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Teema: Valgevene riigi poolt toetatud õhusõiduki kaaperdamine ja terrorism

Euroopa ei saa tegevusetult pealt vaadata, kuidas diktaator tegeleb riigi toel õhusõiduki 
kaaperdamise ja terrorismiga. Reisilennuki kursilt kõrvale suunamine Valgevene diktaatori Lukašenko 
poolt on rünnak nii Valgevene kui ka Euroopa Liidu kodanike vastu. Selliste ennekuulmatute 
sündmuste valguses soovime, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ütleks meile selgelt, otse ja üheselt mõistetaval viisil, milliseid meetmeid ta kavatseb 
ELi huvide ja väärtuste kaitseks võtta.

1. Kuidas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
diktaatorit selle raske kaaperdamisjuhtumi eest karistab, lisaks üksnes retoorilistele avaldustele? 
Konkreetsemalt rääkides, kas ta kavatseb kehtestada Lukašenko ja tema lähikondlaste vastu 
kohesed koordineeritud sanktsioonid ning kas EL peatab kogu Euroopa lennuliikluse üle 
Valgevene ja Valgevenesse?

2. Milliseid konkreetseid meetmeid komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtab, et tagada Roman Protasevitši, tema sõbratari ja teiste 
selles terrorismiaktis kinni peetud isikute viivitamatu vabastamine ning mis on tema sõnum 
kõigile Euroopa reisijatele, kes loodavad, et EL tagab reisimise ajal nende ohutuse ja 
turvalisuse?

3. Selline akt ei saanud toimuda ilma Lukašenko peamise liitlase Vladimir Putini vaikiva nõusoleku 
või isegi õhutamiseta. Kuidas kajastub see edaspidi komisjoni asepresidendi ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja suhtumises Kremli režiimi?


