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Poprawka 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
w imieniu grupy S&D

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po 
uprowadzeniu osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze 
białoruskie

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 14

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Radę, by w trybie pilnym 
przystąpiła do przyjęcia czwartego pakietu 
sankcji wobec osób i podmiotów, które 
brały udział w oszustwach wyborczych lub 
w późniejszych naruszeniach praw 
człowieka na Białorusi, w tym w 
prześladowaniu niezależnych dziennikarzy 
i blogerów, oraz by rozpoczęła prace nad 
kolejnym pakietem; wzywa, aby sankcjami 
objęci zostali prokuratorzy, sędziowie i 
pracownicy organów ścigania, którzy 
odgrywają rolę w represjach i bezprawnym 
skazywaniu krytyków reżimu, a także 
agenci pracujący dla reżimu prowadzący 
działania propagandowe, medialne i 
dezinformacyjne oraz szerzący mowę 
nienawiści, osoby i organizacje popierające 
Łukaszenkę i jego reżim, wśród nich Marat 
Markow, który 2 czerwca przeprowadził 
wywiad z Ramanem Pratasiewiczem w 
państwowe telewizji ONT, a także osoby, 
które uczestniczyły w zdarzeniu z 23 maja, 
wśród nich oficerowie wywiadu i 
członkowie organów ds. lotnictwa; 
przypomina w związku z tym, że należy w 
pełni wykorzystać możliwość stosowania 

14. wzywa Radę, by w trybie pilnym 
przystąpiła do przyjęcia czwartego pakietu 
sankcji wobec osób i podmiotów, które 
brały udział w oszustwach wyborczych, 
represjach, torturowaniu lub złym 
traktowaniu i w późniejszych naruszeniach 
praw człowieka na Białorusi, w tym w 
prześladowaniu niezależnych dziennikarzy 
i blogerów, oraz by rozpoczęła prace nad 
kolejnym pakietem; wzywa, aby sankcjami 
objęta została znacznie większa grupa 
białoruskich urzędników, takich jak 
prokuratorzy, sędziowie i pracownicy 
organów ścigania, którzy odgrywają rolę w 
represjach i bezprawnym skazywaniu 
krytyków reżimu, a także policjanci, 
personel więzienny, deputowani, 
członkowie rządu i agenci pracujący dla 
reżimu prowadzący działania 
propagandowe, medialne i 
dezinformacyjne oraz szerzący mowę 
nienawiści, osoby i organizacje popierające 
Łukaszenkę i jego reżim, wśród nich Marat 
Markow, który 2 czerwca przeprowadził 
wywiad z Ramanem Pratasiewiczem w 
państwowej telewizji ONT, a także osoby, 
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środków ograniczających w ramach 
globalnego systemu sankcji UE za 
naruszenia praw człowieka (unijna ustawa 
Magnitskiego);

które uczestniczyły w zdarzeniu z 23 maja, 
wśród nich oficerowie wywiadu i 
członkowie organów ds. lotnictwa; 
przypomina w związku z tym, że należy w 
pełni wykorzystać możliwość stosowania 
środków ograniczających w ramach 
globalnego systemu sankcji UE za 
naruszenia praw człowieka (unijna ustawa 
Magnitskiego);
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