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Amendement  1 

Justas Vincas Paleckis 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De situatie in Belarus 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Raad, de Commissie en de 

Hoge Vertegenwoordiger van de EU om de 

visumstop voor hoge Belarussische 

functionarissen onmiddellijk opnieuw toe 

te passen en die maatregel uit te breiden tot 

alle staatsambtenaren, leden van de 

rechterlijke macht en van de 

veiligheidsdiensten die verantwoordelijk 

kunnen worden geacht voor de 

verkiezingsfraude, voor de harde repressie 

na de verkiezingen en de arrestatie van 

oppositieleden, en hun activa te bevriezen; 

meent dat de sancties ten minste van kracht 

moeten blijven totdat alle politieke 

gevangenen en gedetineerden zijn 

vrijgelaten en de beschuldigingen tegen 

hen zijn ingetrokken; huldigt het goede 

voorbeeld van de Poolse regering en het 

Litouwse parlement, die hun eigen 

inreisbeperkingen voor vertegenwoordigers 

van het regime in Minsk hebben 

vastgesteld en tegelijk de toegang tot de 

Europese Unie voor Belarussische burgers 

eenvoudiger hebben gemaakt; 

12. verzoekt de Raad, de Commissie en de 

Hoge Vertegenwoordiger van de EU om de 

visumstop voor hoge Belarussische 

functionarissen onmiddellijk opnieuw toe 

te passen en die maatregel uit te breiden tot 

alle staatsambtenaren, leden van de 

rechterlijke macht en van de 

veiligheidsdiensten die verantwoordelijk 

kunnen worden geacht voor de 

verkiezingsfraude, voor de harde repressie 

na de verkiezingen en de arrestatie van 

oppositieleden, en hun activa te bevriezen; 

meent dat de sancties ten minste van kracht 

moeten blijven totdat alle politieke 

gevangenen en gedetineerden zijn 

vrijgelaten en de beschuldigingen tegen 

hen zijn ingetrokken; huldigt het goede 

voorbeeld van de Poolse regering, die haar 

eigen inreisbeperkingen voor 

vertegenwoordigers van het regime in 

Minsk heeft vastgesteld en tegelijk de 

toegang tot de Europese Unie voor 

Belarussische burgers eenvoudiger heeft 

gemaakt; 

Or. en 
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