczania pandemii i jej skutkom;

Or. en

Poprawka 94
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że białoruski 
reżim dąży do zastraszenia i rozwiązania 
Rady Koordynacyjnej Białorusi, kierując 
działania przeciw jej członkom i 
wszczynając przeciwko nim postępowania 
karne;

Or. en

Poprawka 95
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że niezależni 
dziennikarze współpracujący z 
zagranicznymi mediami i pracujący dla 
nich są oskarżani z art. 22.9 kodeksu 
wykroczeń administracyjnych, który 
stanowi, że przyjmowanie korzyści 
finansowych od mediów, które nie są 
należycie zarejestrowane i akredytowane 
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na Białorusi, jest niezgodne z prawem; 
mając na uwadze, że kanał Biełsat TV, 
który jest oficjalnie zarejestrowany w 
Polsce, nie został zarejestrowany na 
Białorusi, a jego działania są 
przedmiotem ciągłych nacisków i ataków, 
łącznie z brutalnymi zatrzymaniami jego 
dziennikarzy i grzywnami nakładanymi na 
jego ofiarodawców, które na dzień 18 
czerwca 2020 r. wyniosły 101 791 USD;

Or. en

Poprawka 96
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że kanał Biełsat 
TV, który jest oficjalnie zarejestrowany w 
Polsce, nie został dotychczas 
zarejestrowany na Białorusi, a jego 
działania są przedmiotem ciągłych 
nacisków i ataków, łącznie z brutalnymi 
zatrzymaniami jego dziennikarzy i 
grzywnami nakładanymi na jego 
ofiarodawców, które na dzień 18 czerwca 
2020 r. wyniosły 101 791 USD;

Or. en

Poprawka 97
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że białoruski 
reżim stosuje represje wobec aktywistów 
posługujących się sztuką, blogerów i 
innych osób zawodowo związanych z 
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kulturą, które wykorzystują swoje prace 
do krytykowania rządu i wspierania 
opozycji politycznej; mając na uwadze, że 
na dzień 29 czerwca 2020 r. 
zarejestrowano 73 przypadki stosowania 
represji wobec osób zaangażowanych w 
działalność w obszarze sztuki, przy czym 
21 osób zostało pozbawionych wolności i 
wszczęto 20 spraw karnych; mając na 
uwadze, że białoruskie organizacje praw 
człowieka uznały dziewięcioro aktywistów 
posługujących się sztuką za więźniów 
politycznych;

Or. en

Poprawka 98
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ee. mając na uwadze, że warunki 
pracy obrońców praw człowieka ulegają 
ciągłemu pogorszeniu i podlegają oni 
systematycznemu zastraszaniu i nękaniu, 
w tym szykanom sądowym, ograniczeniom 
wolności zgromadzeń, zrzeszania się i 
wypowiedzi oraz przemieszania się, a 
także arbitralnym zatrzymaniom i 
wyrokom skazującym, brutalnemu 
traktowaniu i zniesławieniu, 
przeszukaniom biur i przedmiotów 
osobistych oraz konfiskatom sprzętu; 
mając na uwadze, że między końcem 
kwietnia a początkiem maja 2020 r. ośmiu 
obrońców praw człowieka na Białorusi 
zostało arbitralnie zatrzymanych i 
poddanych szykanom sądowym za 
uczestnictwo w pokojowych 
zgromadzeniach i krytykę polityki rządu 
przed wyborami prezydenckimi;

Or. en

Poprawka 99
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans
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Projekt rezolucji
Motyw E f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ef. mając na uwadze, że powszechna 
bezkarność funkcjonariuszy organów 
ścigania przyczynia się do dalszych 
naruszeń praw człowieka i działań 
odwetowych względem obrońców praw 
człowieka; mając na uwadze, że 
organizacje praw człowieka wraz z innymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego systematycznie spotykają 
się z odmową rejestracji, a w 2011 r. 
wprowadzono poprawki do przepisów, 
zgodnie z którymi organizacje te nie mogą 
zgodnie z prawem posiadać funduszy za 
granicą i które przewidują 
odpowiedzialność karną za otrzymywanie 
zagranicznych dotacji lub darowizn; 
mając na uwadze, że przepisy te 
zaostrzono w maju 2020 r. w związku z 
wprowadzeniem rozporządzenia 
prezydenta Republiki Białorusi w sprawie 
pomocy zagranicznej;

Or. en

Poprawka 100
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eg. mając na uwadze, że prawnicy 
zajmujący się prawami człowieka są 
usuwani z palestry za obronę 
zatrzymanych działaczy cywilnych i 
politycznych oraz informowanie o 
warunkach ich przetrzymywania lub 
naruszaniu gwarancji sprawiedliwego 
procesu, a społeczność praw człowieka 
jest rutynowo stygmatyzowana jako 
motywowana politycznie i oskarżana o 
otrzymywanie zagranicznego 
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finansowania w celu prowadzenia działań 
wywrotowych, krytykowania rządu lub 
destabilizowania istniejącego systemu 
politycznego;

Or. en

Poprawka 101
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eh. mając na uwadze, że od 2014 r. 18 
tys. nieletnich na Białorusi skazano na 
nieproporcjonalnie długie okresy 
pozbawienia wolności, wynoszące od 
ośmiu do 15 lat, za przestępstwa 
narkotykowe niezwiązane z przemocą na 
podstawie art. 328 kodeksu karnego; 
mając na uwadze, że podczas zatrzymania 
i pozbawienia wolności nieletni na 
Białorusi doświadczają licznych naruszeń 
swoich praw, łącznie z przemocą fizyczną i 
torturami, oraz są narażeni na warunki 
pracy niebezpieczne dla zdrowia;

Or. en

Poprawka 102
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ei. mając na uwadze, że w 
sprawozdaniu specjalnej sprawozdawczyni 
ds. sytuacji w zakresie praw człowieka na 
Białorusi z lipca 2020 r. odnotowano brak 
istotnej poprawy w prawnej i regulacyjnej 
ochronie praw człowieka na Białorusi 
oraz, oprócz wyżej wspomnianych 
problemów, zwrócono uwagę na ciągłe 
stosowanie kary śmierci, szeroko 
rozpowszechnioną dyskryminację 
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szczególnie wrażliwych grup, w tym 
kobiet, osób niepełnosprawnych, 
mniejszości etnicznych i religijnych oraz 
osób LGBTIQ, ciągłe stosowanie pracy 
przymusowej, tortury oraz inne okrutne, 
nieludzkie lub poniżające traktowanie 
albo karanie zatrzymanych osób, a także 
dyskryminację osób posługujących się 
językiem białoruskim;

Or. en

Poprawka 103
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw E j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ej. mając na uwadze, że UE 
przeznaczyła 60 mln EUR dla Białorusi 
na łagodzenie natychmiastowych i 
bezpośrednich skutków wybuchu 
pandemii COVID-19, a w reakcji na 
sytuację na Białorusi w następstwie 
wyborów przeznaczyła dodatkowe 53 mln 
EUR na wsparcie białoruskiej ludności; 
mając na uwadze, że Białoruś rozważa 
możliwość wnioskowania o pomoc 
makrofinansową z UE;

Or. en

Poprawka 104
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że na Białoruś 
jest wywierana bezprecedensowa presja ze 
strony Rosji mająca na celu pogłębienie 
ich integracji w kontekście państwa 
związkowego, ze szkodą dla suwerenności 
Białorusi, co prowadzi do trwającego 

skreśla się
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impasu w kwestii przywozu ropy z Rosji;
Or. en

Poprawka 105
David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że na Białoruś 
jest wywierana bezprecedensowa presja ze 
strony Rosji mająca na celu pogłębienie ich 
integracji w kontekście państwa 
związkowego, ze szkodą dla suwerenności 
Białorusi, co prowadzi do trwającego 
impasu w kwestii przywozu ropy z Rosji;

F. mając na uwadze, że na Białoruś 
jest wywierana bezprecedensowa presja ze 
strony Rosji mająca na celu pogłębienie ich 
integracji w kontekście państwa 
związkowego, ze szkodą dla suwerenności 
Białorusi, co prowadzi m.in. do trwającego 
impasu w kwestii przywozu ropy i gazu z 
Rosji;

Or. en

Poprawka 106
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że na Białoruś 
jest wywierana bezprecedensowa presja ze 
strony Rosji mająca na celu pogłębienie ich 
integracji w kontekście państwa 
związkowego, ze szkodą dla suwerenności 
Białorusi, co prowadzi do trwającego 
impasu w kwestii przywozu ropy z Rosji;

F. mając na uwadze, że na Białoruś 
jest wywierana bezprecedensowa presja ze 
strony Rosji mająca na celu pogłębienie ich 
integracji w kontekście państwa 
związkowego, ze szkodą dla suwerenności 
Białorusi, co prowadzi do trwającego 
impasu w kwestii przywozu ropy i gazu z 
Rosji;

Or. en

Poprawka 107
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że na Białoruś 
jest wywierana bezprecedensowa presja ze 
strony Rosji mająca na celu pogłębienie ich 
integracji w kontekście państwa 
związkowego, ze szkodą dla suwerenności 
Białorusi, co prowadzi do trwającego 
impasu w kwestii przywozu ropy z Rosji;

F. mając na uwadze, że na Białoruś 
jest wywierana bezprecedensowa presja ze 
strony Rosji mająca na celu pogłębienie ich 
integracji w kontekście państwa 
związkowego, ze szkodą dla suwerenności 
Białorusi, co prowadzi do trwającego 
impasu w kwestii przywozu ropy i gazu z 
Rosji;

Or. en

Poprawka 108
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że Białoruś w 
partnerstwie w rosyjską korporacją 
ROSATOM buduje elektrownię jądrową w 
Ostrowcu, w nieuzasadnionej lokalizacji 
położonej jedynie 20 km od zewnętrznej 
granicy UE i 45 km od stolicy Litwy; 
mając na uwadze, że budowa elektrowni 
jądrowej w Ostrowcu wiąże się z brakiem 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego, poważnymi 
naruszeniami zasad bezpieczeństwa oraz 
poważnymi incydentami, w tym ciągłym 
prowadzeniem robót budowlanych 
pomimo wystąpienia przypadków 
zachorowania na COVID-19 na terenie 
budowy; mając na uwadze, że 
uruchomienie pierwszego reaktora 
elektrowni jądrowej w Ostrowcu było 
planowane przed wyborami prezydenckimi 
w sierpniu 2020 r. i przed pełnym 
wdrożeniem zaleceń wynikających z 
testów wytrzymałościowych 
przeprowadzonych przez organy 
bezpieczeństwa jądrowego UE;

Or. en
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Poprawka 109
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 26 lat 
sprawowania władzy przez Alaksandra 
Łukaszenkę upłynęło pod znakiem polityki 
podważania suwerenności i niezależności 
kraju oraz osłabiania tożsamości, 
dziedzictwa i kultury Białorusi;

Or. en

Poprawka 110
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że państwa 
mogą samodzielnie decydować o własnym 
modelu gospodarczym, politycznym i 
społecznym, a także o zawieranych 
umowach dwustronnych i wielostronnych;

Or. en

Poprawka 111
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje działania stwarzające 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, 

skreśla się
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takie jak wspólne ćwiczenia wojskowe 
Zapad 2017;

Or. en

Poprawka 112
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje działania stwarzające 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, 
takie jak wspólne ćwiczenia wojskowe 
Zapad 2017;

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje działania stwarzające 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, 
takie jak wspólne ćwiczenia wojskowe 
Zapad 2017, planowane wspólne 
ćwiczenia wojskowe Zapad 2021 i budowa 
niebezpiecznych obiektów jądrowych;

Or. en

Poprawka 113
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje działania stwarzające 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, 
takie jak wspólne ćwiczenia wojskowe 
Zapad 2017;

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa członkostwo 
Białorusi w Organizacji Układu o 
Bezpieczeństwie Zbiorowym oznacza, że 
kraj ten jest ściśle związany z Rosją i 
zależny od niej oraz podejmuje działania 
stwarzające zagrożenie dla państw 
członkowskich UE, takie jak wspólne 
ćwiczenia wojskowe Zapad 2017;

Or. en

Poprawka 114
Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje działania stwarzające 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, 
takie jak wspólne ćwiczenia wojskowe 
Zapad 2017;

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje wspólne działania, takie 
jak ćwiczenia wojskowe Zapad 2017;

Or. fr

Poprawka 115
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje działania stwarzające 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, 
takie jak wspólne ćwiczenia wojskowe 
Zapad 2017;

G. mając na uwadze, że z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest 
ściśle związana z Rosją i zależna od niej 
oraz podejmuje działania stwarzające 
zagrożenie dla państw członkowskich UE, 
takie jak niejasne wspólne ćwiczenia 
wojskowe Zapad 2017;

Or. en

Poprawka 116
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, 
Paulo Rangel, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że kampania 
przed wyborami prezydenckimi 
przebiegała pod znakiem powszechnych 
biurokratycznych ingerencji 
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faworyzujących dotychczasowego 
prezydenta, zastraszania i represji wobec 
innych kandydatów, ich rodzin i 
zwolenników, odmowy rejestracji 
kandydatów, którzy zebrali wystarczającą 
liczbę podpisów, wielu aresztowań, prób 
uciszenia niezależnych dziennikarzy i 
blogerów oraz usuwania dysydenckich 
stron internetowych;

Or. en

Poprawka 117
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w 2016 r. UE 
zniosła większość sankcji wobec Białorusi, 
z wyjątkiem embarga na broń i sankcji 
wobec czterech osób; mając na uwadze, że 
Rada Europejska w 2020 r. zgodziła się 
nałożyć sankcje na znaczną liczbę osób 
odpowiedzialnych za przemoc, represje i 
fałszowanie wyników wyborów;

Or. en

Poprawka 118
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że 
niedopuszczalne jest, by państwo 
członkowskie nie potępiło jednoznacznie 
fałszowania wyborów, przemocy i represji 
oraz uznawało Białoruś Łukaszenki za 
państwo partnerskie, gdyż sytuacja na 
Białorusi wymaga przyjęcia 
zdecydowanego i opartego na zasadach 
stanowiska oraz uzgodnienia wspólnych 
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działań UE;
Or. en

Poprawka 119
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że budowa 
kompleksu przemysłowego „Wielki 
Kamień” odzwierciedla dążenie Chin do 
włączenia Białorusi w swój nowy 
jedwabny szlak; 

Or. fr

Poprawka 120
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że po wybuchu 
masowych protestów Alaksandr 
Łukaszenka zwrócił się o pomoc do Rosji, 
aby zapewnić przetrwanie białoruskiego 
reżimu;

Or. en

Poprawka 121
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że Alaksandr 
Łukaszenka pragnie odzyskać dobry 
wizerunek i poparcie publiczne, tworząc 
propagandowe historie na temat 
zewnętrznych zagrożeń dla Białorusi, a 
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UE i jej państwa członkowskie są 
wykorzystywane na potrzeby takiej 
dezinformacji, np. rozpowszechniane są 
informacje na temat możliwej interwencji 
podejmowanej przez zagraniczne 
podmioty z Zachodu i z tego 
nieprawdziwego powodu białoruski reżim 
intensyfikuje działania i przemieszcza 
białoruskie siły wojskowe do regionu 
Grodna przy granicy z Polską i Litwą, co 
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla UE i 
jej państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 122
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski, Andrzej 
Halicki, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, Michael Gahler, Paulo Rangel, 
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że niezależne 
platformy ustanowione przez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego Białorusi 
(takie jak Golos -Belarus2020.org) 
przeprowadziły niezależne badania po 
wyjściu z lokalu wyborczego i 
przeanalizowały protokoły z ponad 200 
okręgowych komisji wyborczych, co 
ujawniło prawdziwe wyniki, wyraźnie 
wskazujące, że Swiatłana Cichanouska 
zdobyła zdecydowaną większość głosów (w 
przedziale od 71,1 % do 97,6 %);

