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Amendamentul 9
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situația din Belarus

Propunere comună de rezoluție
Punctul 29

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

29. își reiterează apelul adresat 
Consiliului de a institui rapid un mecanism 
de sancțiuni cuprinzătoare și eficace, la 
nivelul UE, care să permită vizarea, fără 
întârziere, a oricăror actori individuali, 
statali și nestatali, precum și a altor entități 
responsabile sau implicate în încălcări și 
abuzuri grave ale drepturilor omului;

29. își reiterează apelul adresat 
Consiliului de a institui rapid un mecanism 
de sancțiuni cuprinzătoare și eficace, la 
nivelul UE (așa-numita Listă Magnițki), 
care să permită vizarea, fără întârziere, a 
oricăror actori individuali, statali și 
nestatali, precum și a altor entități 
responsabile sau implicate în încălcări și 
abuzuri grave ale drepturilor omului;
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Amendamentul 10
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situația din Belarus

Propunere comună de rezoluție
Punctul 24

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

24. reliefează că este important să se 
combată cu atenție orice răspândire de 
dezinformări privind UE, statele sale 
membre și instituțiile europene în Belarus, 
răspândirea de dezinformări privind 
situația din Belarus în UE, precum și alte 
forme de amenințări hibride din partea 
unor terți; avertizează regimul împotriva 
oricărei încercări de a utiliza minoritățile 
naționale, religioase, etnice și de alt tip ca 
țintă indirectă, distrăgând atenția societății 
de la frauda electorală și de la protestele 
masive și represiunea care au urmat;

24. reliefează că este important să se 
combată cu atenție orice răspândire de 
dezinformări privind UE, statele sale 
membre și instituțiile europene în Belarus, 
răspândirea de dezinformări privind 
situația din Belarus în UE, precum și alte 
forme de amenințări hibride din partea 
unor terți; avertizează regimul împotriva 
oricărei încercări de a utiliza minoritățile 
naționale, religioase, etnice și de alt tip ca 
țintă indirectă, distrăgând atenția societății 
de la frauda electorală și de la protestele 
masive și represiunea care au urmat; 
condamnă refuzul de a permite 
întoarcerea în țară a șefului Bisericii 
Catolice din Belarus, arhiepiscopul 
Tadeusz Kondrusiewicz;
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