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Pozměňovací návrh 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
za skupinu S&D

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na 
únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Společný návrh usnesení
Bod 14

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá Radu, aby s nejvyšší 
naléhavostí přistoupila k přijetí čtvrtého 
balíčku sankcí proti jednotlivcům 
a subjektům, kteří se aktivně či pasivně 
podíleli na volebních podvodech 
a následném porušování lidských práv 
v Bělorusku, včetně pronásledování 
nezávislých novinářů a bloggerů, a aby 
začala pracovat na navazujícím balíčku;  
vyzývá k uvalení sankcí na státní zástupce, 
soudce a zaměstnance policejních orgánů, 
kteří se podílejí na represích 
a nespravedlivém stíhání kritiků režimu, 
a na osoby pracující pro režim v oblasti 
propagandy, sdělovacích prostředků, 
dezinformací a nenávistných projevů, 
a rovněž na osoby a subjekty, kteří 
podporují Lukašenka a jeho režim, jako je 
Marat Markov, který dne 2. června 
uskutečnil ve státní televizi ONT rozhovor 
s Ramanem Pratasevičem, a na osoby, 
které se podílely na incidentu dne 23. 
května, jako například pracovníci 
zpravodajských služeb a orgány v oblasti 
letecké dopravy;  v této souvislosti 
poukazuje na to, že je třeba plně využít 
různých podob restriktivních opatření, 

14. žádá Radu, aby s nejvyšší 
naléhavostí přistoupila k přijetí čtvrtého 
balíčku sankcí proti jednotlivcům 
a subjektům, kteří se aktivně či pasivně 
podíleli na volebních podvodech, 
represích, mučení nebo špatném 
zacházení a porušování lidských práv 
v Bělorusku, včetně pronásledování 
nezávislých novinářů a bloggerů, a aby 
začala pracovat na navazujícím balíčku; 
vyzývá k uvalení sankcí na značně vyšší 
počet běloruských představitelů, např. na 
státní zástupce, soudce a zaměstnance 
policejních orgánů, kteří se podílejí na 
represích a nespravedlivém stíhání kritiků 
režimu, a na policisty, zaměstnance 
vězeňské služby, poslance a ministry 
a osoby pracující pro režim v oblasti 
propagandy, sdělovacích prostředků, 
dezinformací a nenávistných projevů, 
a rovněž na osoby a subjekty, kteří 
podporují Lukašenka a jeho režim, jako je 
Marat Markov, který dne 2. června 
uskutečnil ve státní televizi ONT rozhovor 
s Ramanem Pratasevičem, a na osoby, 
které se podílely na incidentu dne 23. 
května, jako například pracovníci 
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které umožňuje globální režim sankcí EU 
v oblasti lidských práv (evropský zákon 
Magnitského);

zpravodajských služeb a orgány v oblasti 
letecké dopravy; v této souvislosti 
poukazuje na to, že je třeba plně využít 
různých podob restriktivních opatření, 
které umožňuje globální režim sankcí EU 
v oblasti lidských práv (evropský zákon 
Magnitského);
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