Or. en

Poprawka 123
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że Centralna 
Komisja Wyborcza ogłosiła Alaksandra 
Łukaszenkę zwycięzcą wyborów, podając, 
że rzekomo zdobył on 80,10 % głosów, a 
jego główna przeciwniczka Swiatłana 
Cichanouska zdobyła 10,12 %, ciągle 
zgłaszano nieprawidłowości w dniu 
głosowania, ludziom często odmawiano 
prawa do głosowania, a protokoły z 
okręgów wyborczych były fałszowane;

Or. en

Poprawka 124
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że Białoruś nie 
uznaje niezależności separatystycznej 
republiki Abchazji i Osetii Południowej 
oraz formalnej aneksji Krymu, a także 
powołała się na przepis w konstytucji 
stanowiący o zobowiązaniu do 
neutralności, aby odmówić opowiedzenia 
się po stronie Rosji podczas wojny na 
wschodzie Ukrainy;

Or. en

Poprawka 125
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze, że trudna 
sytuacja gospodarcza, która jeszcze 
pogorszy się z powodu ogólnokrajowych 
strajków pracowników i odmowy przez 
białoruski reżim wszczęcia krajowego 
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dialogu z ludnością Białorusi, wskazuje, 
że model gospodarczy Białorusi osiągnął 
limit, a państwo może wchodzić w okres 
transformacji, w którym UE może odegrać 
kluczową równoważącą rolę;

Or. en

Poprawka 126
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw G d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gd. mając na uwadze, że władze 
Białorusi nie zastosowały się do 
minimalnych standardów 
międzynarodowych dotyczących 
wiarygodnego, przejrzystego, wolnego i 
uczciwego procesu wyborów 
prezydenckich;

Or. en

Poprawka 127
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ge. mając na uwadze godne potępienia 
działania przestępcze reżimu Łukaszenki 
oraz potrzebę położenia kresu przemocy i 
nieludzkiemu traktowaniu ludności 
Białorusi, natychmiastowego i 
bezwarunkowego uwolnienia wszystkich 
zatrzymanych i więźniów politycznych, 
rzetelnego zbadania popełnionych aktów 
okrucieństwa i postawienia 
odpowiedzialnych przed wymiarem 
sprawiedliwości, a co najważniejsze, 
uznania białoruskiej narodowej Rady 



AM\1212303PL.docx 63/179 PE657.166

PL

Koordynacyjnej i nawiązania z nią 
dialogu;

Or. en

Poprawka 128
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw G e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ge. mając na uwadze, że pokojowe 
protesty opowiadające się za 
demokratycznymi zmianami i wolnościami 
rozpoczęły się już w nocy w niedzielę 9 
sierpnia w Mińsku i wielu innych 
miastach w całym kraju, a skala protestów 
jest bezprecedensowa w historii Białorusi, 
obejmując setki tysięcy osób;

Or. en

Poprawka 129
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw G f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gf. mając na uwadze, że władze 
zareagowały na pokojowe protesty z 
nieproporcjonalnie brutalną siłą, stosując 
gaz łzawiący na dużą skalę, pałki, granaty 
hukowe i armatki wodne, kilka tysięcy 
protestujących zostało zatrzymanych, 
zgłaszano przypadki tortur, gwałtów i 
zaginięcia osób, a dotychczas kilka osób 
straciło życie;

Or. en
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Poprawka 130
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gf. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski nie uznaje wyników wyborów 
prezydenckich z dnia 9 sierpnia oraz 
domaga się organizacji nowych wyborów, 
ale tym razem demokratycznych, wolnych 
i uczciwych, z udziałem obserwatorów z 
OBWE/ODIHR i innych obserwatorów 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 131
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski, Andrzej 
Halicki, David McAllister, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, Michael 
Gahler, Paulo Rangel, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Motyw G g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gg. mając na uwadze, że Łukaszenka i 
jego reżim zatwierdzili te działania o 
przestępczym charakterze i pogromy 
prowadzone przez OMON wobec 
niewinnych ludzi, oraz mając na uwadze, 
że ponad 7 000 Białorusinów zostało 
zatrzymanych, ponad 400 było 
hospitalizowanych, potwierdzono śmierć 
pięciorga osób, a dziesiątki nadal są 
uznawane za zaginione, podczas gdy w 
całej Białorusi nadal dokonywane są 
aresztowania i nękanie działaczy, w tym 
dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 132
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans
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Projekt rezolucji
Motyw G g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gg. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wyraża poparcie dla żądań 
ludności Białorusi dotyczących wolnych i 
uczciwych wyborów oraz zdolności do 
swobodnego podejmowania decyzji w 
sprawie przyszłości kraju;

Or. en

Poprawka 133
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, 
Paulo Rangel, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw G h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gh. mając na uwadze, że Unia 
Europejska i jej państwa członkowskie nie 
uznały wyników wyborów prezydenckich 
ze względu na poważne wątpliwości 
dotyczące uczciwości wyborów, potępiły 
nieproporcjonalne i niedopuszczalne 
zastosowanie siły wobec pokojowo 
nastawionych protestujących oraz poparły 
prawo ludności Białorusi do decydowania 
o własnej przyszłości;

Or. en

Poprawka 134
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gh. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski z zadowoleniem przyjmuje 
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pokojową organizację ogólnokrajowych 
protestów i popiera ją oraz pochwala rolę i 
silne przywództwo białoruskich kobiet;

Or. en

Poprawka 135
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw G i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gi. mając na uwadze, że Rada 
Europejska podjęła decyzję o nałożeniu 
sankcji wobec znacznej liczby osób 
odpowiedzialnych za przemoc, represje i 
fałszowanie wyników wyborów na 
Białorusi, zakazując im wjazdu do UE i 
zamrażając ich aktywa finansowe w UE;

Or. en

Poprawka 136
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gi. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski złożył najszczersze 
kondolencje z powodu śmierci Alaksandra 
Tarajkouskiego, Alaksandra Wichora, 
Arcioma Parukowa, Giennadija Szutowa i 
Konstantina Szyszmakowa ich rodzinom 
oraz całemu narodowi białoruskiemu;

Or. en

Poprawka 137
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans
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Projekt rezolucji
Motyw G j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gj. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski zobowiązuje się do 
uruchomienia unijnej pomocy na rzecz 
ofiar białoruskiego reżimu, w tym 
świadczenia usług zdrowotnych, aby 
pomóc ludziom, którzy doświadczyli 
obrażeń i traum, w powrocie do zdrowia;

Or. en

Poprawka 138
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gk. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski potępia wszelkie działania 
przeciwko obrońcom praw człowieka, 
obrońcom praw środowiskowych, 
dziennikarzom, blogerom, aktywistom 
posługujących się sztuką oraz osobom 
krytykującym białoruski reżim oraz wzywa 
do pełnego wdrożenia podstawowych 
wolności i praw człowieka w ramach 
polityki rządu na Białorusi;

Or. en

Poprawka 139
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw G l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gl. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski potępia decyzję białoruskiego 
reżimu o odmowie wpuszczenia na 
Białoruś dwóch posłów do Parlamentu 
Europejskiego, którzy udali się tam na 
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zaproszenie białoruskiego społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 140
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-a) jednoznacznie wspierać ludność 
Białorusi w uzasadnionych żądaniach i 
aspiracjach dotyczących nowych, wolnych 
i uczciwych wyborów, rządów 
demokratycznych i praw podstawowych 
oraz położenia kresu autorytarnym 
represjom; popierać bezprecedensowe, 
pokojowe, ogólnokrajowe protesty 
prodemokratyczne i strajki pracowników 
w przedsiębiorstwach państwowych; 
zapewniać wszelką pomoc operacyjną, 
techniczną i finansową konieczną do 
wzmocnienia organizacji i 
funkcjonowania Rady Koordynacyjnej 
kierowanej przez Swiatłanę Cichanouską 
jako prawowitego organu 
reprezentującego żądania ludności 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 141
Attila Ara-Kovács

Projekt rezolucji
 Ustęp 1 – litera -a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-a) wezwać wszystkie państwa 
członkowskie do potępienia oszustwa 
wyborczego, tłumienia opozycji i 
społeczeństwa obywatelskiego, 
ograniczania praw człowieka, wolności 
wypowiedzi i wolności mediów oraz 
naruszania podstawowych 
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demokratycznych wartości i 
praworządności;

Or. en

Poprawka 142
Norbert Neuser, Tonino Picula, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-a) podkreślić znaczenie praw 
człowieka, demokracji i praworządności w 
polityce zagranicznej UE oraz w dalszym 
ciągu ściśle monitorować sytuację na 
Białorusi w odniesieniu do tych 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
w szczególności wolności zgromadzeń i 
wypowiedzi, oraz wezwać Białoruś do 
natychmiastowego położenia kresu 
przemocy, represjom i nieludzkiemu 
traktowaniu, uwolnienia więźniów 
politycznych oraz osób arbitralnie 
zatrzymanych w ostatnich miesiącach i 
podczas trwających protestów, a także 
dochodzenia i ścigania popełnionych 
przestępstw;

Or. en

Poprawka 143
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-a) zdecydowanie wspierać ludność 
Białorusi oraz podkreślać potrzebę 
znalezienia pokojowego i 
demokratycznego rozwiązania dla 
obecnego kryzysu, opartego na 
niezależnych i wolnych mediach oraz 
silnym społeczeństwie obywatelskim;
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Or. en

Poprawka 144
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-aa) domagać się nowych wyborów 
nadzorowanych przez niezależnych 
obserwatorów oraz położenia kresu 
przemocy i bezprawnym 
przetrzymywaniom oraz przeprowadzenia 
pełnego dochodzenia w sprawie tych 
przestępstw; podjąć szybkie działania w 
celu ukierunkowania sankcji na osoby 
odpowiedzialne za przemoc, represje i 
sfałszowanie wyników wyborów, a także 
dokonania przeglądu polityki UE wobec 
Białorusi, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na unijne wsparcie na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego i ludności 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 145
Norbert Neuser, Tonino Picula, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-aa) wdrożyć uzgodnione sankcje jak 
najszybciej i w koordynacji z partnerami 
międzynarodowymi, z uwzględnieniem 
rozszerzenia zakresu sankcji na większą 
grupę osób, włączając do niej urzędników 
wysokiego i średniego szczebla 
odpowiedzialnych za represje podczas 
demonstracji i oszustwo wyborcze;

Or. en
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Poprawka 146
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-aa) nalegać, by Alaksandr Łukaszenka 
przyjął propozycję obecnego i przyszłego 
urzędującego przewodniczącego 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE) dotyczącą ułatwiania 
dialogu narodowego, na rzecz którego UE 
zaoferowała pomoc;

Or. en

Poprawka 147
Norbert Neuser, Tonino Picula, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ab) nie uznawać oficjalnych wyników 
nieuczciwych wyborów oraz powtórzyć 
apel ludności Białorusi o nowe wybory, 
aby zapewnić demokratyczną 
reprezentację i uczestnictwo polityczne, 
wspierać znaczący dialog narodowy 
między rządem Białorusi a opozycją / 
społeczeństwem obywatelskim / Radą 
Koordynacyjną, aby ustalić ich przyszłość 
polityczną, oraz zapewnić konkretną 
pomoc na rzecz OBWE w związku z 
zaproponowaniem przejęcia roli 
mediatora;

Or. en

Poprawka 148
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a b (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

-ab) wezwać rząd Białorusi do 
zaangażowania się w konstruktywny 
dialog w ramach mediacji z opozycją i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności z 
narodową Radą Koordynacyjną, a także 
do pełnej współpracy ze 
sprawozdawczynią ONZ ds. sytuacji w 
zakresie praw człowieka na Białorusi, 
Komitetem ONZ przeciwko Torturom i 
Komitetem Praw Człowieka ONZ, aby 
przeprowadzić długo oczekiwane reformy 
w celu ochrony praw człowieka i 
wzmocnienia demokracji;

Or. en

Poprawka 149
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ac) powołać specjalnego 
przedstawiciela UE na Białorusi, aby 
wspierać proces pokojowego przejęcia 
władzy zgodnie z wolą ludności Białorusi;

Or. en

Poprawka 150
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ad) nalegać na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców 
praw człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
wszelkich innych osób arbitralnie 
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zatrzymanych lub skazanych w odwecie za 
egzekwowanie praw obywatelskich i 
politycznych oraz na wycofanie wszelkich 
zarzutów wobec nich, a także na dogłębne 
i bezstronne zbadanie wszystkich 
przypadków arbitralnego zatrzymania, 
brutalnego traktowania i tortur;

Or. en

Poprawka 151
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a e (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ae) domagać się od białoruskich władz 
zaprzestania brutalnego traktowania i 
stosowania tortur; apelować do Białorusi 
o wprowadzenie do kodeksu karnego 
ścisłej definicji tortur zgodnej z 
międzynarodowymi normami praw 
człowieka oraz o zapewnienie karania 
takich przypadków sankcjami, a także 
zmian w przepisach w celu penalizacji 
wymuszonego zaginięcia;

Or. en

Poprawka 152
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-af) domagać się od białoruskiego 
rządu zapewniania prawa obywateli do 
wolności zgromadzeń, zrzeszania się, 
wypowiedzi i opinii, a także wolności 
mediów, a tym samym zniesienia 
wszystkich ograniczeń i praktyk, które 
ograniczają te wolności;
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Or. en

Poprawka 153
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a g (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ag) apelować do władz o poprawę 
dostępu do opieki zdrowotnej, jej 
dostępności i jakości w miejscach 
zatrzymań, w szczególności biorąc pod 
uwagę pandemię COVID-19, a także 
warunków pracy personelu medycznego, 
uwzględniając doniesienia na temat 
działań policji polegających na 
uniemożliwianiu udzielania pomocy 
rannym protestującym i aresztowaniu 
pracowników medycznych;

Or. en

Poprawka 154
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a h (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ah) zwiększyć zaangażowanie UE w 
działania aktywistów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, obrońców 
praw człowieka oraz niezależnych mediów 
na Białorusi i za granicą, a także wsparcie 
finansowe na ich rzecz;

Or. en

Poprawka 155
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a i (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ai) uruchomić ukierunkowany unijny 
program pomocy, aby zapewnić pomoc 
ofiarom represji politycznych i przemocy 
ze strony policji, w szczególności pod 
względem dostępu do porad prawnych, 
pomocy materialnej i medycznej oraz 
rehabilitacji;

Or. en

Poprawka 156
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a j (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-aj) unikać przekazywania 
finansowania projektom rządowym i 
kontrolowanym przez państwo, w tym 
kierowania pomocy lub finansowania 
przeznaczonego dla społeczeństwa 
obywatelskiego za pośrednictwem takich 
podmiotów;

Or. en

Poprawka 157
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a k (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-ak) podejmować wszystkie konieczne 
środki, aby przyjmować uchodźców z 
Białorusi, jeśli sytuacja nadal będzie 
ulegać pogorszeniu;

Or. en
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Poprawka 158
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera -a l (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

-al) potępiać tłumienie internetu i 
mediów, blokady dróg i zastraszanie 
dziennikarzy w celu zatrzymania 
przepływu informacji na temat sytuacji w 
kraju, a także kampanie dezinformacyjne 
mające celowo wprowadzać w błąd 
białoruskie społeczeństwo i obwiniające 
podmioty trzecie za bieżące wydarzenia;

Or. en

Poprawka 159
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) wspierać suwerenność Białorusi 
wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji i 
przypomnieć Białorusi, że Unia 
Europejska jest otwarta na dalszy rozwój 
stosunków z tym krajem, zarówno w 
ramach stosunków dwustronnych, jak i w 
ramach Partnerstwa Wschodniego, jeżeli 
Białoruś spełni warunki związane z 
demokracją, praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

a) wyrażać zobowiązanie do 
niezależności, suwerenności i 
integralności terytorialnej Białorusi; 
zdecydowanie odrzucać wszelkie 
ingerencje zewnętrzne ze strony państw 
trzecich, w tym Federacji Rosyjskiej, w 
szczególności w białoruskie media 
państwowe i siły bezpieczeństwa; 
podkreślać, że białoruskie protesty są 
prodemokratyczne i nie mają charakteru 
geopolitycznego; powtarzać, że Unia 
Europejska byłaby otwarta na dalszy 
rozwój stosunków z tym krajem, zarówno 
w ramach stosunków dwustronnych, jak i 
w ramach Partnerstwa Wschodniego, tylko 
pod warunkiem że Białoruś spełni 
wszystkie wcześniej uzgodnione warunki 
związane z demokracją, praworządnością, 
prawem międzynarodowym, prawami 
człowieka i podstawowymi wolnościami;

