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Изменение 7
Роберт Бедрон, Педру Маркеш
от името на групата S&D

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Системните репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност 
вследствие на отвличанията от борда на граждански самолет на ЕС, прихванат от 
беларуските органи

Общо предложение за резолюция
Параграф 14

Общо предложение за резолюция Изменение

14. настоятелно призовава Съвета да 
пристъпи незабавно към изготвянето на 
четвъртия пакет от санкции срещу 
физически и юридически лица, които са 
били участници или съучастници в 
изборни измами или в последвалите ги 
нарушения на правата на човека в 
Беларус, включително преследването на 
независими журналисти и блогъри, и да 
започне работа по следващия пакет; 
призовава към налагането на санкции на 
прокурори, съдии и служители на 
правоохранителните органи, които са 
играли роля в репресирането и 
неправомерните осъдителни присъди на 
критици на режима, както и на агенти, 
работещи за режима в областите на 
пропагандата, медиите, 
дезинформацията и речта на омразата, 
на физически и юридически лица, 
подкрепящи Лукашенко и неговия 
режим, като например Марат Марков, 
който взе интервю от Роман Протасевич 
по държавния канал ONT на 2 юни, и 
също така на лицата, взели участие в 
инцидента от 23 май, сред които 

14. настоятелно призовава Съвета да 
пристъпи незабавно към изготвянето на 
четвъртия пакет от санкции срещу 
физически и юридически лица, които са 
били участници или съучастници в 
изборните измами, репресиите, 
изтезанията или малтретирането и 
нарушенията на правата на човека в 
Беларус, включително преследването на 
независими журналисти и блогъри, и да 
започне работа по следващия пакет; 
призовава към налагането на санкции на 
значително по-голям брой беларуски 
държавни служители, като например 
прокурори, съдии и служители на 
правоохранителните органи, които са 
играли роля в репресирането и 
неправомерните осъдителни присъди на 
критици на режима, както и на полицаи, 
служители на затворите, членове на 
парламента и правителството, и 
агенти, работещи за режима в областите 
на пропагандата, медиите, 
дезинформацията и речта на омразата, 
на физически и юридически лица, 
подкрепящи Лукашенко и неговия 
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служители на разузнаването и на 
авиационната администрация; във 
връзка с това припомня необходимостта 
от пълноценно използване на 
възможностите за ограничителни мерки 
в рамките на глобалния режим на ЕС на 
санкции за нарушения на правата на 
човека (т.нар. закон „Магнитски“ на 
ЕС);

режим, като например Марат Марков, 
който взе интервю от Роман Протасевич 
по държавния канал ONT на 2 юни, и 
също така на лицата, взели участие в 
инцидента от 23 май, сред които 
служители на разузнаването и на 
авиационната администрация; във 
връзка с това припомня необходимостта 
от пълноценно използване на 
възможностите за ограничителни мерки 
в рамките на глобалния режим на ЕС на 
санкции за нарушения на правата на 
човека (т.нар. закон „Магнитски“ на 
ЕС);
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