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Alteração 9
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situação na Bielorrússia

Proposta de resolução comum
N.° 29

Proposta de resolução comum Alteração

29. Reitera o apelo ao Conselho da UE 
para que crie, sem demora, um mecanismo 
de medidas restritivas abrangente, eficaz e 
oportuno, à escala da UE, que permita visar 
todas as pessoas e todos os intervenientes 
estatais e não estatais, assim como outras 
entidades envolvidas em violações e 
abusos graves dos direitos humanos ou 
responsáveis por esse tipo de atos;

29. Reitera o apelo ao Conselho da UE 
para que crie, sem demora, um mecanismo 
de medidas restritivas abrangente, eficaz e 
oportuno (a denominada «lista 
Magnitsky»), à escala da UE, que permita 
visar todas as pessoas e todos os 
intervenientes estatais e não estatais, assim 
como outras entidades envolvidas em 
violações e abusos graves dos direitos 
humanos ou responsáveis por esse tipo de 
atos;
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Alteração 10
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situação na Bielorrússia

Proposta de resolução comum
N.° 24

Proposta de resolução comum Alteração

24. Sublinha a importância de combater 
a propagação de desinformação na 
Bielorrússia relativamente à UE, às suas 
instituições e aos seus Estados-Membros, 
bem como a desinformação na UE sobre a 
situação na Bielorrússia, e outras formas de 
ameaças híbridas levadas a cabo por 
terceiros; adverte o regime contra 
quaisquer tentativas de utilização de 
minorias nacionais, religiosas, étnicas ou 
outras como alvo indireto, desviando a 
atenção da sociedade da fraude eleitoral e 
dos subsequentes protestos e repressão em 
larga escala;

24. Sublinha a importância de combater 
a propagação de desinformação na 
Bielorrússia relativamente à UE, às suas 
instituições e aos seus Estados-Membros, 
bem como a desinformação na UE sobre a 
situação na Bielorrússia, e outras formas de 
ameaças híbridas levadas a cabo por 
terceiros; adverte o regime contra 
quaisquer tentativas de utilização de 
minorias nacionais, religiosas, étnicas ou 
outras como alvo indireto, desviando a 
atenção da sociedade da fraude eleitoral e 
dos subsequentes protestos e repressão em 
larga escala; condena a recusa de 
autorização do regresso ao país do chefe 
da igreja católica da Bielorrússia, o 
arcebispo Tadeusz Kondrusiewicz;
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