Or. en
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Poprawka 160
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) wspierać suwerenność Białorusi 
wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach 
stosunków dwustronnych, jak i w ramach 
Partnerstwa Wschodniego, jeżeli Białoruś 
spełni warunki związane z demokracją, 
praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

a) wspierać suwerenność Białorusi i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem na zasadzie równości i 
wzajemnych korzyści;

Or. en

Poprawka 161
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) wspierać suwerenność Białorusi 
wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, jeżeli Białoruś spełni 
warunki związane z demokracją, 
praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

a) wspierać suwerenność Białorusi i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, jeżeli Białoruś spełni 
warunki związane z demokracją, 
praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

Or. fr
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Poprawka 162
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) wspierać suwerenność Białorusi 
wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, jeżeli Białoruś spełni 
warunki związane z demokracją, 
praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

a) uznawać integralność terytorialną 
Białorusi oraz wspierać suwerenność 
Białorusi wobec nacisków ze strony 
Federacji Rosyjskiej dążącej do głębszej 
integracji i przypomnieć Białorusi, że Unia 
Europejska jest otwarta na dalszy rozwój 
stosunków z tym krajem, zarówno w 
ramach stosunków dwustronnych, jak i w 
ramach Partnerstwa Wschodniego, jeżeli 
Białoruś spełni warunki związane z 
demokracją, praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

Or. en

Poprawka 163
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) wspierać suwerenność Białorusi 
wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, jeżeli Białoruś spełni 
warunki związane z demokracją, 
praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

a) wspierać suwerenność Białorusi 
wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, jeżeli Białoruś spełni 
warunki związane z demokracją, 
praworządnością, wolnymi i uczciwymi 
wyborami, prawem międzynarodowym, 
prawami człowieka i podstawowymi 
wolnościami;

Or. en
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Poprawka 164
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) wspierać suwerenność Białorusi 
wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, jeżeli Białoruś spełni 
warunki związane z demokracją, 
praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

a) wspierać suwerenność Białorusi, w 
tym wobec nacisków ze strony Federacji 
Rosyjskiej dążącej do głębszej integracji, i 
przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska 
jest otwarta na dalszy rozwój stosunków z 
tym krajem, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, jeżeli Białoruś spełni 
warunki związane z demokracją, 
praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i 
podstawowymi wolnościami;

Or. en

Poprawka 165
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) potępiać zaangażowanie Federacji 
Rosyjskiej i wsparcie przez nią reżimu 
Łukaszenki w sankcjonowaniu 
nieuczciwych wyborów oraz brutalnym 
dławieniu pokojowych demonstracji; 
potępiać wojnę hybrydową Kremla 
przeciwko ludności Białorusi; wspierać 
wolę narodu białoruskiego przez 
ograniczanie ingerencji Kremla, w tym 
przez blokowanie dostępu Rosji do 
systemu SWIFT i wprowadzenie 
ukierunkowanych sankcji, które mogłyby 
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zapobiec prawdopodobnemu 
scenariuszowi pełnej aneksji Białorusi 
przez Federację Rosyjską; podjąć 
odważną decyzję o zatrzymaniu budowy 
gazociągu Nord Stream 2, który w 
przeciwnym razie stanowiłby instrument 
wzmacniający autorytarny reżim w Rosji 
oraz finansowałby wojnę hybrydową Rosji 
na Białorusi i na innych obszarach;

Or. en

Poprawka 166
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) nie uznawać wyników 
nieuczciwych wyborów prezydenckich z 
dnia 9 sierpnia;

Or. en

Poprawka 167
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ab) potępiać przemoc białoruskiego 
reżimu wobec pokojowo nastawionych 
protestujących oraz żądać 
natychmiastowego położenia jej kresu;

Or. en

Poprawka 168
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a c (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ac) nalegać, by białoruski reżim 
natychmiastowo i bezwarunkowo uwolnił 
wszystkich zatrzymanych protestujących i 
więźniów politycznych;

Or. en

Poprawka 169
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ad) apelować do białoruskich władz o 
zorganizowanie nowych, wolnych i 
uczciwych wyborów prezydenckich 
zgodnych z międzynarodowymi 
standardami dotyczącymi wyborów;

Or. en

Poprawka 170
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a e (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ae) ocenić i odpowiednio skorygować 
stosunki Unii Europejskiej z Białorusią;

Or. en

Poprawka 171
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

af) zawiesić negocjacje w sprawie 
priorytetów partnerstwa UE–Białoruś do 
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czasu przeprowadzenia wolnych i 
uczciwych wyborów prezydenckich na 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 172
Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a g (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ag) uznać Swiatłanę Cichanouską, 
która według niezależnych badań 
socjologicznych zdobyła ponad połowę 
głosów w wyborach prezydenckich w 2020 
r. i w oczach ludności Białorusi jest 
prezydentem elektem, za tymczasową 
przywódczynię Białorusi, a także uznać i 
wspierać zainicjowaną przez nią 
białoruską narodową Radę 
Koordynacyjną;

Or. en

Poprawka 173
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a h (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ah) domagać się od białoruskiego 
reżimu uznania białoruskiej narodowej 
Rady Koordynacyjnej i nawiązania z nią 
dialogu;

Or. en

Poprawka 174
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a i (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ai) zorganizować oficjalne posiedzenie 
z udziałem przedstawicieli UE i Swiatłany 
Cichanouskiej oraz zorganizować wizytę 
przedstawicieli UE na Białorusi, aby 
ułatwić prowadzenie dialogu narodowego 
i znalezienie inkluzywnego rozwiązania z 
korzyścią dla całej ludności Białorusi;

Or. en

Poprawka 175
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a j (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aj) domagać się braku ingerowania 
przez zewnętrzne podmioty w wewnętrzne 
sprawy Białorusi; publicznie zwrócić 
uwagę na hybrydowe ingerencje Federacji 
Rosyjskiej w formie delegowania tzw. 
ekspertów medialnych do białoruskich 
mediów państwowych oraz doradców do 
agencji wojskowych i organów ścigania 
Białorusi, co stanowi naruszenie 
porozumienia o braku ingerencji, oraz 
zniechęcać do takich dalszych działań;

Or. en

Poprawka 176
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a k (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ak) potępić zamiar wysłania przez 
Federację Rosyjską rosyjskich organów 
ścigania na Białoruś i dalszego 
atakowania przez reżim Łukaszenki 
pokojowo nastawionych protestujących;

Or. en
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Poprawka 177
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w przypadku dalszego pogarszania 
się sytuacji;

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, 
sytuacja społeczno-gospodarcza obejmuje 
niskie dochody gospodarstw domowych i 
wysokie stopy bezrobocia, gospodarka 
osiągnęła stagnację oraz doświadcza 
trudności związanych z 
przedsiębiorstwami państwowymi i 
korupcją, a ponieważ UE stosuje bardziej 
dostosowane podejście do Partnerstwa 
Wschodniego, rozważyć zastosowanie 
zasady „mniej za mniej” w przypadku 
dalszego pogarszania się sytuacji; 
zastosowanie zasady „mniej za mniej” nie 
powinno mieć wpływu na zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego Białorusi i 
jego wsparcie; wręcz przeciwnie, 
konieczne jest jego dalsze wzmocnienie 
dzięki propagowaniu większego 
zaangażowania białoruskiego 
społeczeństwa obywatelskiego w 
inicjatywy i projekty wspierane przez UE, 
inne organizacje międzynarodowe i 
poszczególne kraje na Białorusi;

Or. en

Poprawka 178
Kati Piri
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
ponieważ UE stosuje bardziej 
dostosowane podejście do Partnerstwa 
Wschodniego, rozważyć zastosowanie 
zasady „mniej za mniej” w przypadku 
dalszego pogarszania się sytuacji;

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, obecne postępy w 
kluczowych obszarach demokracji, 
praworządności, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
w odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal zbyt ograniczone, 
by usprawiedliwić dalsze uczestnictwo 
Białorusi w Partnerstwie Wschodnim, a 
ponieważ UE angażuje się w pełny 
przegląd stosunków UE–Białoruś, 
stosować zasadę „mniej za mniej” przez 
zawieszenie członkostwa Białorusi w 
Partnerstwie Wschodnim do czasu 
przeprowadzenia nowych wolnych i 
uczciwych wyborów monitorowanych 
przez międzynarodowych obserwatorów 
oraz powołania legalnego rządu, którego 
skład odzwierciedla wolę ludności 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 179
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
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ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w przypadku dalszego pogarszania 
się sytuacji;

ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w odniesieniu do białoruskich 
władz w przypadku ciągłego pogarszania 
się sytuacji w zakresie praw człowieka, 
stosując jednocześnie zasadę „więcej za 
więcej” w odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 180
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w przypadku dalszego pogarszania 
się sytuacji;

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach dwustronnych 
przed wyborami prezydenckimi w 2020 r., 
postępy osiągnięte w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego zostały odwrócone ze 
względu na drastyczne pogorszenie się 
sytuacji w kraju, a ponieważ UE stosuje 
bardziej dostosowane podejście do 
Partnerstwa Wschodniego, ograniczyć 
unijną współpracę i pomoc wyłącznie do 
wspierania społeczeństwa obywatelskiego, 
obrońców praw człowieka, niezależnych 
mediów i ludności Białorusi;

Or. en

Poprawka 181
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b
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Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w przypadku dalszego pogarszania 
się sytuacji;

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przed 
kwestionowanymi wyborami 
prezydenckimi w dniu 9 sierpnia 2020 r. 
przyniosła pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego były jednak nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istniały; a 
ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej”, w tym sankcji osobistych 
względem osób odpowiedzialnych za 
przemoc wobec pokojowo nastawionych 
protestujących;

Or. en

Poprawka 182
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w przypadku dalszego pogarszania 
się sytuacji;

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności – w tym wolności 
słowa, wypowiedzi i mediów, a także praw 
pracowniczych – oraz w odniesieniu do 
społeczeństwa obywatelskiego są nadal 
bardzo ograniczone lub prawie nie istnieją, 
a ponieważ UE stosuje bardziej 
dostosowane podejście do Partnerstwa 
Wschodniego, rozważyć zastosowanie 
zasady „mniej za mniej” w przypadku 
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dalszego pogarszania się sytuacji;
Or. en

Poprawka 183
Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w przypadku dalszego pogarszania 
się sytuacji;

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
wolności mediów, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
w odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone, nie istnieją albo czasami 
wręcz ulegają odwróceniu, a ponieważ UE 
stosuje bardziej dostosowane podejście do 
Partnerstwa Wschodniego, rozważyć 
zastosowanie zasady „mniej za mniej” w 
przypadku dalszego pogarszania się 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 184
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 

b) przyznać, że choć polityka 
krytycznego zaangażowania przyniosła 
pewne zmiany w stosunkach 
dwustronnych, postępy w kluczowych 
obszarach demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz w 
odniesieniu do społeczeństwa 
obywatelskiego są nadal bardzo 
ograniczone lub prawie nie istnieją, a 
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ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
rozważyć zastosowanie zasady „mniej za 
mniej” w przypadku dalszego pogarszania 
się sytuacji;

ponieważ UE stosuje bardziej dostosowane 
podejście do Partnerstwa Wschodniego, 
zastosować zasadę „mniej za mniej” w 
przypadku dalszego pogarszania się 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 185
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) nałożyć sankcje na znaczną liczbę 
osób średniego i wysokiego szczebla 
odpowiedzialnych za przemoc, represje i 
sfałszowanie wyników wyborów, w tym na 
nieprawowitego prezydenta Białorusi 
Alaksandra Łukaszenkę, a także wszelkie 
osoby lub podmioty odpowiedzialne za 
ingerencje zewnętrzne; zapewnić, by 
sankcje te nie wywierały negatywnego 
wpływu na ludność Białorusi; w istotny 
sposób koordynować te sankcje z innymi 
członkami społeczności międzynarodowej; 
szybko uruchomić i wdrożyć system 
sankcji UE za naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 186
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Tomasz Frankowski, Andrzej 
Halicki, David McAllister, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, Miriam 
Lexmann, Michael Gahler, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 

skreśla się
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z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony 
ludności;

Or. en

Poprawka 187
Kati Piri

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

c) przypominać, że wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności; 
natychmiast wstrzymać wypłatę wsparcia 
finansowego na rzecz nieprawowitych 
władz białoruskich; przekierować wszelkie 
wsparcie finansowe do ludności Białorusi, 
w tym ofiar represji, arbitralnych aresztów 
i tortur, a także niezależnych 
dziennikarzy, organizacji pozarządowych i 
organizacji międzynarodowych, w 
szczególności zdolnych do łagodzenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
skutków medycznych i wpływu 
gospodarczego tej choroby; zapewniać 
wszelką pomoc finansową, polityczną i 
techniczną konieczną do ułatwienia 
demokratycznej transformacji politycznej 
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Białorusi, jeśli będzie ona wymagana;
Or. en

Poprawka 188
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

Or. fr

Poprawka 189
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
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podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności; 
nalegać, by wsparcie finansowe UE nie 
było kierowane bezpośrednio do reżimu, 
ale przynosiło korzyści ludności Białorusi;

Or. en

Poprawka 190
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

c) nalegać, by wszelkie przyszłe 
unijne wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności, 
co powinno być ściśle monitorowane w 
celu zapobiegania niewłaściwemu 
wykorzystaniu unijnych środków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 191
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
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pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
zwłaszcza z położeniem kresu represjom 
politycznym i uwolnieniem wszystkich 
więźniów politycznych, obawami 
niektórych państw członkowskich UE 
dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego i 
zagrożeniami wynikającymi ze współpracy 
wojskowej między Białorusią a Rosją, oraz 
od podejmowania odpowiednich środków 
w celu zwalczania wirusa i ochrony 
ludności;

Or. en

Poprawka 192
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony 
ludności;

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było zawsze 
powiązane z unikaniem cierpienia 
ludności oraz nigdy nie było uzależnione 
od spełnienia kryteriów politycznych, z 
unikaniem wykorzystywania tej globalnej 
pandemii jako broni politycznej;

Or. en

Poprawka 193
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c
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Projekt rezolucji Poprawka

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych, w szczególności związanych 
z demokracją i prawami człowieka, 
obawami niektórych państw 
członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

c) nalegać, by wszelkie unijne 
wsparcie makrofinansowe na rzecz 
łagodzenia skutków ekonomicznych 
pandemii COVID-19 było uzależnione od 
spełnienia surowych kryteriów 
politycznych i gospodarczych, w 
szczególności związanych z demokracją i 
prawami człowieka, obawami niektórych 
państw członkowskich UE dotyczącymi 
bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami 
wynikającymi ze współpracy wojskowej 
między Białorusią a Rosją, oraz od 
podejmowania odpowiednich środków w 
celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

Or. en

Poprawka 194
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) nalegać, by programy wsparcia 
wdrażane przez EBI, EBOR, WB, ONZ i 
inne organizacje międzynarodowe były 
także uzależnione od poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka i demokracji oraz 
od przestrzegania międzynarodowych 
norm bezpieczeństwa jądrowego; 
odnotować i uwzględnić, że obecnie 
programy wdrażane we współpracy 
między tymi organizacjami 
międzynarodowymi i strukturami 
państwowymi na Białorusi zwykle nie 
włączają niezależnych zainteresowanych 
stron do swoich organów zarządzających, 
co prowadzi nie tylko do wątpliwych 
osiągnięć takich programów, ale także 
przyczynia się do usunięcia organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego ze struktury 
współpracy z UE przez państwowe 
organizacje publiczne (sponsorowane 
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przez rząd organizacje pozarządowe);
Or. en

Poprawka 195
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) wezwać białoruski rząd do 
wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej 
oraz zapewniania swoim obywatelom 
wszystkich odpowiednich i ratujących 
życie informacji na temat pandemii w 
przejrzysty i inkluzywny sposób;

