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Tema:

Baltarusijos valstybės remiamas oro piratavimas ir terorizmas

Europa negali ramiai stebėti, kaip diktatorius užsiima valstybės remiamu oro priratavimu ir terorizmu.
Baltarusijos diktatoriaus A. Lukašenkos įvykdytas keleivinio lėktuvo nukreipimas yra išpuolis ir prieš
Baltarusijos, ir prieš Europos piliečius. Atsižvelgdami į šiuos šokiruojančius įvykius, norėtume išgirsti
aiškią, atvirą ir tvirtą Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai poziciją, kokių priemonių jis ketina imtis, kad būtų apginti ES interesai ir
vertybės.
1.

Kokias sankcijas, neapsiribodamas vien retorika, vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko
pavaduotojas ketina taikyti diktatoriui? Kalbant konkrečiai, ar jis imsis veiksmų, kad A.
Lukašenkai ir jo bendrininkams būtų nedelsiant pritaikytos koordinuotos sankcijos? Ar jis imsis
veiksmų, kad būtų sustabdytas visas Europos oro eismas virš Baltarusijos ir į šią šalį?

2.

Kokių konkrečių veiksmų ketina imtis vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko pavaduotojas, kad būtų
nedelsiant užtikrintas Ramano Protasevičiaus, jo draugės ir kitų asmenų, sulaikytų per šį
terorizmo aktą, išlaisvinimas? Kokia būtų jo žinia visiems Europos keliautojams, kurie tikisi, kad
ES užtikrins jų apsaugą ir saugumą jiems keliaujant?

3.

Šis aktas nebūtų galėjęs būti įgyvendintas be pagrindinio A. Lukašenkos sąjungininko Vladimiro
Putino tylaus sutikimo ar net padrąsinimo. Kaip tai atsispindės vyriausiojo įgaliotinio ir pirmininko
pavaduotojo pozicijoje Kremliaus režimo atžvilgiu?
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