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Předmět: Státem podporované letecké pirátství a terorismus v Bělorusku

Evropa nemůže nečinně přihlížet, jak se diktátor zapojuje do činů leteckého pirátství a terorismu 
podporovaného státem. Odklonění letu osobního letadla běloruským diktátorem Lukašenkem 
představuje útok na běloruské i evropské občany. S ohledem na tyto skandální události bychom rádi 
požádali místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, aby nám jasně, přímo a jednoznačně sdělil, jaká opatření přijme na obranu zájmů a hodnot 
EU.

1. Jaké sankce uvalí místopředseda Komise, vysoký představitel na diktátora za tento závažný 
pirátský čin, aby nezůstalo jen u slovního vyjádření? Přesněji řečeno, bude usilovat o uvalení 
okamžitých a koordinovaných sankcí na Lukašenka a jeho přívržence a pozastaví EU veškerou 
evropskou leteckou dopravu nad Běloruskem a do Běloruska?

2. Jaké konkrétní kroky podnikne místopředseda Komise, vysoký představitel, aby zajistil okamžité 
propuštění Romana Protaseviče, jeho přítelkyně a dalších osob zadržených při tomto 
teroristickém činu, a jaké je jeho poselství pro všechny evropské cestující, kteří se spoléhají na 
to, že EU jim na cestách zajistí bezpečnost a ochranu?

3. Takový čin nemohl být proveden bez tichého souhlasu, či dokonce podpory Lukašenkova 
hlavního spojence Vladimíra Putina. Jak se to projeví v postoji místopředsedy Komise, vysokého 
představitele ke kremelskému režimu?


