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Módosítás  1 

Justas Vincas Paleckis 

az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

A fehéroroszországi helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az 

Unió fıképviselıjét, hogy haladéktalanul 

léptessék újra hatályba a vezetı fehérorosz 

tisztségviselıkre vonatkozó 

vízumkorlátozást, kiterjesztve azt azon 

állami tisztviselıkre és az igazságügyi és 

biztonsági szervek azon tagjaira, akik 

felelıssé tehetık a választási csalásokért, a 

választásokat követı brutális fellépésért és 

ellenzékiek letartóztatásáért, és fagyasszák 

be ezek javait; hangsúlyozza, hogy a 

szankcióknak legalább addig hatályban kell 

maradniuk, amíg valamennyi politikai 

foglyot és letartóztatottat szabadon nem 

engedik, és az ellenük emelt vádakat vissza 

nem vonják; üdvözli a lengyel kormány és 

a litván parlament által mutatott jó példát, 

amelyek a maguk részérıl utazási 

korlátozásokat vezettek be a minszki 

rezsim képviselıivel szemben, ezzel 

egyidıben pedig egyszerősítették az 

Európai Unióba való belépést a fehérorosz 

állampolgárok számára; 

12. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az 

Unió fıképviselıjét, hogy haladéktalanul 

léptessék újra hatályba a vezetı fehérorosz 

tisztségviselıkre vonatkozó 

vízumkorlátozást, kiterjesztve azt azon 

állami tisztviselıkre és az igazságügyi és 

biztonsági szervek azon tagjaira, akik 

felelıssé tehetık a választási csalásokért, a 

választásokat követı brutális fellépésért és 

ellenzékiek letartóztatásáért, és fagyasszák 

be ezek javait; hangsúlyozza, hogy a 

szankcióknak legalább addig hatályban kell 

maradniuk, amíg valamennyi politikai 

foglyot és letartóztatottat szabadon nem 

engedik, és az ellenük emelt vádakat vissza 

nem vonják; üdvözli a lengyel kormány 

által mutatott jó példát, amely a maga 

részérıl utazási korlátozásokat vezetett be a 

minszki rezsim képviselıivel szemben, 

ezzel egyidıben pedig egyszerősítette az 

Európai Unióba való belépést a fehérorosz 

állampolgárok számára; 
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