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Grozījums Nr. 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, S&D, “Renew”, Verts/ALE, ECR
Sistemātiskās represijas Baltkrievijā un to sekas attiecībā uz Eiropas drošību pēc pasažieru 
nolaupīšanas no Baltkrievijas iestāžu pārtvertās ES civilās lidmašīnas

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. mudina Padomi pēc iespējas 
steidzamāk turpināt darbu pie ceturtā 
sankciju kopuma pret personām un 
struktūrām, kas piedalījās Baltkrievijas 
vēlēšanu rezultātu viltošanā vai 
turpmākajos cilvēktiesību pārkāpumos šajā 
valstī, tostarp neatkarīgu žurnālistu un 
blogeru vajāšanā, vai ir šo pārkāpumi 
līdzzinātāji, un sākt darbu pie nākamā 
pasākumu kopuma; prasa noteikt sankcijas 
prokuroriem, tiesnešiem un 
tiesībaizsardzības darbiniekiem, kuri 
piedalās režīma kritizētāju vajāšanā un 
nepatiesā notiesāšanā, kā arī  aģentiem, kas 
darbojas režīma labā propagandas, 
plašsaziņas līdzekļu, dezinformācijas un 
naida runas jomā, personām un struktūrām, 
kas atbalsta A. Lukašenko un viņa režīmu, 
piemēram, Maratam Markovam, kurš 2. 
jūnijā intervēja Ramanu Prataseviču valsts 
televīzijas kanālā “ONT”, un tiem, kas 
piedalījās 23. maija incidenta īstenošanā, 
piemēram, izlūkdienestu darbiniekiem un 
aviācijas iestādēm; šajā sakarībā atgādina, 
ka ir pilnībā jāizmanto iespējas veikt 
ierobežojošus pasākumus saskaņā ar ES 
globālo cilvēktiesību sankciju režīmu (ES 

14. mudina Padomi pēc iespējas 
steidzamāk turpināt darbu pie ceturtā 
sankciju kopuma pret personām un 
struktūrām, kas piedalījās Baltkrievijas 
vēlēšanu rezultātu viltošanā, represijās, 
spīdzināšanā vai ar sliktu izturēšanos 
saistītos un cilvēktiesību pārkāpumos šajā 
valstī, tostarp neatkarīgu žurnālistu un 
blogeru vajāšanā, vai ir šo pārkāpumi 
līdzzinātāji, un sākt darbu pie nākamā 
pasākumu kopuma; prasa noteikt sankcijas 
ievērojami lielākam skaitam Baltkrievijas 
amatpersonu, proti, prokuroriem, 
tiesnešiem un tiesībaizsardzības 
darbiniekiem, kuri piedalās režīma 
kritizētāju vajāšanā un nepatiesā 
notiesāšanā, kā arī policistiem, cietumu 
darbiniekiem, parlamenta deputātiem un 
valdības locekļiem, kā arī aģentiem, kas 
darbojas režīma labā propagandas, 
plašsaziņas līdzekļu, dezinformācijas un 
naida runas jomā, personām un struktūrām, 
kas atbalsta A. Lukašenko un viņa režīmu, 
piemēram, Maratam Markovam, kurš 2. 
jūnijā intervēja Ramanu Prataseviču valsts 
televīzijas kanālā “ONT”, un tiem, kas 
piedalījās 23. maija incidenta īstenošanā, 
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Magņitska akts); piemēram, izlūkdienestu darbiniekiem un 
aviācijas iestādēm; šajā sakarībā atgādina, 
ka ir pilnībā jāizmanto iespējas veikt 
ierobežojošus pasākumus saskaņā ar ES 
globālo cilvēktiesību sankciju režīmu (ES 
Magņitska akts);

Or. en