Or. en

Poprawka 196
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cb) zwrócić uwagę, że dostawy 
środków medycznych, w tym środków 
ochrony indywidualnej w ramach 
wsparcia Białorusi w walce z COVID-19, 
nie były w pełni zgodne z unijnymi 
zasadami widoczności; uwzględnić 
problemy związane z brakiem widoczności 
i rozpowszechnianiem informacji na 
temat wysiłków UE we wspieraniu 
ludności Białorusi; zwrócić uwagę, że 
białoruski reżim wykorzystuje 
dezinformację, aby ukazać unijne 
wsparcie jako wsparcie dla reżimu, oraz 
zapewnić, by unijne wsparcie było wolne 
od jakichkolwiek powiązań politycznych, 
gdyż jest skierowane do ludności 
Białorusi;

Or. en
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Poprawka 197
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cc) zauważyć, że białoruskie media 
państwowe stosują wyraźną 
antyzachodnią retorykę i wykorzystują ją 
do dalszego dyskredytowania 
demokratycznej opozycji politycznej na 
Białorusi; domagać się usunięcia 
wysłanych przez Rosję rzekomych 
dziennikarzy zastępujących pracowników 
białoruskich państwowych stacji 
telewizyjnych, którzy zrezygnowali z 
pracy;

Or. en

Poprawka 198
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cd) potępić tworzenie i 
rozpowszechnianie przez białoruskie 
media państwowe informacji 
propagandowych oskarżających państwa 
sąsiednie, które obejmują państwa 
członkowskie UE, o ingerencję w trwające 
procesy na Białorusi i stwarzanie 
rzekomego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
integralności terytorialnej Białorusi;

Or. en

Poprawka 199
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c e (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ce) zapewnić, by wsparcie UE w 
wysokości 60 mln EUR dla Białorusi 
przeznaczone na łagodzenie skutków 
COVID-19 nie prowadziło do 
bezpośredniego transferu tych środków 
finansowych do budżetu białoruskiego 
państwa;

Or. en

Poprawka 200
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cf) zapewnić, by dodatkowe wsparcie 
w wysokości 53 mln EUR zaspokajało 
potrzeby ludności Białorusi, w związku z 
czym, oprócz pomocy związanej z COVID-
19, by wspierało leczenie osób na 
Białorusi, które zostały ranne lub doznały 
traumy w wyniku brutalnych ataków na 
protestujących, w najpoważniejszych 
przypadkach ułatwiało i wspierało 
leczenie i powrót do zdrowia w państwach 
członkowskich UE, wspierało organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i działaczy, 
w tym pracujących na wygnaniu, 
umożliwiało organizacjom i prawnikom 
świadczenie usług prawnych na rzecz 
ofiar białoruskiego reżimu, wspierało 
dokumentowanie i badanie przypadków 
naruszania praw człowieka oraz wspierało 
białoruskich pracowników podczas 
strajków i niezależne związki zawodowe, 
niezależne media i dziennikarstwo 
śledcze;

Or. en

Poprawka 201
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c g (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

cg) zapewniać, by wsparcie UE nie 
było wykorzystywane do finansowania 
eksperymentalnych leków lub 
szczepionek;

Or. en

Poprawka 202
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c h (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ch) opracować strategię dystrybucji 
środków finansowych UE we współpracy 
ze społeczeństwem obywatelskim i 
demokratycznymi przedstawicielami 
ludności Białorusi, unijnymi i 
międzynarodowymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
instytucjami posiadającymi doświadczenie 
we współpracy z Białorusią;

Or. en

Poprawka 203
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c i (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ci) opracować jasną procedurę i 
rozwijać zdolności wśród państw 
członkowskich UE w celu przyspieszenia 
rozpatrywania i wydawania wiz Schengen 
oraz tworzenia korytarza humanitarnego 
dla białoruskich obywateli w przypadkach 
pilnego zapotrzebowania na pomoc 
medyczną i konieczności ucieczki;

Or. en
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Poprawka 204
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz 
przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego i rozpoczęło się podawanie 
paliwa jądrowego do pierwszego reaktora;

Or. en

Poprawka 205
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz 

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz 
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przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi;

Or. fr

Poprawka 206
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz 
przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego, a w sierpniu 2020 r. paliwo 
jądrowe zostało podane do elektrowni; 
domagać się pełnego poszanowania 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa 
jądrowego oraz przejrzystej i inkluzywnej 
współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

Or. en

Poprawka 207
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
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jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz 
przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego i 
środowiskowego oraz przejrzystej i 
konstruktywnej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

Or. en

Poprawka 208
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku 
dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz 
przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa 
jądrowego jako główny priorytet UE z 
uwagi na potencjalnie katastrofalne skutki 
wypadku dla całego regionu; zająć się w 
trybie pilnym kwestią elektrowni jądrowej 
w Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. 
Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz 
przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na 
rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

Or. en



PE657.166 102/179 AM\1212303PL.docx

PL

Poprawka 209
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) domagać się odroczenia 
planowanego uruchomienia elektrowni 
jądrowej w Ostrowcu do czasu spełnienia 
międzynarodowych norm bezpieczeństwa 
jądrowego, przeprowadzenia 
obowiązkowych wysłuchań publicznych i 
ustabilizowania się sytuacji politycznej na 
Białorusi, biorąc pod uwagę liczbę 
nierozwiązanych problemów z 
bezpieczeństwem jądrowym 
zidentyfikowanych podczas testów 
wytrzymałościowych, brak ostatecznej 
opinii na temat jej bezpieczeństwa, 
niewystarczającą pojemność 
magazynowania wypalonego paliwa 
jądrowego i rezerwy energii oraz aktualną 
niestabilną sytuację na Białorusi 
komplikującą działania podejmowane w 
razie wypadku, a podczas uruchamiania 
reaktora zagrożenie wypadkiem rośnie;

Or. en

Poprawka 210
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) pracować nad ustanowieniem 
normalnych stosunków parlamentarnych 
między Parlamentem Europejskim i 
parlamentem Białorusi, gdyż stanowią 
one odpowiednie ramy dla 
wszechstronnego dialogu na temat kwestii 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym kwestii, w których 
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poglądy partnerów zasadniczo się różnią;
Or. en

Poprawka 211
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) domagać się od władz Białorusi 
wstrzymania uruchomienia elektrowni 
jądrowej w Ostrowcu do czasu 
znormalizowania wewnętrznej sytuacji 
politycznej na Białorusi;

Or. en

Poprawka 212
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

db) wyrażać obawy, że Białoruś nie 
wdroży zaleceń wynikających z testów 
wytrzymałościowych przeprowadzonych 
przez organy bezpieczeństwa jądrowego 
UE przed uruchomieniem pierwszego 
reaktora elektrowni jądrowej w Ostrowcu, 
a także obawy, że elektrownia jądrowa w 
Ostrowcu jest budowana bez zapewnienia 
wtórnej rezerwy kontrolnej koniecznej do 
bezpiecznego funkcjonowania elektrowni 
jądrowej;

Or. en

Poprawka 213
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d c (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

dc) domagać się pełnego 
poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego, przejrzystej 
współpracy z organami 
międzynarodowymi oraz zapewnienia 
dostępu i możliwości monitorowania 
niezależnym organizacjom 
środowiskowym na Białorusi w 
odniesieniu do elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu, a także powiązania spełnienia 
tych wymogów z wypłatą unijnego 
wsparcia finansowego; wspierać wysiłki 
na rzecz zapewnienia europejskiej 
solidarności w kwestii zakazu importu 
energii z elektrowni jądrowej w Ostrowcu 
na rynek UE;

Or. en

Poprawka 214
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

dd) przypomnieć władzom Białorusi, 
że nie zastosowano się do szeregu 
kluczowych zaleceń OBWE/ODIHR i 
Komisji Weneckiej Rady Europy oraz że 
nie podjęto istotnych działań dotyczących 
kompleksowej reformy ordynacji 
wyborczej przed wyborami prezydenckimi 
w dniu 9 sierpnia, co uniemożliwi 
osiągnięcie pełnego potencjału stosunków 
UE–Białoruś;

Or. en

Poprawka 215
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d e (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

de) sfinalizować mechanizm sankcji 
UE za naruszenia praw człowieka 
umożliwiający stosowanie sankcji 
podobnych do przewidzianych w przyjętej 
w USA ustawie Magnitskiego wobec osób 
i przedsiębiorstw zaangażowanych w 
poważne naruszenia praw człowieka oraz 
zastosować je wobec białoruskich 
urzędników, w tym oficerów śledczych i 
sędziów prowadzących sprawy karne 
przeciwko więźniom politycznym, oraz 
innych osób i przedsiębiorstw 
zaangażowanych w brutalne tłumienie 
pokojowych zgromadzeń na potrzeby 
zbierania podpisów i protestów na 
Białorusi, w tym torturowanie i brutalne 
traktowanie zatrzymanych i więźniów 
politycznych;

Or. en

Poprawka 216
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

df) zapewnić, by wykaz sankcji nie 
obejmował jedynie urzędników 
najwyższego szczebla odpowiedzialnych za 
brutalne ataki na pokojowo nastawionych 
protestujących i nieuczciwe wyniki 
wyborów, ale także zaangażowanych 
urzędników publicznych niskiego i 
średniego szczebla oraz członków 
Centralnej Komisji Wyborczej, a także 
rozważyć zastosowanie sankcji wobec ich 
członków rodzin;

Or. en

Poprawka 217
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d g (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

dg) koordynować sankcje wobec 
Białorusi z demokratycznymi 
sojusznikami Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 218
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 219
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 220
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

e) potępić ciągłą niemożność 
poprawy środowiska wyborczego przez 
władze Białorusi oraz brak woli 
stworzenia warunków gwarantujących 
prawdziwie równe warunki działania dla 
kandydatów, zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

Or. en

Poprawka 221
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

e) domagać się przeprowadzenia 
nowych i przejrzystych wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych na 
Białorusi, które spełniałyby normy 
demokratyczne, oraz wezwać UE, OBWE i 
Radę Europy do zaangażowania się w 
dialog z białoruskim społeczeństwem 
obywatelskim w celu uruchomienia 
nowego procesu wyborczego pod 
nadzorem nowej Komisji Wyborczej, 
organu, któremu mogą zaufać wszystkie 
partie, w tym obserwatorzy 
międzynarodowi, pod ścisłą kontrolą 
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międzynarodową;
Or. en

Poprawka 222
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

e) zwrócić szczególną uwagę na 
sytuację panującą po wyborach na 
Białorusi i domagać się, by brak postępów 
w zakresie przeprowadzania wyborów 
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
oraz dalsze represje wobec opozycji i 
pokojowo nastawionych protestujących ze 
społeczeństwa obywatelskiego miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

Or. en

Poprawka 223
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

e) potępić brak wolnych i uczciwych 
wyborów prezydenckich, w tym represje i 
ataki, oraz domagać się, by wydarzenia te 
miały negatywny wpływ na stosunki UE–
Białoruś;

Or. en

Poprawka 224
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

e) popierać apel ludności Białorusi o 
wolne, uczciwe, przejrzyste i inkluzywne 
nowe wybory i domagać się ich 
przeprowadzenia zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
donosić o wszelkich represjach wobec 
opozycji;

Or. en

Poprawka 225
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, 
Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zwrócić szczególną uwagę na 
prezydencką kampanię wyborczą i 
domagać się, by brak postępów w zakresie 
przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

e) zwrócić szczególną uwagę na 
rezultat wyborów prezydenckich i 
domagać się, by brak przeprowadzenia 
nowych wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz 
dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki 
z UE;

Or. en

Poprawka 226
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ea) odmówić uznania wyników 
wyborów przeprowadzonych na Białorusi 
w dniu 9 sierpnia 2020 r. i Alaksandra 
Łukaszenki za prawowitego prezydenta 
Białorusi; wezwać go w związku z tym do 
poszanowania decyzji ludności Białorusi i 
pokojowego ustąpienia;

Or. en

Poprawka 227
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) domagać się pełnej zgodności 
procesów wyborczych na Białorusi ze 
standardami międzynarodowymi, 
zaleceniami Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE) oraz 
opiniami Komisji Weneckiej;

Or. en

Poprawka 228
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) przypomnieć, że UE nie akceptuje 
wyników wyborów, oraz domagać się 
przeprowadzenia nowych wyborów 
prezydenckich w sposób wolny i uczciwy, 
pod nadzorem OBWE i 
międzynarodowych niezależnych 
obserwatorów;

Or. en
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Poprawka 229
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) nalegać, by UE pozostała 
zjednoczona i wytrwała w swojej 
odpowiedzi na sytuację na Białorusi w 
następstwie wyborów prezydenckich;

Or. en

Poprawka 230
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

eb) zwrócić uwagę, że zaproszenie dla 
międzynarodowej obserwacji wyborów 
zostało wystosowane późno przez 
białoruski reżim, a w rezultacie 
monitorowanie wyborów było 
ograniczone, a ze względu na 
ograniczenia nałożone przez Centralną 
Komisję Wyborczą obserwatorzy nie mieli 
możliwości pełnego wykonania 
obowiązków, w tym obserwacji liczenia 
głosów;

Or. en

Poprawka 231
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e b (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

eb) pochwalić ludność Białorusi za jej 
odwagę i determinację oraz zdecydowanie 
wspierać jej pragnienie osiągnięcia zmian 
demokratycznych i wolności oraz oparcia 
przyszłości jej kraju na zasadach 
demokracji, praworządności i praw 
człowieka, aby zapewnić wolność, 
niezależność, suwerenność i dobrobyt 
Republiki Białorusi;

Or. en

Poprawka 232
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

eb) nałożyć indywidualne sankcje na 
Alaksandra Łukaszenkę oraz osoby, które 
odegrały zasadniczą rolę w fałszowaniu 
wyników wyborów na Białorusi i 
stosowaniu przemocy wobec pokojowo 
nastawionych protestujących;

Or. en

Poprawka 233
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ec) ostrzegać reżim przed wszelkimi 
próbami wykorzystania mniejszości 
narodowych, religijnych, etnicznych i 
innych jako celu zastępczego 
odwracającego uwagę społeczeństwa od 
oszustwa wyborczego oraz późniejszych 
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masowych protestów i represji; potępić 
odmowę powrotu do kraju zwierzchnika 
Kościoła katolickiego na Białorusi, 
arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza; 
ostrzegać także przed tworzeniem 
fałszywych informacji na temat 
zewnętrznych zagrożeń dla Białorusi i jej 
integralności terytorialnej, rzekomo 
stwarzanych przez UE i jej państwa 
członkowskie; wyrażać głębokie 
zaniepokojenie faktem wykorzystywania 
takich informacji jako uzasadnienia dla 
działań wojskowych, w tym 
przemieszczania białoruskich sił w 
regionie Grodna w kierunku granicy z 
Polską i Litwą;

Or. en

Poprawka 234
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ec) zachować czujność w odniesieniu 
do aresztowań, zniknięć i nękania 
kandydatów, protestujących, działaczy i 
niezależnych dziennikarzy oraz 
podejmować działania następcze wobec 
białoruskich władz w takich przypadkach;

Or. en

Poprawka 235
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ec) uznać, że nakładanie 
indywidualnych sankcji jest 
najskuteczniejsze, jeśli są one stosowane 
przez UE jako całość;
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Or. en

Poprawka 236
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ed) potępić prześladowanie członków 
opozycyjnej Rady Koordynacyjnej oraz 
wezwać władze do nawiązania dialogu z 
protestującymi w celu położenia kresu 
przemocy i represjom oraz przygotowania 
nowych wyborów;

Or. en

Poprawka 237
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ed) wszcząć oficjalną misję 
wyjaśniającą OBWE na Białorusi w celu 
zbadania sytuacji i naruszeń praw 
człowieka w związku z wyborami 
prezydenckimi w 2020 r.;

Or. en

Poprawka 238
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
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do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym; zwrócić uwagę, że 
dotychczas zmiany konstytucyjne były 
przygotowywane w sposób zamknięty dla 
społeczeństwa, oraz nalegać na 
zapewnianie przejrzystości i inkluzywności 
tego procesu, a także na to, by wszelkie 
zmiany konstytucji Republiki Białorusi 
były zgodne z procedurami prawnymi 
wymienionymi w konstytucji;

