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Tarkistus 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle 
Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten 
jälkeen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
14 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa neuvostoa viemään 
äärimmäisen kiireellisesti eteenpäin 
neljättä pakotepakettia niitä henkilöitä ja 
yhteisöjä vastaan, jotka osallistuivat tai 
olivat osasyyllisiä vaalivilppiin tai sitä 
seuranneisiin ihmisoikeusloukkauksiin 
Valko-Venäjällä, mukaan lukien 
riippumattomien toimittajien ja bloggaajien 
vainoaminen, ja kehottaa sitä alkamaan 
työstää seuraavaa pakettia; kehottaa 
määräämään seuraamuksia syyttäjille, 
tuomareille ja lainvalvontahenkilöstölle, 
jotka ovat osallisina hallinnon 
arvostelijoiden sortamisessa ja väärässä 
tuomitsemisessa, sekä hallinnon puolesta 
propagandan, tiedotusvälineiden, 
disinformaation ja vihapuheen alalla 
toimiville henkilöille, Lukašenkaa ja hänen 
hallintoaan tukeville henkilöille ja 
yhteisöille, kuten Marat Markaulle, joka 
haastatteli Raman Pratasevitšia valtion 
ONT-kanavalla 2. kesäkuuta, sekä 
henkilöille, jotka osallistuivat 23. 
toukokuuta tapahtuneeseen 
välikohtaukseen, kuten 
tiedusteluvirkailijoille ja 

14. kehottaa neuvostoa viemään 
äärimmäisen kiireellisesti eteenpäin 
neljättä pakotepakettia niitä henkilöitä ja 
yhteisöjä vastaan, jotka osallistuivat tai 
olivat osasyyllisiä vaalivilppiin, 
sortotoimiin, kidutukseen tai 
pahoinpitelyihin ja niitä seuranneisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin Valko-Venäjällä, 
mukaan lukien riippumattomien 
toimittajien ja bloggaajien vainoaminen, ja 
kehottaa sitä alkamaan työstää seuraavaa 
pakettia; kehottaa määräämään 
seuraamuksia huomattavasti suuremmalle 
joukolle valkovenäläisiä virkamiehiä, 
kuten syyttäjille, tuomareille ja 
lainvalvontahenkilöstölle, jotka ovat 
osallisina hallinnon arvostelijoiden 
sortamisessa ja väärässä tuomitsemisessa, 
sekä poliiseille, vankiloiden henkilöstölle, 
parlamentin ja hallituksen jäsenille ja 
hallinnon puolesta propagandan, 
tiedotusvälineiden, disinformaation ja 
vihapuheen alalla toimiville henkilöille, 
Lukašenkaa ja hänen hallintoaan tukeville 
henkilöille ja yhteisöille, kuten Marat 
Markaulle, joka haastatteli Raman 
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ilmailuviranomaisille; muistuttaa tässä 
yhteydessä tarpeesta hyödyntää 
täysimääräisesti EU:n maailmanlaajuisen 
ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n 
Magnitski-laki) mukaisia rajoittavia 
toimenpiteitä koskevia vaihtoehtoja;

Pratasevitšia valtion ONT-kanavalla 2. 
kesäkuuta, sekä henkilöille, jotka 
osallistuivat 23. toukokuuta tapahtuneeseen 
välikohtaukseen, kuten 
tiedusteluvirkailijoille ja 
ilmailuviranomaisille; muistuttaa tässä 
yhteydessä tarpeesta hyödyntää 
täysimääräisesti EU:n maailmanlaajuisen 
ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n 
Magnitski-laki) mukaisia rajoittavia 
toimenpiteitä koskevia vaihtoehtoja;
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