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Betreft: Door de staat gesteunde kaping van vliegtuigen en terrorisme in Belarus

Europa kan niet werkeloos toezien terwijl een dictator zich schuldig maakt aan door de staat 
gesteunde kaping van vliegtuigen en terrorisme. De omleiding van een passagiersvliegtuig door de 
Belarussische dictator Loekasjenko is een aanval op zowel Belarussische als Europese burgers. In 
het licht van dergelijke schandelijke gebeurtenissen vragen wij de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
(VV/HV) om ons in duidelijke en niet mis te verstane taal te vertellen welke maatregelen hij 
voornemens is te nemen om de belangen en waarden van de EU te verdedigen.

1. Welke sancties die verder gaan dan louter retoriek denkt de VV/HV de dictator op te leggen voor 
deze ernstige daad van piraterij? Zal hij met name oproepen tot onmiddellijke, gecoördineerde 
sancties tegen Loekasjenko en zijn aanhangers en zal de EU al het Europese luchtverkeer 
boven en naar Belarus opschorten?

2. Welke concrete maatregelen zal de VV/HV treffen om te zorgen voor de onmiddellijke vrijlating 
van Roman Protasevitsj, zijn vriendin en andere personen die bij deze terroristische daad zijn 
aangehouden, en welke boodschap geeft hij aan alle Europese reizigers die op de EU 
vertrouwen om hun veiligheid en zekerheid tijdens hun reis te waarborgen?

3. Een dergelijke actie had niet kunnen plaatsvinden zonder de stilzwijgende goedkeuring of zelfs 
aanmoediging van de belangrijkste bondgenoot van Loekasjenko, Vladimir Poetin. Hoe zal dit 
worden weerspiegeld in het standpunt van de VV/HV ten aanzien van het Kremlinregime?


