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Muudatusettepanek 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
fraktsiooni S&D nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa 
julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab tungivalt, et nõukogu jätkaks 
võimalikult kiiresti tööd neljanda 
sanktsioonide paketiga nende isikute ja 
üksuste vastu, kes osalesid valimispettuses 
või sellele järgnenud inimõiguste 
rikkumises Valgevenes, sealhulgas 
sõltumatute ajakirjanike ja blogijate 
tagakiusamises, või aitasid neile tegudele 
kaasa, ning et nõukogu alustaks tööd 
järgmise paketiga; nõuab, et karistataks 
prokuröre, kohtunikke ja 
õiguskaitsetöötajaid, kes osalevad režiimi 
kritiseerijate represseerimises ja 
ebaõiglases süüdimõistmises, samuti 
propaganda, meedia, desinformatsiooni ja 
vihakõne valdkonnas režiimi heaks 
töötavaid isikuid ning selliseid isikuid ja 
üksusi, kes toetavad Lukašenkat ja tema 
režiimi, näiteks Marat Markovi, kes 
intervjueeris Raman Pratassevitši 2. juunil 
riiklikus telekanalis ONT, ning neid, kes 
osalesid 23. mai intsidendis, näiteks 
luureametnikke ja lennundusametkondi; 
tuletab sellega seoses meelde vajadust 
kasutada täiel määral ära kogu maailmas 
rakendatava inimõiguste rikkujate vastase 
ELi sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski akt) 

14. nõuab tungivalt, et nõukogu jätkaks 
võimalikult kiiresti tööd neljanda 
sanktsioonide paketiga nende isikute ja 
üksuste vastu, kes osalesid valimispettuses, 
represseerimises, piinamises või 
väärkohtlemistes ja inimõiguste 
rikkumises Valgevenes, sealhulgas 
sõltumatute ajakirjanike ja blogijate 
tagakiusamises, või aitasid neile tegudele 
kaasa, ning et nõukogu alustaks tööd 
järgmise paketiga; nõuab, et karistataks 
tunduvalt suuremat hulka Valgevene 
ametnikke, näiteks prokuröre, kohtunikke 
ja õiguskaitsetöötajaid, kes osalevad 
režiimi kritiseerijate represseerimises ja 
ebaõiglases süüdimõistmises, samuti 
politseid, vanglaametnikke, parlamendi ja 
valitsuse liikmeid ning propaganda, 
meedia, desinformatsiooni ja vihakõne 
valdkonnas režiimi heaks töötavaid isikuid 
ning selliseid isikuid ja üksusi, kes 
toetavad Lukašenkat ja tema režiimi, 
näiteks Marat Markovi, kes intervjueeris 
Raman Pratassevitši 2. juunil riiklikus 
telekanalis ONT, ning neid, kes osalesid 
23. mai intsidendis, näiteks luureametnikke 
ja lennundusametkondi; tuletab sellega 
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kohaseid piiravate meetmete võimalusi; seoses meelde vajadust kasutada täiel 
määral ära kogu maailmas rakendatava 
inimõiguste rikkujate vastase ELi 
sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski akt) 
kohaseid piiravate meetmete võimalusi;

Or. en