Or. en

Poprawka 239
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym, wezwać władze 
białoruskie do zaangażowania się w 
konstruktywny i otwarty dialog z 
demokratyczną opozycją i społeczeństwem 
obywatelskim w celu zagwarantowania 
prawa do zrzeszania się, pokojowego 
zgromadzania się i wypowiedzi;

Or. en

Poprawka 240
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana f) utrzymywać, że planowana reforma 
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reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

konstytucyjna jest istotną okazją do 
wprowadzenia prawdziwych zmian, które 
zaradziłyby słabościom obecnego systemu 
politycznego i umożliwiły ludności 
białoruskiej aktywniejszy udział w życiu 
politycznym kraju; nalegać, by reforma 
konstytucyjna mogła być przygotowywana 
jedynie przez rząd wspierany przez 
ludność i wybrany w drodze wolnych i 
uczciwych wyborów w pełni zgodnych ze 
standardami międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 241
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Vladimír Bilčík, David McAllister, 
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział w 
życiu politycznym;

f) domagać się przejrzystości i 
inkluzywności planowanej reformy 
konstytucyjnej w drodze dialogu 
narodowego jako istotnej okazji do 
wprowadzenia prawdziwych zmian, w tym 
podstawowych praw i wolności, które 
zaradziłyby słabościom obecnego systemu 
politycznego, zapewniłyby przejrzysty i 
pluralistyczny proces wyborczy i 
umożliwiły ludności białoruskiej aktywny 
udział w życiu politycznym i procesach 
politycznych;

Or. en

Poprawka 242
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
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do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym oraz które nie 
powinny być powiązane z apelem o nowe 
wybory;

Or. en

Poprawka 243
Norbert Neuser, Tonino Picula, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej posiadanie 
przedstawicieli w demokratycznie 
wybranym parlamencie i aktywniejszy 
udział w życiu politycznym;

Or. en

Poprawka 244
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i zapewniłyby 
przejście na bardziej demokratyczny 
system polityczny, aby umożliwić ludności 
białoruskiej aktywniejszy udział w życiu 
politycznym;

Or. en
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Poprawka 245
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski, Andrzej 
Halicki, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, Michael Gahler, Isabel Wiseler-
Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

f) popierać inicjatywę białoruskiej 
Rady Koordynacyjnej dotyczącą 
natychmiastowego ponownego 
wprowadzenia w życie konstytucji z 1994 
r., czego można dokonać w drodze 
referendum krajowego;

Or. en

Poprawka 246
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian, 
które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły 
ludności białoruskiej aktywniejszy udział 
w życiu politycznym;

f) domagać się, aby planowana 
reforma konstytucyjna była istotną okazją 
do wprowadzenia prawdziwych zmian 
demokratycznych do obecnego systemu 
politycznego i umożliwienia ludności 
białoruskiej udziału w życiu politycznym 
w całkowicie demokratyczny sposób;

Or. en

Poprawka 247
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

fa) nalegać na potrzebę zmiany 
przepisów krajowych Republiki Białorusi 
w celu zapewnienia podstawowych praw i 
wolności obywatelskich, zgodności z 
umowami międzynarodowymi, w tym 
związanymi z wolnością pokojowego 
zgromadzania się, zgodnie z wytycznymi 
OBWE w sprawie wolności pokojowego 
zgromadzania się;

Or. en

Poprawka 248
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) potępić wysiłki białoruskiego 
reżimu w zakresie odmowy wjazdu do 
kraju Białorusinom krytycznie do niego 
nastawionym, a także niezależnym 
dziennikarzom, obrońcom praw człowieka 
oraz przedstawicielom społeczności 
międzynarodowej, w tym posłom do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 249
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) nalegać na potrzebę zmiany prawa 
wyborczego Republiki Białorusi zgodnie z 
zaleceniami OBWE w celu zapewnienia 
pluralistycznego i przejrzystego procesu 
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wyborczego obejmującego równy dostęp 
wszystkich uczestników do mediów, 
włączenie przedstawicieli wszystkich 
podmiotów biorących udział w procesie 
wyborczym do komisji wyborczych oraz 
inne środki w celu zapewnienia wolnego, 
demokratycznego procesu wyborczego;

Or. en

Poprawka 250
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) wezwać władze do usunięcia 
arbitralnych barier, z powodu których od 
2000 r. na Białorusi nie zarejestrowano 
żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii politycznych 
i organizacji publicznych oraz do 
zaprzestania stosowania ograniczeń wobec 
istniejących organizacji;

g) wezwać władze do usunięcia 
arbitralnych barier, z powodu których od 
2000 r. na Białorusi nie zarejestrowano 
żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii politycznych 
i organizacji publicznych oraz do 
zaprzestania stosowania ograniczeń wobec 
istniejących organizacji i prześladowania 
politycznych przeciwników reżimu;

Or. en

Poprawka 251
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) wezwać władze do usunięcia 
arbitralnych barier, z powodu których od 
2000 r. na Białorusi nie zarejestrowano 
żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii politycznych 
i organizacji publicznych oraz do 
zaprzestania stosowania ograniczeń wobec 
istniejących organizacji;

g) wezwać władze do zwiększenia 
przejrzystości i usunięcia arbitralnych 
barier, z powodu których od 2000 r. na 
Białorusi nie zarejestrowano żadnej nowej 
partii politycznej, do umożliwienia 
rejestracji partii politycznych i organizacji 
publicznych oraz do zaprzestania 
stosowania ograniczeń wobec istniejących 
organizacji;
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Or. en

Poprawka 252
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) wezwać władze do usunięcia 
arbitralnych barier, z powodu których od 
2000 r. na Białorusi nie zarejestrowano 
żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii politycznych 
i organizacji publicznych oraz do 
zaprzestania stosowania ograniczeń wobec 
istniejących organizacji;

g) wezwać władze do usunięcia 
arbitralnych barier, z powodu których od 
2000 r. na Białorusi nie zarejestrowano 
żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii 
politycznych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i niezależnych związków 
zawodowych oraz do zaprzestania 
stosowania ograniczeń wobec istniejących 
organizacji;

Or. en

Poprawka 253
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) wezwać władze do usunięcia 
arbitralnych barier, z powodu których od 
2000 r. na Białorusi nie zarejestrowano 
żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii politycznych 
i organizacji publicznych oraz do 
zaprzestania stosowania ograniczeń wobec 
istniejących organizacji;

g) wezwać władze do usunięcia 
arbitralnych barier, z powodu których od 
2000 r. na Białorusi nie zarejestrowano 
żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii politycznych 
i organizacji publicznych, religijnych i 
obywatelskich oraz do zaprzestania 
stosowania ograniczeń wobec istniejących 
organizacji;

Or. en

Poprawka 254
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 



PE657.166 122/179 AM\1212303PL.docx

PL

Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) domagać się zaprzestania 
stosowania przemocy wobec pokojowo 
nastawionych protestujących, 
natychmiastowego uwolnienia wszystkich 
więźniów politycznych i wszystkich 
członków społeczeństwa obywatelskiego 
arbitralnie zatrzymanych przed kampanią 
wyborczą, w jej trakcie i po jej 
zakończeniu; zapewnić pełne 
przywrócenie i poszanowanie praw 
człowieka i wolności, w tym wolności 
prasy, wolności zgromadzeń oraz innych 
wolności politycznych i obywatelskich na 
Białorusi, a także potępić przerażające 
akty przemocy, brutalne represje i tortury 
wobec pokojowo nastawionych 
protestujących i zatrzymanych oraz 
domagać się przeprowadzenia pełnego 
dochodzenia międzynarodowego w 
sprawie tych przestępstw;

Or. en

Poprawka 255
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) nalegać na przeprowadzenie 
niezależnych i skutecznych dochodzeń w 
sprawie związanych z protestami zgonów 
Alaksandra Tarajkouskiego, Alaksandra 
Wichora, Arcioma Parukowa, Giennadija 
Szutowa i Konstantina Szyszmakowa, 
morderstw działaczy opozycji politycznej 
Juryja Zacharanki, Anatola Krasouskiego 
i Wiktora Hanczara w 1999 r. oraz losu i 
miejsca pobytu dziennikarza Dzmitryja 
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Zawadskiego w 2000 r.;
Or. en

Poprawka 256
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) podkreślać pilną potrzebę 
wdrożenia zaleceń OBWE/ODIHR w celu 
zapewnienia istotnych gwarancji 
proceduralnych i prawnych 
zwiększających inkluzywność, uczciwość i 
przejrzystość na wszystkich etapach 
procesu wyborczego, w szczególności w 
celu wprowadzenia jasnych i rozsądnych 
kryteriów i mechanizmów rejestracji 
kandydatów oraz weryfikacji podpisów;

Or. en

Poprawka 257
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) poinstruować Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), aby 
opracowała środki ograniczające 
względem osób, które – bezpośrednio lub 
pośrednio – przyczyniły się do 
represyjnych działań wobec ludności 
przed wyborami prezydenckimi na 
Białorusi lub w ich trakcie;

Or. en

Poprawka 258
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, David 
McAllister
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) popierać pracę europejskich 
fundacji politycznych we wzmacnianiu 
rozwoju i roli obywateli w kształtowaniu 
spraw publicznych i wzmacnianiu pozycji 
przyszłych liderów politycznych na 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 259
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) wezwać Federację Rosyjską do 
zaangażowania się w dialog z UE, aby 
zapewnić warunki dla przeprowadzenia 
pokojowej i demokratycznej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 260
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) wezwać Unię Europejską do 
wspierania narodu białoruskiego w jego 
dążeniu do demokracji i sprawiedliwości 
społecznej;

Or. fr

Poprawka 261
Arba Kokalari
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) nalegać, by komisje wyborcze były 
prawdziwie pluralistyczne i niezależne;

Or. en

Poprawka 262
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – śródtytuł 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sytuacja po wyborach na Białorusi
Or. en

Poprawka 263
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, David McAllister, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław 
Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) zdecydowanie poprzeć decyzję o 
nieuznawaniu wyników wyborów 
ogłoszonych przez białoruską Centralną 
Komisję Wyborczą oraz Alaksandra 
Łukaszenki za prezydenta kraju po 
upływie jego kadencji; zwrócić uwagę, że 
obecna kadencja prezydenta na Białorusi 
kończy się najpóźniej w dniu 5 listopada 
2020 r., a po tym dniu stanowisko 
prezydenta Białorusi pozostanie 
nieobsadzone; zgodnie z art. 81 
Konstytucji Białorusi w takim przypadku 
należy zorganizować nowe wybory 
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prezydenckie nie wcześniej niż w ciągu 30 
dni i nie później niż w ciągu 70 dni;

Or. en

Poprawka 264
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gb) podtrzymać decyzję ministrów 
spraw zagranicznych UE i Rady 
Europejskiej w sprawie umieszczenia na 
czarnej liście osób odpowiedzialnych za 
przemoc i sfałszowane wybory 
prezydenckie oraz nałożenia sankcji 
indywidualnych na białoruskich 
urzędników, którzy są odpowiedzialni za 
sfałszowanie wyników wyborów 
prezydenckich na Białorusi lub 
przyczynili się do ich sfałszowania oraz są 
odpowiedzialni za naruszenia praw 
obywatelskich i praw człowieka lub 
przyczynili się do takich naruszeń; lista ta 
powinna być stale aktualizowana i 
poszerzana zgodnie z zakresem 
przestępstw popełnianych przez reżim 
Łukaszenki;

Or. en

Poprawka 265
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gb) popierać inkluzywny dialog 
narodowy między Radą Koordynacyjną a 
reżimem, prowadzony przez 
przedstawicieli Kościołów jako 
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szanowanych i neutralnych mediatorów, 
aby pomóc Białorusi wyjść z obecnego 
kryzysu i dążyć do pokojowej i 
demokratycznej transformacji;

Or. en

Poprawka 266
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gb) nalegać, aby białoruskie władze 
przeprowadziły kompleksowe dochodzenie 
w sprawie przepływów finansowych 
prezydenta Alaksandra Łukaszenki i jego 
współpracowników, w tym działalności 
zagranicznej państwowych 
przedsiębiorstw, a także korupcji w 
białoruskich przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 267
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gb) poprzeć apel wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
Josepa Borrella o zorganizowanie nowych 
wyborów prezydenckich pod nadzorem 
OBWE; 

Or. fr

Poprawka 268
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g b (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

gb) domagać się przeprowadzenia 
międzynarodowych dochodzeń w sprawie 
przestępstw popełnionych przez 
białoruskie organy ścigania;

Or. en

Poprawka 269
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, 
Radosław Sikorski, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gb) zalecać uznanie Swiatłany 
Cichanouskiej za prezydenta elekta przez 
ludność do czasu przeprowadzenia 
nowych wyborów;

Or. en

Poprawka 270
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gc) odnotować, że prezydent Chin jako 
pierwszy pogratulował Alaksandrowi 
Łukaszence zwycięstwa w wyborach; 
wyrazić obawy dotyczące zwiększania 
chińskich inwestycji w strategiczną 
infrastrukturę oraz ostrzegać przed 
efektem zależności, jaki może to stworzyć 
dla Białorusi;

Or. en
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Poprawka 271
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski, Janina Ochojska, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gc) domagać się jak najszybszego 
przeprowadzenia nowych wyborów pod 
nadzorem międzynarodowym kierowanym 
przez OBWE/ODIHR w obecności 
obserwatorów międzynarodowych, 
gwarantujących, że wybory są prowadzone 
zgodnie z międzynarodowo uznanymi 
standardami;

Or. en

Poprawka 272
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski, Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gd) zalecać uznanie białoruskiej Rady 
Koordynacyjnej za prawowity organ 
reprezentujący ludność domagającą się 
zmian demokratycznych i wolności na 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 273
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski, David McAllister, Janina 
Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g e (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ge) z zadowoleniem przyjąć wysiłki 
białoruskiej Rady Koordynacyjnej w 
zakresie pokojowego i demokratycznego 
przejęcia władzy w wyniku inkluzywnego 
dialogu narodowego;

Or. en

Poprawka 274
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gf) wezwać do przeprowadzenia 
wszechstronnego przeglądu polityki wobec 
Białorusi, z uwzględnieniem różnych 
scenariuszy rozwoju w kraju, które 
obejmują także znacznie zwiększone 
zobowiązania finansowe i techniczne ze 
strony UE;

Or. en

Poprawka 275
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, Miriam Lexmann, 
Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, 
Tomasz Frankowski, Radosław Sikorski, David McAllister, Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g g (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gg) wezwać UE do zorganizowania 
konferencji darczyńców na rzecz 
demokratycznej Białorusi, z udziałem 
międzynarodowych instytucji 
finansowych, państw grupy G-7, państw 
członkowskich i instytucji UE oraz innych 
podmiotów gotowych do zadeklarowania 
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pakietu finansowego o wartości kilku 
miliardów euro w celu wsparcia 
przyszłych reform i restrukturyzacji 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 276
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g h (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gh) wezwać Federację Rosyjską do 
powstrzymania się od wszelkich 
ingerencji, ukrytych lub jawnych, w 
pokojową, demokratyczną rewolucję na 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 277
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g i (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gi) dopóki sytuacja na Białorusi nie 
zmieni się, ponownie przeanalizować 
wszelkie bieżące wypłaty pomocy 
finansowej UE i odpowiednie jej 
dostosowanie, tak aby docierała ona do 
odbiorców końcowych i omijała władze;

Or. en

Poprawka 278
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
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Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g j (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gj) zachęcać państwa członkowskie do 
ułatwiania i przyspieszania procedury 
uzyskiwania wiz przez osoby uciekające z 
Białorusi ze względów politycznych;

Or. en

Poprawka 279
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g k (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gk) domagać się przeprowadzenia 
pełnego dochodzenia 
unijnego/międzynarodowego w sprawie 
przestępstw przeciwko ludności Białorusi 
popełnionych przez organy ścigania 
reżimu Łukaszenki wobec pokojowo 
nastawionych protestujących 
domagających się przejrzystych, wolnych i 
uczciwych wyborów prezydenckich, 
położenia kresu obecnym represjom i 
natychmiastowego uwolnienia wszystkich 
więźniów politycznych na Białorusi;

