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Alteração  1 

Justas Vincas Paleckis 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

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

A situação na Bielorrússia 

Proposta de resolução comum 

N.º 12 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

12. Apela ao Conselho, à Comissão e à 

Alta Representante da UE para que 

reponham de imediato a proibição da 

concessão de vistos aos principais 

dirigentes bielorrussos, alargando-a aos 

altos funcionários, aos membros do poder 

judicial e aos agentes de segurança que 

possam ser considerados responsáveis pela 

fraude eleitoral, pelos brutais actos de 

repressão pós-eleitoral e pelas detenções de 

membros da oposição, e congelem os seus 

activos; salienta que estas sanções devem 

vigorar, pelo menos, até que todos os 

prisioneiros políticos e todos os detidos 

sejam libertados e inocentados; 

congratula-se com o bom exemplo dado 

pelo Governo polaco e pelo Parlamento 

lituano, que impuseram as suas próprias 

restrições de viagem aos representantes do 

regime de Minsk, simplificando 

simultaneamente o acesso dos cidadãos 

bielorrussos à União Europeia; 

12. Apela ao Conselho, à Comissão e à 

Alta Representante da UE para que 

reponham de imediato a proibição da 

concessão de vistos aos principais 

dirigentes bielorrussos, alargando-a aos 

altos funcionários, aos membros do poder 

judicial e aos agentes de segurança que 

possam ser considerados responsáveis pela 

fraude eleitoral, pelos brutais actos de 

repressão pós-eleitoral e pelas detenções de 

membros da oposição, e congelem os seus 

activos; salienta que estas sanções devem 

vigorar, pelo menos, até que todos os 

prisioneiros políticos e todos os detidos 

sejam libertados e inocentados; 

congratula-se com o bom exemplo dado 

pelo Governo polaco, que impôs as suas 

próprias restrições de viagem aos 

representantes do regime de Minsk, 

simplificando simultaneamente o acesso 

dos cidadãos bielorrussos à União 

Europeia; 
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