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Amendamentul 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
în numele Grupului S&D

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Represiunea sistematică din Belarus și consecințele acesteia pentru securitatea europeană în 
urma răpirilor dintr-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propunere comună de rezoluție
Punctul 14

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Consiliul să treacă de 
urgență la cel de al patrulea pachet de 
sancțiuni împotriva persoanelor și 
entităților care au participat sau au fost 
complice la fraudele electorale sau la 
încălcările ulterioare ale drepturilor 
omului în Belarus, inclusiv la persecutarea 
jurnaliștilor independenți și a bloggerilor, 
și să înceapă să lucreze la un pachet 
ulterior; cere sancționarea procurorilor, a 
judecătorilor și a celor ce lucrează în 
structurile de aplicare a legii care joacă un 
rol în represiunea și condamnarea 
nedreaptă a criticilor regimului, precum și 
a agenților care lucrează pentru regim prin 
propagandă, mass-media, dezinformare și 
discurs care incită la ură, a persoanelor și 
entităților care îl susțin pe Lukașenko și 
regimul său, precum Marat Markov, care l-
a intervievat pe Raman Pratasevici pe 
canalul de stat ONT pe 2 iunie, precum și a 
celor care au participat la incidentul din 23 
mai, cum ar fi ofițerii de informații și 
autoritățile de aviație; reamintește, în acest 
sens, necesitatea de a profita pe deplin de 
opțiunile pentru măsuri restrictive în 
temeiul regimului mondial de sancțiuni al 

14. îndeamnă Consiliul să treacă de 
urgență la cel de al patrulea pachet de 
sancțiuni împotriva persoanelor și 
entităților care au participat sau au fost 
complice la fraudele electorale, represiuni, 
tortură sau rele tratamente și la încălcările 
drepturilor omului în Belarus, inclusiv la 
persecutarea jurnaliștilor independenți și a 
bloggerilor, și să înceapă să lucreze la un 
pachet ulterior; cere sancționarea unui 
număr considerabil mai mare de oficiali 
belaruși, cum ar fi a procurorilor, a 
judecătorilor și a celor ce lucrează în 
structurile de aplicare a legii care joacă un 
rol în represiunea și condamnarea 
nedreaptă a criticilor regimului, precum și 
a poliției, a personalului din închisori, a 
membrilor parlamentului și ai guvernului 
și a agenților care lucrează pentru regim 
prin propagandă, mass-media, 
dezinformare și discurs care incită la ură, a 
persoanelor și entităților care îl susțin pe 
Lukașenko și regimul său, precum Marat 
Markov, care l-a intervievat pe Raman 
Pratasevici pe canalul de stat ONT pe 2 
iunie, precum și a celor care au participat la 
incidentul din 23 mai, cum ar fi ofițerii de 
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UE în materie de drepturi ale omului 
(Legea Magnițki a UE);

informații și autoritățile de aviație; 
reamintește, în acest sens, necesitatea de a 
profita pe deplin de opțiunile pentru măsuri 
restrictive în temeiul regimului mondial de 
sancțiuni al UE în materie de drepturi ale 
omului (Legea Magnițki a UE);
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