Or. en

Poprawka 280
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Vladimír 
Bilčík, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, 
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g l (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

gl) domagać się utworzenia w 
Parlamencie Europejskim komisji śledczej 
(lub innego odpowiedniego organu 
Parlamentu Europejskiego) ds. badania 
przestępstw popełnianych na Białorusi, 
która okresowo przekazywałaby 
informacje na temat swoich ustaleń 
podczas sesji plenarnych Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 281
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, 
Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g m (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

gm) potępiać tłumienie internetu i 
mediów, blokady dróg i zastraszanie 
dziennikarzy w celu zatrzymania 
przepływu informacji na temat sytuacji w 
kraju, gdyż ludzie mają prawo do dostępu 
do informacji; potępiać ataki na 
międzynarodowych dziennikarzy i 
międzynarodowe media ograniczające ich 
zdolność do przekazywania informacji na 
temat demokratycznej rewolucji w wolny, 
uczciwy i wyważony sposób;

Or. en

Poprawka 282
Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Antonio López-Istúriz White, 
Andrius Kubilius, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michael 
Gahler, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g n (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

gn) zaproponować powołanie 
specjalnego przedstawiciela UE na 
Białorusi, aby wspierać proces 
pokojowego przejęcia władzy zgodnie z 
wolą ludności Białorusi pod 
przywództwem prezydenta wybranego 
przez ludność i białoruskiej narodowej 
Rady Koordynacyjnej;

Or. en

Poprawka 283
Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa człowieka Prawa człowieka i wolność mediów
Or. en

Poprawka 284
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) potępić obecne stosowanie kary 
śmierci na Białorusi i kontynuować 
współpracę z władzami Białorusi na rzecz 
moratorium jako pierwszego kroku w 
kierunku trwałego zniesienia kary śmierci;

h) potępić obecne stosowanie kary 
śmierci na Białorusi i kontynuować 
współpracę z władzami Białorusi na rzecz 
moratorium jako pierwszego kroku w 
kierunku trwałego zniesienia kary śmierci; 
zachęcać do pobudzenia debaty publicznej 
na temat zniesienia kary śmierci, torując 
drogę dla ewentualnego przyszłego 
referendum w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 285
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) potępić obecne stosowanie kary 
śmierci na Białorusi i kontynuować 
współpracę z władzami Białorusi na rzecz 
moratorium jako pierwszego kroku w 
kierunku trwałego zniesienia kary śmierci;

h) potępić obecne stosowanie kary 
śmierci na Białorusi i kontynuować 
współpracę z władzami Białorusi na rzecz 
moratorium jako pierwszego kroku w 
kierunku trwałego zniesienia kary śmierci 
oraz, w oczekiwaniu na zniesienie kary 
śmierci, w kierunku prawa do 
skutecznego odwołania się od kary 
śmierci;

Or. en

Poprawka 286
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h

Projekt rezolucji Poprawka

h) potępić obecne stosowanie kary 
śmierci na Białorusi i kontynuować 
współpracę z władzami Białorusi na rzecz 
moratorium jako pierwszego kroku w 
kierunku trwałego zniesienia kary śmierci;

h) potępić obecne stosowanie kary 
śmierci, która stanowi nieludzkie i 
poniżające traktowanie, i kontynuować 
współpracę z władzami Białorusi na rzecz 
moratorium jako pierwszego kroku w 
kierunku trwałego zniesienia kary śmierci;

Or. en

Poprawka 287
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 288
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego, 
niezależnych dziennikarzy i blogerów, w 
szczególności taktykę doprowadzania do 
ich zniknięć i nakładania wysokich 
grzywien finansowych nakładanych przez 
władze; potępiać uciszanie i zastraszanie 
lekarzy, personelu medycznego i innych 
osób otwarcie mówiących o 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 na 
Białorusi i ostrzegających przed tą 
chorobą; domagać się położenia kresu 
represjom politycznym i motywowanym 
politycznie aresztowaniom, 
natychmiastowego i bezwarunkowego 
uwolnienia wszystkich więźniów 
politycznych oraz pociągnięcia do 
odpowiedzialności wszystkich sprawców 
tych przestępstw, w tym funkcjonariuszy 
sił bezpieczeństwa odpowiedzialnych za 
torturowanie, brutalne traktowanie i 
przemoc fizyczną;

Or. en

Poprawka 289
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i i) potępić ciągłe zastraszanie i 
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prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy; zdecydowanie 
potępiać tłumienie internetu i mediów, 
blokady dróg i zastraszanie dziennikarzy 
w celu zatrzymania przepływu informacji 
na temat sytuacji w kraju, a także odmowę 
wjazdu na Białoruś międzynarodowym 
mediom, posłom do parlamentu lub 
rządowi demokratycznego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 290
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie obrońców praw człowieka, 
członków opozycji, w tym kandydatów na 
prezydenta, działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, obserwatorów wyborów, 
obrońców praw środowiskowych, 
przywódców religijnych i niezależnych 
dziennikarzy oraz blogerów, a także 
domagać się od Białorusi położenia kresu 
tym represjom i zagwarantowania im 
możliwości prowadzenia działań bez 
obawy represji i bez ograniczeń;

Or. en

Poprawka 291
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 

i) potępić, w świetle pogarszającego 
się środowiska wyborczego przed 
wyborami prezydenckimi w dniu 9 



PE657.166 138/179 AM\1212303PL.docx

PL

społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

sierpnia, ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta oraz ich 
zwolenników i członków rodzin, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy oraz pokojowo 
nastawionych protestujących;

Or. en

Poprawka 292
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy; potępiać 
masowe wycofania akredytacji dla 
zagranicznych dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 293
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, pokojowo 
nastawionych protestujących, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy oraz blogerów;

Or. en

Poprawka 294
David McAllister
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i

Projekt rezolucji Poprawka

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

i) potępić ciągłe zastraszanie i 
prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy oraz blogerów;

Or. en

Poprawka 295
David Lega

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) potępić dyskryminację na 
Białorusi; podkreślć, że Republika 
Białorusi ratyfikowała Międzynarodowy 
pakt praw obywatelskich i politycznych, 
zgodnie z którym przepisy krajowe muszą 
gwarantować wszystkim osobom równą i 
skuteczną ochronę przed dyskryminacją z 
dowolnej przyczyny: rasy, koloru skóry, 
płci, języka, religii, przekonań 
politycznych i innych, pochodzenia 
krajowego lub społecznego, stanu 
posiadania i urodzenia lub innych 
okoliczności; wyrazić obawę, że 
świadomość i wiedza na temat paktu 
wśród urzędników rządowych, sędziów, 
prokuratorów i prawników nadal jest 
ograniczona; wezwać białoruski rząd do 
usprawnienia systemu edukacji i 
rozpowszechniania informacji w mediach 
w celu kształtowania tolerancyjnych 
postaw wobec szczególnie wrażliwych 
grup;

Or. en

Poprawka 296
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) ściśle monitorować przypadki 
zniknięć na Białorusi, zwracać uwagę 
białoruskich władz na takie przypadki 
oraz wnioskować o odpowiednie i 
natychmiastowe działania; umożliwić 
wykorzystanie unijnego wsparcia na rzecz 
ludności Białorusi na opłaty ponoszone 
przez aresztowane osoby za opiekę 
zdrowotną, prawników czy zniszczony 
sprzęt;

Or. en

Poprawka 297
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ia) pochwalać działania podejmowane 
przez pracowników licznych fabryk i 
instytucji w całym kraju, którzy dołączyli 
do protestów na różne sposoby, w tym w 
drodze strajków, oraz zapewniać 
niezbędne wsparcie osobom, które zostały 
ukarane przez reżim za korzystanie z 
demokratycznych praw;

Or. en

Poprawka 298
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ia) dostrzegać efekt mrożący represji 
dla społeczeństwa obywatelskiego oraz 
ważną rolę obrońców praw człowieka w 
zapewnianiu niezależnego 
monitorowania, w szczególności podczas 
wyborów;

Or. en

Poprawka 299
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ib) nalegać, by białoruski rząd podjął 
odpowiednie aktywne działania, aby 
powstrzymać rozprzestrzenianie się 
COVID-19 i leczyć zarażonych, na 
początek przez publiczne uznanie COVID-
19 i wdrożenie zaleceń misji ekspertów 
WHO na Białorusi z kwietnia 2020 r. oraz 
podawanie realistycznych statystyk, gdyż 
Białoruś, z rosnącymi wskaźnikami 
zakażeń, staje się zagrożeniem 
zdrowotnym dla regionu;

Or. en

Poprawka 300
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ib) z zadowoleniem przyjąć liczne akty 
solidarności z ludnością Białorusi, w tym 
zbieranie funduszy, akcje charytatywne i 
pomoc humanitarną; w tym względzie 
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potępić zatrzymanie transportu pomocy 
humanitarnej zorganizowanego przez 
NSZZ Solidarność;

Or. en

Poprawka 301
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) zachęcać do dalszego dialogu 
między UE a Białorusią na temat praw 
człowieka, ale podkreślić, że jego 
rzeczywista użyteczność wynika nie tylko 
z kontaktów instytucjonalnych, ale również 
z rzeczywistych i konkretnych postępów;

j) zachęcać do dalszego dialogu 
między UE a Białorusią na temat praw 
człowieka, ale podkreślić, że jego 
rzeczywista użyteczność wynika nie tylko 
z kontaktów instytucjonalnych, ale również 
z rzeczywistych i konkretnych postępów, 
które według uczestniczących 
białoruskich organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego nie mają miejsca;

Or. en

Poprawka 302
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j

Projekt rezolucji Poprawka

j) zachęcać do dalszego dialogu 
między UE a Białorusią na temat praw 
człowieka, ale podkreślić, że jego 
rzeczywista użyteczność wynika nie tylko 
z kontaktów instytucjonalnych, ale również 
z rzeczywistych i konkretnych postępów;

j) zachęcać do dalszego dialogu 
między UE a Białorusią na temat praw 
człowieka, ale podkreślić, że jego 
rzeczywista użyteczność wynika nie tylko 
z kontaktów instytucjonalnych, ale również 
z mierzalnych postępów;

Or. en

Poprawka 303
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ja) zwrócić uwagę na próby 
ograniczania działalności i uciszania 
członków Centrum Obrony Praw 
Człowieka „Wiasna”, w szczególności 
Alaksandra Burakowa, Alesia Burakowa, 
Ramana Kisliaka, Uładzimira 
Wialiczkina, Aleny Masliukowej, Andreja 
Miadzwedzewa i Siarhieja Lacinskiego, 
oraz położyć kres ich zatrzymywaniu i 
ściganiu oraz zastraszaniu ich i członków 
ich rodzin, a co najważniejsze, umożliwić 
monitorowanie sytuacji w zakresie praw 
człowieka i wydarzeń związanych z 
wyborami prezydenckimi na Białorusi;

Or. en

Poprawka 304
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ja) zatwierdzić globalny system 
sankcji UE za naruszenia praw człowieka 
(europejską ustawę Magnitskiego) jako 
system zapewniający, na szczeblu UE, 
środki ograniczające, w tym zakazy 
wjazdu i zamrażanie funduszy, wobec 
osób odpowiedzialnych za naruszenia 
praw człowieka i wolności oraz 
odpowiedzialnych za inne przestępstwa;

Or. en

Poprawka 305
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k
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Projekt rezolucji Poprawka

k) położyć nacisk na natychmiastowe 
i bezwarunkowe uwolnienie obrońców 
praw człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
obywatelskich i politycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 306
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
obywatelskich i politycznych;

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy, 
blogerów i innych osób skazanych w 
odwecie za korzystanie z przysługujących 
im praw obywatelskich i politycznych; 
wzywać władze do natychmiastowego 
przeprowadzenia dogłębnego i 
bezstronnego dochodzenia w sprawie 
arbitralnych zatrzymań obrońców praw 
człowieka oraz wycofania wszelkich 
zarzutów wobec nich; wzywać władze do 
położenia kresu nękaniu Centrum Obrony 
Praw Człowieka „Wiasna”, inicjatywy 
Karta’97 i Biełsat TV; wezwać władze do 
zagwarantowania, by niezależnie od 
okoliczności wszyscy obrońcy praw 
człowieka na Białorusi mogli wykonywać 
prawomocne działania w zakresie praw 
człowieka przy pełnej swobodzie, nie 
obawiając się represji, w tym szykan 
sądowych;

Or. en

Poprawka 307
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
obywatelskich i politycznych;

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie wszystkich 
więźniów politycznych, w tym członków 
demokratycznej opozycji, obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy, 
blogerów i innych osób skazanych w 
odwecie za korzystanie z przysługujących 
im praw obywatelskich i politycznych;

Or. en

Poprawka 308
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) położyć nacisk na natychmiastowe 
i bezwarunkowe uwolnienie obrońców 
praw człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
obywatelskich i politycznych;

k) domagać się natychmiastowego i 
bezwarunkowego uwolnienia obrońców 
praw człowieka, działaczy, dziennikarzy, 
polityków opozycji i innych osób 
skazanych w odwecie za korzystanie z 
przysługujących im praw obywatelskich i 
politycznych;

Or. en

Poprawka 309
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
obywatelskich i politycznych;

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie pokojowo 
nastawionych protestujących, obrońców 
praw człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
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obywatelskich i politycznych;
Or. en

Poprawka 310
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
obywatelskich i politycznych;

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób bezprawnie skazanych w 
odwecie za korzystanie z przysługujących 
im praw obywatelskich i politycznych;

Or. en

Poprawka 311
David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k

Projekt rezolucji Poprawka

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy i 
innych osób skazanych w odwecie za 
korzystanie z przysługujących im praw 
obywatelskich i politycznych;

k) położyć nacisk na natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy, 
blogerów i innych osób skazanych w 
odwecie za korzystanie z przysługujących 
im praw obywatelskich i politycznych;

Or. en

Poprawka 312
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) wezwać władze do szybkiego, 
dogłębnego, bezstronnego, skutecznego i 
przejrzystego zbadania wszystkich 
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zgłoszonych przypadków stosowania 
nadmiernej siły przez funkcjonariuszy 
organów ścigania, brutalnego 
traktowania zatrzymanych, wszystkich 
zarzutów dotyczących gróźb, napaści i 
nadużyć względem dowolnych osób, w tym 
ze względu na płeć, oraz zapewnienia 
wszystkim ofiarom naruszeń praw 
człowieka i nadużyć dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości oraz prawa do 
skutecznego środka prawnego;

Or. en

Poprawka 313
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) zająć się kwestią 
nieproporcjonalnego karania na 
podstawie systemu prawnego Białorusi, w 
szczególności art. 328 kodeksu karnego, 
na mocy którego nieletni są karani za 
przestępstwa narkotykowe niezwiązane z 
przemocą nieproporcjonalnie długimi 
okresami pozbawienia wolności i są 
przetrzymywani w nieodpowiednich 
warunkach, w których są narażeni na 
tortury i przemoc fizyczną; z 
zadowoleniem przyjąć obniżenie limitu 
wyroku o dwa lata oraz poprawę 
warunków przetrzymywania i pracy dla 
więźniów skazanych na mocy art. 328, w 
tym zniesienie zaostrzonego rygoru, który 
ma zwykle zastosowanie do sprawców 
cięższych przestępstw, np. pozbawiania 
wizyt, paczek żywnościowych i możliwości 
warunkowego zwolnienia, wyraźne 
określenie listy przewinień, za które 
można karać młodocianych w okresie 
pozbawienia wolności, zakazanie 
umieszczania ich w izolatkach w ramach 
środka karnego, zapewnienie pełnych 
usług młodocianym w okresie 
pozbawienia wolności, w tym organizacji 
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opieki zdrowotnej i kształcenia, 
bezpiecznych warunków pracy oraz pracy 
na podstawie oficjalnej umowy z 
odprowadzaniem wszystkich składek na 
fundusz emerytalny;

