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Ändringsförslag 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
för S&D-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter 
bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 14

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att så snart som möjligt gå vidare med det 
fjärde paketet med sanktioner mot personer 
och enheter som deltog i eller medverkade 
till valfusk eller efterföljande 
människorättskränkningar i Belarus, 
inbegripet förföljelsen av oberoende 
journalister och bloggare, samt att inleda 
arbetet med ett kommande paket. 
Parlamentet efterlyser sanktioner mot 
åklagare, domare och anställda inom 
brottsbekämpande myndigheter som har 
del i förtrycket av regimkritiker och de 
orättfärdiga domar som avkunnats mot 
dessa, samt sanktioner mot personer som 
arbetar för regimen på olika områden som 
propaganda, medier, desinformation och 
hatpropaganda och mot personer och 
enheter som stöder Lukasjenko och hans 
regim, såsom Marat Markov, som 
intervjuade Raman Pratasevitj på ONT-
kanalen den 2 juni, och personer som 
deltog i incidenten den 23 maj, såsom 
underrättelsetjänstemän och 
luftfartsmyndigheter. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om vikten 
av att fullt ut använda sig av möjligheterna 

14. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att så snart som möjligt gå vidare med det 
fjärde paketet med sanktioner mot personer 
och enheter som deltog i eller medverkade 
till valfusket, förtrycket, tortyren eller 
misshandeln och 
människorättskränkningarna i Belarus, 
inbegripet förföljelsen av oberoende 
journalister och bloggare, samt att inleda 
arbetet med ett kommande paket. 
Parlamentet efterlyser sanktioner mot ett 
betydligt större antal belarusiska 
tjänstemän, såsom åklagare, domare och 
anställda inom brottsbekämpande 
myndigheter som har del i förtrycket av 
regimkritiker och de orättfärdiga domar 
som avkunnats mot dessa, liksom mot 
poliser, fängelsepersonal, 
parlamentsledamöter och 
regeringsmedlemmar, samt sanktioner mot 
personer som arbetar för regimen på olika 
områden som propaganda, medier, 
desinformation och hatpropaganda och mot 
personer och enheter som stöder 
Lukasjenko och hans regim, såsom Marat 
Markov, som intervjuade Raman 
Pratasevitj på ONT-kanalen den 2 juni, och 
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till restriktiva åtgärder inom ramen för det 
globala EU-systemet för sanktioner 
avseende mänskliga rättigheter (EU:s 
Magnitskijlag).

personer som deltog i incidenten den 23 
maj, såsom underrättelsetjänstemän och 
luftfartsmyndigheter. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om vikten 
av att fullt ut använda sig av möjligheterna 
till restriktiva åtgärder inom ramen för det 
globala EU-systemet för sanktioner 
avseende mänskliga rättigheter (EU:s 
Magnitskijlag).
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