Or. en

Poprawka 314
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) domagać się natychmiastowego 
zwolnienia wszystkich arbitralnie 
zatrzymanych osób po uczestnictwie w 
demokratycznych protestach w 
następstwie sfałszowanych wyborów 
prezydenckich w dniu 9 sierpnia; 
domagać się od władz przekazywania 
wszelkich informacji na temat osób, które 
zaginęły w związku z uczestnictwem w 
protestach po dniu 9 sierpnia;

Or. en

Poprawka 315
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

kb) uwzględnić kwestię tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania 
zatrzymanych osób na Białorusi oraz 
nalegać, by warunki panujące w 
więzieniach zapewniały poszanowanie 
godności ludzkiej, łącznie z dostępem do 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej;
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Or. en

Poprawka 316
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

kb) domagać się wstrzymania 
wszystkich działań prawnych 
podejmowanych przez władze względem 
członków białoruskiej narodowej Rady 
Koordynacyjnej oraz uwolnienia 
wszystkich zatrzymanych i aresztowanych 
członków;

Or. en

Poprawka 317
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

kc) potępić kontrolę sprawowaną przez 
białoruski reżim nad dostępem do 
informacji i ich rozpowszechnianiem, w 
szczególności blokowanie dostępu do 
internetu i przerywanie drukowania gazet, 
oraz domagać się natychmiastowego i 
pełnego przywrócenia dostępu do 
internetu i usług medialnych na 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 318
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l
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Projekt rezolucji Poprawka

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi;

l) wspierać organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
niezależne media i dziennikarzy, w tym 
osoby, które pracują niezależnie z 
niezarejestrowanymi mediami 
zagranicznymi, wyrażać obawy związane z 
rozpowszechnianiem fałszywych 
informacji i dezinformacji na Białorusi 
podczas pandemii COVID-19 oraz 
zachęcać zarówno białoruskie władze, jak 
i UE do opracowania szczególnych 
programów zwalczania dezinformacji i 
propagandy;

Or. en

Poprawka 319
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi;

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi, oraz zapewniać 
im bezpieczne środowisko pracy, gdyż 
często są one ważnym źródłem informacji 
zarówno dla Białorusi, jak i o Białorusi 
oraz zapewniają bardzo potrzebny kanał 
dla wyrażania alternatywnych poglądów;

Or. en

Poprawka 320
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 

l) monitorować sytuację w zakresie 
wolności mediów na Białorusi oraz 
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niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi;

wspierać niezależne media i dziennikarzy, 
w tym osoby, które pracują niezależnie z 
niezarejestrowanymi mediami 
zagranicznymi, aby zapewnić 
różnorodność opinii w przestrzeni 
publicznej;

Or. en

Poprawka 321
Radosław Sikorski, Sandra Kalniete, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi;

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi, a także media z 
siedzibą w Polsce, takie jak Biełsat TV, 
Europejskie Radio dla Białorusi i Radio 
Racja;

Or. en

Poprawka 322
Bernhard Zimniok

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi;

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 323
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l
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Projekt rezolucji Poprawka

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi;

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 324
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l

Projekt rezolucji Poprawka

l) wspierać niezależne media i 
dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi 
mediami zagranicznymi;

l) wspierać niezależne media, 
dziennikarzy i blogerów, w tym osoby, 
które pracują niezależnie z 
niezarejestrowanymi mediami 
zagranicznymi;

Or. en

Poprawka 325
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) zaproponować natychmiastowe 
utworzenie bezstronnej, międzynarodowej 
misji mediacyjnej na Białorusi, której 
celem jest wsparcie wyjścia z kryzysu 
politycznego i uregulowanie sytuacji 
konfliktowej w kraju; w tym względzie z 
zadowoleniem przyjąć inicjatywy 
Swiatłany Cichanouskiej dotyczące 
ustanowienia rady narodowej w celu 
prowadzenia negocjacji dotyczących 
dalszej demokratycznej transformacji 
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Białorusi, w tym wolnych i uczciwych 
wyborów, oraz ostrzegać przed wszelkimi 
próbami penalizacji tego podmiotu i 
prześladowania jego członków;

Or. en

Poprawka 326
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) zapewniać, by nowe 
ukierunkowane sankcje miały 
zastosowanie do grup, osób i podmiotów 
odpowiedzialnych za naruszenia praw 
człowieka na Białorusi, a także osób, 
podmiotów i przedsiębiorstw, za 
pośrednictwem których finansuje się takie 
działania i umożliwia się ich prowadzenie; 
jednocześnie nakładać zakaz wydawania 
wiz względem przedstawicieli reżimu, osób 
objętych sankcjami i członków ich rodzin;

Or. en

Poprawka 327
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) rozważyć ponowne wprowadzenie 
dalszych środków ograniczających wobec 
osób zaangażowanych w naruszenia 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka, a także ataki na 
społeczeństwo obywatelskie i 
demokratyczną opozycję, biorąc pod 
uwagę obecne represje wobec obrońców 
praw człowieka, działaczy opozycji, 
działaczy społeczeństwa obywatelskiego, 
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obserwatorów wyborów i pracowników 
niezależnych mediów;

Or. en

Poprawka 328
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) poprzeć decyzję Rady Europejskiej 
w sprawie nałożenia sankcji 
indywidualnych ze względu na ostatnie 
wydarzenia oraz wezwać państwa 
członkowskie do szybkiego zastosowania 
tych sankcji i rozszerzenia listy 
indywidualnych sankcji wobec 
białoruskich urzędników 
odpowiedzialnych za naruszenia praw 
człowieka, w tym przez umieszczenie na 
niej Alaksandra Łukaszenki;

Or. en

Poprawka 329
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) skutecznie gwarantować, by w 
międzynarodowych umowach UE 
przestrzegano praw człowieka, gdyż ich 
stosowanie nie jest monitorowane i są one 
wykorzystywane z uwzględnieniem 
podwójnych standardów i interesu 
ekonomicznego;

Or. en

Poprawka 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) podnieść kwestię dyskryminacji 
osób posługujących się językiem 
białoruskim na Białorusi oraz wspierać 
inicjatywy ukierunkowane na 
promowanie powszechniejszego używania 
języka białoruskiego w życiu publicznym i 
kulturalnym oraz w mediach;

Or. en

Poprawka 331
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, 
Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Antonio López-
Istúriz White, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, David 
McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) domagać się, by bacznie 
przeciwdziałano rozpowszechnianiu 
dezinformacji na Białorusi dotyczącej UE 
i jej państw członkowskich, a także 
wszelkim zagrożeniom hybrydowym ze 
strony podmiotów trzecich;

Or. en

Poprawka 332
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lb) nalegać, by Białoruś ustanowiła 
niezależną krajową instytucję praw 
człowieka, opracowała nowy plan 
działania dotyczący praw człowieka oraz 
przyjęła kompleksowe przepisy 
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antydyskryminacyjne, które 
przeciwdziałają ciągłej dyskryminacji i 
stygmatyzacji osób niepełnosprawnych, 
osób żyjących z HIV, mniejszości, osób 
LGBTIQ i rodzin osób zatrzymanych;

Or. en

Poprawka 333
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lb) odrzucić nakładanie przez UE 
sankcji na państwa trzecie w celu ochrony 
jej interesów geopolitycznych i 
gospodarczych bez względu na sytuację 
humanitarną lub szkody dla ludności;

Or. en

Poprawka 334
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

lc) uwzględniać równość płci w 
stosunkach UE z Białorusią oraz wezwać 
rząd i organy do skutecznego 
przeciwdziałania utrzymującym się 
stereotypom i dyskryminacji względem 
kobiet, w szczególności w sferze 
zatrudnienia, m.in. dzięki zmniejszeniu 
luki płacowej ze względu na płeć, 
promowaniu zaangażowania politycznego 
kobiet oraz przyznaniu kobietom dostępu 
do wszystkich sektorów zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 335
Viola Von Cramon-Taubadel
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ld) wezwać Białoruś do uchylenia 
wszystkich przepisów, które zezwalają na 
pracę przymusową oraz które nadal są 
systematycznie stosowane i 
nieproporcjonalnie ukierunkowane na 
osoby szczególnie wrażliwe;

Or. en

Poprawka 336
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) przypomnieć Białorusi, że UE jest 
dla niej drugim co do wielkości partnerem 
handlowym i że zacieśnienie stosunków 
gospodarczych może przynieść bardzo 
potrzebną równowagę w zakresie handlu 
zewnętrznego Białorusi;

m) przypomnieć Białorusi, że UE jest 
dla niej drugim co do wielkości partnerem 
handlowym;

Or. en

Poprawka 337
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) przypomnieć Białorusi, że UE jest 
dla niej drugim co do wielkości partnerem 
handlowym i że zacieśnienie stosunków 
gospodarczych może przynieść bardzo 
potrzebną równowagę w zakresie handlu 
zewnętrznego Białorusi;

m) przypomnieć Białorusi, że UE jest 
dla niej drugim co do wielkości partnerem 
handlowym i że zacieśnienie stosunków 
gospodarczych może przynieść bardzo 
potrzebną równowagę w zakresie handlu 
zewnętrznego Białorusi, który nadal jest 
bardzo uzależniony od Rosji i 
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Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej;
Or. en

Poprawka 338
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m

Projekt rezolucji Poprawka

m) przypomnieć Białorusi, że UE jest 
dla niej drugim co do wielkości partnerem 
handlowym i że zacieśnienie stosunków 
gospodarczych może przynieść bardzo 
potrzebną równowagę w zakresie handlu 
zewnętrznego Białorusi;

m) przypomnieć Białorusi, że UE jest 
dla niej drugim co do wielkości partnerem 
handlowym i że zacieśnienie stosunków 
gospodarczych może przynieść równowagę 
w zakresie handlu zewnętrznego Białorusi;

Or. fr

Poprawka 339
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ma) wyrazić obawy dotyczące 
wykorzystywania przez Rosję negocjacji w 
zakresie ciągłych dostaw ropy i gazu na 
Białoruś jako metody wywierania presji 
politycznej, w szczególności w kwestiach 
szkodzących suwerenności Białorusi;

Or. en

Poprawka 340
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ma) przypomnieć białoruskim 
władzom, że UE zareagowała szybko i 
odpowiedziała na pilne potrzeby kraju 
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podczas pandemii COVID-19, 
uruchamiając ponad 60 mln EUR na 
pomoc w zaspokajaniu najpilniejszych 
potrzeb, takich jak wsparcie dla sektora 
zdrowia i słabszych społeczności, a także 
krótkoterminowych potrzeb w celu 
wsparcia ożywienia społecznego i 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 341
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

mb) zwrócić uwagę, że białoruska 
gospodarka jest w stanie stagnacji, a 
ponad jedna piąta ludności Białorusi żyje 
w ubóstwie bezwzględnym, przy czym 
liczby te wzrastają ze względu na kryzys 
związany z COVID-19; wynagrodzenie 
minimalne na Białorusi wynosi 375 rubli 
białoruskich miesięcznie, czyli 137 EUR; 
kraj doświadcza kryzysu demograficznego 
w obliczu zmniejszania się liczby ludności 
w wieku produkcyjnym i masowej 
migracji zarobkowej z Białorusi;

Or. en

Poprawka 342
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

mc) zwrócić uwagę na szkodliwe skutki 
dla białoruskiej gospodarki wynikające z 
odmowy przez białoruski reżim 
nawiązania dialogu z ludnością Białorusi, 
w szczególności z trwających obecnie 
ogólnokrajowych strajków pracowników 
w przedsiębiorstwach państwowych, 
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strajków nauczycieli, pracowników 
socjalnych i osób zawodowo związanych z 
kulturą, a także szkodliwe skutki dla 
sektora technologii informacyjnych, który 
może nie powrócić do wcześniejszego 
poziomu;

Or. en

Poprawka 343
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

md) rozważyć sankcje sektorowe dla 
Białorusi, np. dla jej sektora 
energetycznego, jeśli reżim Łukaszenki 
nie położy kresu represjom wobec 
ludności Białorusi;

Or. en

Poprawka 344
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m e (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

me) wyrazić ubolewanie, że białoruskie 
władze nie wykazują gotowości do 
stosowania się do zaleceń 
międzynarodowych instytucji 
finansowych, takich jak Bank Światowy i 
MFW, oraz do wdrażania reform 
ograniczających dużą liczbę 
przedsiębiorstw państwowych, 
reformujących sektor przedsiębiorstw, 
promujących przedsiębiorczość, 
wspierających MŚP, ograniczających dług 
publiczny, przenoszących koszty 
utrzymania na ludność i poprawiających 
warunki na rynku pracy;

Or. en



AM\1212303PL.docx 161/179 PE657.166

PL

Poprawka 345
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

mf) potępić powszechne stosowanie 
pracy przymusowej, która w 
nieproporcjonalny sposób dotyka 
szczególnie wrażliwych kategorii osób, w 
tym pracowników przedsiębiorstw 
państwowych i administracji, studentów, 
osoby przetrzymywane w tzw. ośrodkach 
pracy, więźniów i poborowych; ludność 
Białorusi nie powinna być zmuszana do 
udziału w corocznym dniu prac 
społecznych;

Or. en

Poprawka 346
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m g (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

mg) wyrażać obawy dotyczące 
szkodliwych regulacji państwowych dla 
sektora prywatnego, w szczególności 
wymogu wypłaty minimalnego 
wynagrodzenia nie niższego niż średnie 
wynagrodzenie w 10 najprężniej 
działających przedsiębiorstwach 
państwowych;

Or. en

Poprawka 347
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m h (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

mh) zachęcać do udoskonalenia 
środowiska pracy dla grup szczególnie 
wrażliwych, zwłaszcza kobiet, gdyż 90 
procent kobiet doświadcza dyskryminacji 
w sferze zatrudnienia, a na Białorusi 181 
zawodów jest uznawanych za 
nieodpowiednie dla kobiet;

Or. en

Poprawka 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m i (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

mi) uwzględnić problemy, przed jakimi 
stoją niezależne związki zawodowe, 
łącznie z odmową rejestracji, politycznie 
motywowanym ściganiem liderów 
niezależnych związków zawodowych i 
przymusowym członkostwem nowo 
zatrudnionych pracowników w związkach 
zawodowych kontrolowanych przez 
państwo;

Or. en

Poprawka 349
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać 
dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji 
dzięki importowi ropy naftowej i gazu od 
nowych dostawców, w tym przez 
terytorium UE;

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać 
dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji 
dzięki importowi ropy naftowej i gazu od 
nowych dostawców, w tym przez 
terytorium UE, a także zachęcać do 
poprawy jakości sieci połączeń sektora 
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energetycznego, z jednoczesnym 
zapewnieniem zrównoważenia 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 350
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać 
dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji 
dzięki importowi ropy naftowej i gazu od 
nowych dostawców, w tym przez 
terytorium UE;

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać 
dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji 
dzięki importowi ropy naftowej i gazu od 
nowych dostawców, w tym przez 
terytorium UE, oraz dzięki rozwojowi 
alternatywnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 351
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n

Projekt rezolucji Poprawka

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać 
dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji 
dzięki importowi ropy naftowej i gazu od 
nowych dostawców, w tym przez 
terytorium UE;

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać 
dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji 
dzięki importowi ropy naftowej i gazu od 
nowych dostawców, w tym przez 
terytorium UE, oraz dzięki rozwojowi 
alternatywnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 352
Manu Pineda

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n
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Projekt rezolucji Poprawka

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać 
dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji 
dzięki importowi ropy naftowej i gazu od 
nowych dostawców, w tym przez 
terytorium UE;

n) zwrócić uwagę na dywersyfikację 
energetyczną Białorusi, co zmniejsza 
zależność tego kraju od Rosji dzięki 
importowi ropy naftowej i gazu od nowych 
dostawców, w tym przez terytorium UE;

Or. en

Poprawka 353
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

na) wzmocnić współpracę z organami 
międzynarodowymi w dziedzinie 
bezpieczeństwa jądrowego oraz nalegać 
na uzyskanie dostępu do elektrowni 
jądrowej w Ostrowcu i monitorowanie jej;

Or. en

Poprawka 354
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

na) wyrazić obawy dotyczące 
zwiększania inwestycji w strategiczną 
infrastrukturę przez Chiny oraz ostrzegać 
przed efektem zależności, jaki może to 
stworzyć dla Białorusi;

Or. en

Poprawka 355
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o
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Projekt rezolucji Poprawka

o) podkreślić znaczenie, jakie UE 
przywiązuje do walki ze zmianą klimatu, w 
szczególności poprzez wdrożenie 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz 
zachęcić Białoruś do zacieśnienia 
współpracy z UE w kwestiach 
środowiskowych;

o) podkreślić znaczenie, jakie UE 
przywiązuje do walki ze zmianą klimatu, w 
szczególności poprzez wdrożenie 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz 
zachęcić Białoruś do zacieśnienia 
współpracy z UE w kwestiach 
środowiskowych z myślą o zielonej 
transformacji, efektywności 
energetycznej, zrównoważonym rozwoju i 
neutralności klimatycznej oraz do 
wykorzystania możliwości oferowanych 
przez Wschodnioeuropejskie Partnerstwo 
na rzecz Efektywności Energetycznej i 
Środowiska, jednocześnie domagając się, 
by zaprzestano nękania działaczy 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 356
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o

Projekt rezolucji Poprawka

o) podkreślić znaczenie, jakie UE 
przywiązuje do walki ze zmianą klimatu, w 
szczególności poprzez wdrożenie 
Europejskiego Zielonego Ładu, oraz 
zachęcić Białoruś do zacieśnienia 
współpracy z UE w kwestiach 
środowiskowych;

o) podkreślić znaczenie, jakie UE 
przywiązuje do walki ze zmianą klimatu, w 
szczególności poprzez wdrożenie 
Europejskiego Zielonego Ładu i 
porozumienia paryskiego z 2015 r., oraz 
zachęcić Białoruś do zacieśnienia 
współpracy z UE w kwestiach 
środowiskowych, zwiększenia wysiłków w 
zakresie zwalczania zmiany klimatu i 
uwzględniania kwestii związanych ze 
zmianą klimatu we wszystkich obszarach 
kształtowania polityki;

Or. en

Poprawka 357
Nicolae Ştefănuță
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oa) wspierać w dalszym ciągu proces 
przystąpienia Białorusi do Światowej 
Organizacji Handlu, gdyż przyczyni się to 
do stworzenia stabilniejszego otoczenia 
biznesowego w kraju;

Or. en

Poprawka 358
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oa) określić jasne warunki w celu 
zagwarantowania, by unijne wsparcie 
finansowe dla Białorusi nie trafiało do 
przedstawicieli reżimu lub nie służyło do 
sankcjonowania jego działań, chyba że 
reżim powstrzyma się od wszelkich 
represji, otworzy się na dialog z 
obywatelami oraz umożliwi 
przeprowadzenie nowych, wolnych i 
uczciwych wyborów; jednocześnie istnieje 
potrzeba wykorzystania wszystkich 
dostępnych mechanizmów w celu 
wsparcia białoruskiego społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 359
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oa) z zadowoleniem przyjąć postępy we 
wdrażaniu partnerstwa na rzecz 
mobilności oraz umów o ułatwieniach 
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wizowych i o readmisji stanowiących część 
bezpiecznego i dobrze zarządzanego 
środowiska mobilności między UE a 
Białorusią;

Or. en

Poprawka 360
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oa) zwrócić uwagę na inicjatywy na 
podstawie partnerstwa na rzecz 
środowiska w ramach wymiaru 
północnego (NDEP), które mają wspólnie 
rozwiązywać najpilniejsze problemy 
środowiskowe na danym obszarze;

Or. en

Poprawka 361
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, 
Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław 
Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oa) zaoferować rozwiązanie 
alternatywne w postaci wzmocnionej i o 
wiele ściślejszej współpracy z Białorusią, 
jeśli zmiany demokratyczne, w tym nowe 
wybory, staną się faktem;

Or. en

Poprawka 362
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Jadwiga Wiśniewska, 
Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, 
Adam Bielan
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ob) współpracować z Komisją 
Europejską w celu opracowania 
kompleksowego programu dla Białorusi 
po przeprowadzeniu nowych wyborów 
prezydenckich, który umożliwiłby 
Białorusi transformację w kierunku 
gospodarki wolnorynkowej i otwartego 
państwa demokratycznego;

Or. en

Poprawka 363
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ob) wspierać w dalszym ciągu 
członkostwo Białorusi w WTO, aby 
zachęcać do modernizacji i dywersyfikacji 
gospodarki oraz ułatwiać oparty na 
zasadach handel z UE;

Or. en

Poprawka 364
Nicolae Ştefănuță

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ob) z zadowoleniem przyjąć umowy o 
ułatwieniach wizowych i o readmisji, 
które weszły w życie w dniu 1 lipca, gdyż 
stanowią one ważny krok w kierunku 
wzmocnienia współpracy UE z ludnością 
Białorusi i społeczeństwem obywatelskim 
oraz utorują drogę dla większej 
mobilności obywateli, zapewniając wkład 
w ściślejsze powiązania między UE a 
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Białorusią, a jednocześnie przyczyniając 
się do rozwiązania problemu nielegalnej 
migracji;

Or. en

Poprawka 365
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

oc) wyrażać obawy dotyczące 
utrzymującej się na dużą skalę systemowej 
korupcji w białoruskich instytucjach 
publicznych i przedsiębiorstwach 
państwowych, promować i wspierać 
dochodzenia antykorupcyjne i kampanie 
informacyjne, wyrażać obawy dotyczące 
nękania i prześladowania dziennikarzy 
zgłaszających przypadki korupcji oraz 
domagać się bezpiecznego środowiska dla 
dziennikarzy śledczych i sygnalistów;

Or. en

Poprawka 366
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

od) domagać się przeprowadzenia 
kompleksowego dochodzenia w sprawie 
przepływów finansowych rodziny 
Alaksandra Łukaszenki i jego 
współpracowników, w tym działalności 
zagranicznej państwowych 
przedsiębiorstw, a także systemów 
korupcji w białoruskich 
przedsiębiorstwach;

Or. en
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Poprawka 367
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) potwierdzić, że UE jest 
zainteresowana jak najobszerniejszymi 
kontaktami międzyludzkimi jako 
najlepszym sposobem zbliżenia UE i 
Białorusi; promować programy wymiany 
mające udokumentowane osiągnięcia, takie 
jak program MOST;

p) potwierdzić, że UE jest 
zainteresowana jak najobszerniejszymi 
kontaktami międzyludzkimi jako 
najlepszym sposobem zbliżenia UE i 
Białorusi; promować programy wymiany 
mające udokumentowane osiągnięcia, takie 
jak program MOST, oraz powtarzać, że 
umowa o ułatwieniach wizowych stanowi 
wymierny przejaw takiej polityki;

Or. en

Poprawka 368
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p

Projekt rezolucji Poprawka

p) potwierdzić, że UE jest 
zainteresowana jak najobszerniejszymi 
kontaktami międzyludzkimi jako 
najlepszym sposobem zbliżenia UE i 
Białorusi; promować programy wymiany 
mające udokumentowane osiągnięcia, takie 
jak program MOST;

p) potwierdzić, że UE jest 
zainteresowana jak najobszerniejszymi 
kontaktami międzyludzkimi jako 
najlepszym sposobem zbliżenia UE i 
Białorusi, a także promowania 
wzajemnego zrozumienia i wymiany 
najlepszych praktyk; promować programy 
wymiany mające udokumentowane 
osiągnięcia, takie jak program MOST;

Or. en

Poprawka 369
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

pa) przyjąć do wiadomości, że wielu 
uczestników trwającej rewolucji 
demokratycznej na Białorusi to 
absolwenci uniwersytetów państw 
członkowskich UE oraz uczestnicy 
różnych programów wspieranych przez 
UE mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i wspieranie 
działalności zawodowej;

Or. en

Poprawka 370
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

pa) zwiększyć unijne wsparcie 
polityczne, finansowe, technologiczne i 
informacyjne dla społeczeństwa 
obywatelskiego na Białorusi;

Or. en

Poprawka 371
Petras Auštrevičius, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

pb) wspierać białoruską młodzież, 
która ze względu na udział w 
ogólnokrajowych protestach zostanie 
pozbawiona możliwości kształcenia na 
Białorusi, oraz zapewnić jej stypendia 
umożliwiające naukę w instytucjach 
edukacyjnych państw członkowskich UE;

Or. en
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Poprawka 372
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

pc) zapewnić stypendia dla 
pracowników akademickich, którzy 
stracili stanowiska nauczycielskie i 
badawcze z powodu uczestnictwa w 
protestach;

Or. en

Poprawka 373
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

pd) wspierać programy edukacyjne na 
rzecz przekwalifikowania zawodowego dla 
białoruskich urzędników służby cywilnej, 
którzy zostali zwolnieni lub dobrowolnie 
opuścili służbę cywilną;

Or. en

Poprawka 374
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p e (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

pe) wspierać cyfryzację edukacji ze 
względu na pandemię COVID-19 na 
Białorusi;

Or. en

Poprawka 375
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera p f (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

pf) wspierać współpracę w sferze 
kultury w drodze programów takich jak 
Kreatywna Europa, a w szczególności 
projektów mających na celu wspieranie 
kreatywności, angażowania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw 
na szczeblu lokalnym; promować i 
mobilizować europejską solidarność ze 
społeczeństwem białoruskim za pomocą 
form wyrazu kulturowego;

Or. en

Poprawka 376
Traian Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka

q) zwiększyć wysiłki mające 
doprowadzić do tego, że młodzi ludzie na 
Białorusi będą mogli korzystać z lepszej 
jakości kształcenia dzięki postępom we 
wdrażaniu procesu bolońskiego i 
zwiększaniu możliwości studiowania w UE 
w ramach programu Erasmus+;

q) zwiększyć wysiłki, w tym przez 
zwiększenie wsparcia finansowego, 
mające doprowadzić do tego, że młodzi 
ludzie na Białorusi będą mogli korzystać z 
lepszej jakości kształcenia dzięki postępom 
we wdrażaniu procesu bolońskiego i 
zwiększaniu możliwości studiowania w UE 
w ramach programu Erasmus+, który 
realnie w długiej perspektywie czasu może 
przyczynić się do zmiany mentalności na 
Białorusi oraz w sposób naturalny 
rozpowszechniać europejskie wartości w 
regionie;

Or. ro

Poprawka 377
Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q
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Projekt rezolucji Poprawka

q) zwiększyć wysiłki mające 
doprowadzić do tego, że młodzi ludzie na 
Białorusi będą mogli korzystać z lepszej 
jakości kształcenia dzięki postępom we 
wdrażaniu procesu bolońskiego i 
zwiększaniu możliwości studiowania w 
UE w ramach programu Erasmus+;

q) zwiększyć wysiłki mające 
doprowadzić do tego, że młodzi ludzie na 
Białorusi będą mogli korzystać z lepszej 
jakości kształcenia dzięki postępom we 
wdrażaniu procesu bolońskiego, i do 
zapewnienia, by wymiany akademickie w 
ramach programu Erasmus+, w którym 
Białoruś uczestniczy, przyczyniały się do 
demokratyzacji kraju;

Or. en

Poprawka 378
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q

Projekt rezolucji Poprawka

q) zwiększyć wysiłki mające 
doprowadzić do tego, że młodzi ludzie na 
Białorusi będą mogli korzystać z lepszej 
jakości kształcenia dzięki postępom we 
wdrażaniu procesu bolońskiego i 
zwiększaniu możliwości studiowania w UE 
w ramach programu Erasmus+;

q) zwiększyć wysiłki mające 
doprowadzić do tego, że młodzi ludzie na 
Białorusi będą mogli korzystać z lepszej 
jakości kształcenia dzięki postępom we 
wdrażaniu procesu bolońskiego i 
zwiększaniu mobilności akademickiej oraz 
możliwości studiowania w UE w ramach 
programu Erasmus+;

Or. en

Poprawka 379
Viola Von Cramon-Taubadel
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

qa) dostrzec i wykorzystać fakt, iż 
rosnąca mobilność między UE i 
Białorusią zwiększa ekspozycję obywateli 
na europejskie wartości i wsparcie dla 
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transformacji demokratycznej;
Or. en

Poprawka 380
Juozas Olekas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera q a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

qa) utrzymywać unijne wsparcie 
finansowe dla Europejskiego 
Uniwersytetu Humanistycznego, który jest 
białoruskim uniwersytetem na wygnaniu 
w Wilnie;

Or. en

Poprawka 381
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ra) wspierać współpracę 
transgraniczną i przepływy między 
Białorusią a sąsiednimi państwami 
członkowskimi UE, a w szczególności 
zachęcać władze białoruskie do wdrażania 
zasad małego ruchu granicznego z Litwą, 
które przyniosłyby korzyści ludziom 
mieszkającym w promieniu 50 km po 
obydwu stronach granicy;

Or. en

Poprawka 382
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR
Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Jadwiga 
Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Beata Szydło, Adam Bielan
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ra) zapewniać aktywne i bezpośrednie 
wsparcie dla białoruskich organizacji 
pozarządowych i społeczności, udzielać 
wszelkiej niezbędnej pomocy białoruskim 
obywatelom i obrońcom praw człowieka 
oraz ograniczyć wszelkie wsparcie 
finansowe i innego rodzaju dla instytucji 
państwowych Białorusi;

Or. en

Poprawka 383
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ra) zbadać możliwość wprowadzenia 
ruchu bezwizowego dla obywateli 
białoruskich, tak aby kontakty 
międzyludzkie nie były zakładnikiem 
niedemokratycznych zasad stosowanych 
przez władze białoruskie;

Or. en

Poprawka 384
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR
Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Jadwiga 
Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

rb) wzmocnić programy wsparcia dla 
społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych i dziennikarzy, europejski 
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program stypendialny dla Białorusinów, 
pożyczki na rzecz szczególnych 
programów reform, odblokowanie 
priorytetów partnerstwa oraz pełną 
współpracę z Partnerstwem Wschodnim;

Or. en

Poprawka 385
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

rb) dostrzegać rolę białoruskiej 
diaspory w demokratycznym przebudzeniu 
na Białorusi oraz zaangażować jej 
członków w państwach członkowskich UE 
jako ważnych podmiotów w dialog 
narodowy na Białorusi;

Or. en

Poprawka 386
Miriam Lexmann, Lukas Mandl, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, 
Vladimír Bilčík, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

rb) wzmocnić programy wsparcia 
demokracji i komunikację strategiczną 
oraz wspierać większe kontakty z 
lokalnymi społecznościami 
wykraczającymi poza tradycyjne grupy 
„proeuropejskie”;

Or. en

Poprawka 387
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR
Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Jadwiga 
Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław Brudziński, 
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Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera r c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

rc) pochwalać działania dziennikarzy i 
pracowników mediów publicznych, którzy 
pomimo opresji i skierowanych przeciwko 
nim gróźb przestrzegali dziennikarskiego 
kodeksu etycznego i nadal wspierali 
opozycję demokratyczną, w związku z 
czym zostali zwolnieni z pracy; dostrzegać 
pracę niezależnych mediów, w tym 
inicjatywy Karta’97, telewizji Biełsat, 
Radia Swoboda i innych; wykorzystać 
Europejski Fundusz na rzecz Demokracji 
i inne instrumenty, aby wspierać te media 
i dziennikarzy, którzy są przedmiotem 
represji ze strony reżimu;

Or. en

Poprawka 388
Anna Fotyga
w imieniu grupy ECR
Jacek Saryusz-Wolski, Elżbieta Kruk, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Jadwiga 
Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Beata Szydło, Adam Bielan

Projekt rezolucji
 Ustęp 1 – litera r d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

rd) wezwać Federację Rosyjską, by nie 
angażowała się w żadne działania, które 
zagrażałyby suwerenności i integralności 
terytorialnej Białorusi, oraz zwrócić 
uwagę na wartościową solidarność z 
działaczami białoruskimi wyrażoną przez 
rosyjskie prodemokratyczne społeczeństwo 
obywatelskie; ostrzegać przed wszelkimi 
próbami militaryzacji sytuacji oraz 
prowokowania napięć w krajach 
sąsiednich;

Or. en



AM\1212303PL.docx 179/179 PE657.166

PL


