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Pozměňovací návrh 8
Helmut Scholz
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na 
únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Společný návrh usnesení
Bod 12

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba udržovat 
a rozšiřovat kontakty a spolupráci se 
zástupci běloruských demokratických sil 
v Minsku a v exilu, a zejména se 
Svjatlanou Cichanouskou a členy 
Koordinační rady a Národního 
protikrizového řízení; připojuje se proto 
k výzvám, aby byli jejich zástupci pozváni 
u příležitosti summitu skupiny G7 ve 
dnech 11.–13. června 2021 a summitu 
Východního partnerství v roce 2021, 
a doporučuje, aby byli i nadále zváni na 
dvoustranné schůzky na vládní úrovni, na 
parlamentní zasedání a meziparlamentní 
setkání a aby byly ve všech vnitrostátních 
parlamentech členských států EU 
vytvořeny skupiny věnované Bělorusku;

12. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
navázat, udržovat a rozšiřovat kontakty 
a spolupráci se všemi částmi běloruské 
demokratické občanské společnosti, 
zejména s těmi v Bělorusku, ale i s těmi, 
kteří jsou v exilu, a neomezovat podporu 
a spolupráci na Svjatlanu Cichanouskou 
a členy Koordinační rady a Národního 
protikrizového řízení; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Helmut Scholz
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti 
na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Společný návrh usnesení
Bod 17

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Radu, aby urychleně 
schválila a zavedla hospodářské sankce, 
které musí být dostatečně rozsáhlé a musí 
mít v nejvyšší možné míře okamžitý dopad 
na běloruský režim, jeho stoupence 
a hospodářské subjekty, které režim 
podporují; vyzývá k tomu, aby se tyto 
hospodářské sankce zaměřily na veřejné 
a soukromé společnosti, jež jsou přímo 
kontrolovány režimem nebo úzce spojeny 
s jeho obchodními zájmy nebo o nichž je 
známo, že propouštějí své zaměstnance 
kvůli účasti na stávkách nebo protestech; 
vyzývá k uvalení odvětvových sankcí, 
zejména na surovou ropu a ropné 
produkty, hydroxid draselný, ocel 
a dřevozpracující průmysl; dále vyzývá 
k ukončení spolupráce s běloruskými 
státními bankami a jejich financování a 
k omezení úvěrových linek, které 
mezinárodní banky poskytují dceřiným 
bankám v Bělorusku, a žádá, aby se 
začalo uvažovat o dočasném vyloučení 
Běloruska ze systému SWIFT; žádá 
společnosti registrované v EU, zejména 
Siemens AG, aby ukončily svou 

17. vyjadřuje znepokojení nad 
negativním dopadem hospodářských 
sankcí, které EU již uložila nebo plánuje 
uložit, na celou běloruskou populaci;  
odmítá proto všeobecné a odvětvové 
hospodářské sankce, neboť hrozí, že zvětší 
propast v běloruské společnosti, což 
přispěje ke zhoršení sociální situace 
mnoha lidí v zemi, a nepřispějí k návratu 
k demokracii a usmíření v běloruské 
společnosti; uznává potřebu cílených 
omezujících opatření vůči odpovědným 
politikům nebo jiným osobám, které byly 
shledány vinnými z porušování lidských 
práv a jsou odpovědné za útlak těch, kdo 
usilují o pluralitní demokratickou 
společnost a diskusi a uplatňují svá 
politická a sociální práva, včetně práva na 
stávku a svobody projevu;
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spolupráci s běloruskými orgány ve formě 
sdílení technologií a know-how; vyzývá 
členské státy a orgány EU, aby 
zintenzivnily své úsilí o řešení rozsáhlého 
pašování cigaret z Běloruska do EU, které 
poskytuje prostředky Lukašenkovu 
režimu; vybízí EU ke koordinované 
solidární činnosti s cílem kompenzovat 
ekonomické obtíže, s nimiž se potýkají 
členské státy nejvíce postižené 
hospodářskými sankcemi vůči Bělorusku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Helmut Scholz
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti 
na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Společný návrh usnesení
Bod 22

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že přestože 
nejvhodnější způsob, jakým by EU měla 
zacházet se zeměmi, které se neřídí 
zásadami právního státu, představují 
sankční mechanismy, měla by EU vedle 
sankcí namířených proti běloruským 
státním společnostem využívat také 
stávající vnitřní tlaky v Bělorusku tím, že 
podpoří běloruskou občanskou 
společnost;

22. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
politiky EU kombinující sankce s finanční 
a materiální podporou pro části občanské 
společnosti s úzkými vazbami na 
konkrétní členské státy, které pracují 
především mimo Bělorusko, představují 
politiku změny režimu, o kterou usilují 
mezinárodní subjekty, které o to mají 
zájem z geopolitických důvodů;   
zdůrazňuje, že pokračování této strategie 
by mohlo poskytnout Lukašenkově vládě  
prostor k tomu, aby pokračovala ve svých 
politikách rozdělení běloruské společnosti 
a prohlubování rozdílů mezi různými 
částmi obyvatelstva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Helmut Scholz
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti 
na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Společný návrh usnesení
Bod 23

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, aby spolu 
s mezinárodními partery zahájili 
organizaci mezinárodní konference na 
vysoké úrovni pod názvem „Budoucnost 
demokratického Běloruska“ o řešení krize 
v Bělorusku, vyšetřování a stíhání zločinů 
spáchaných běloruskými orgány na 
běloruském obyvatelstvu a demokratické 
transformaci Běloruska; domnívá se, že 
takováto konference, kterou by vedla EU 
a účastnily se jí mezinárodní finanční 
instituce, země skupiny G7, členské státy 
a instituce EU a další subjekty, které jsou 
připraveny připojit se k finančnímu 
balíčku v hodnotě několika miliard eur, 
který bude sloužit na podporu budoucího 
reformního úsilí a k restrukturalizaci 
hospodářství a vyšle běloruským 
obyvatelům jednoznačný signál 
o podpoře;

23. znovu vyjadřuje svou podporu 
protestující občanské společnosti 
v Bělorusku, která se snaží překonat 
slepou uličku a nalézt řešení hluboké 
krize, a bere na vědomí mezinárodní 
podporu pro občanskou společnost;  
vyzývá však všechny mezinárodní aktéry, 
aby zachovávali maximální zdrženlivost, 
zejména pokud jde o finanční podporu 
stranám konfliktu;  kritizuje selektivní 
přístup EU a dalších mezinárodních 
aktérů při výběru sil, které chtějí 
podporovat, na základě geopolitických 
úvah;   vyzývá k transparentnosti 
rozdělování finanční podpory ze strany 
EU, jejích členských států, USA a dalších 
mezinárodních státních i nestátních 
subjektů mezi části opozice;

Or. en



AM\1233828CS.docx PE694.438v01-00 }
PE694.442v01-00 }
PE694.449v01-00 }
PE694.450v01-00 }
PE694.454v01-00 } RC1

CS Jednotná v rozmanitosti CS

9.6.2021 B9-0328/2021 } 
B9-0332/2021 } 
B9-0339/2021 } 
B9-0340/2021 } 
B9-0344/2021 } RC1/Am. 12

Pozměňovací návrh 12
Helmut Scholz
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledcích pro evropskou bezpečnost v návaznosti 
na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Společný návrh usnesení
Bod 23

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, aby spolu 
s mezinárodními partery zahájili 
organizaci mezinárodní konference na 
vysoké úrovni pod názvem „Budoucnost 
demokratického Běloruska“ o řešení krize 
v Bělorusku, vyšetřování a stíhání zločinů 
spáchaných běloruskými orgány na 
běloruském obyvatelstvu a demokratické 
transformaci Běloruska; domnívá se, že 
takováto konference, kterou by vedla EU 
a účastnily se jí mezinárodní finanční 
instituce, země skupiny G7, členské státy 
a instituce EU a další subjekty, které jsou 
připraveny připojit se k finančnímu 
balíčku v hodnotě několika miliard eur, 
který bude sloužit na podporu budoucího 
reformního úsilí a k restrukturalizaci 
hospodářství a vyšle běloruským 
obyvatelům jednoznačný signál 
o podpoře;

23. vyzývá Komisi a místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, aby 
společně s mezinárodními partnery, jako 
je OBSE a OSN, stanovili konkrétní 
pomoc, kterou by EU mohla poskytnout 
mezinárodnímu úsilí o uspořádání 
mezinárodní konference na vysoké úrovni 
nazvané „Budoucnost demokratického 
Běloruska“, jež by byla zaměřena na 
ukončení konfrontace mezi 
Lukašenkovským režimem a běloruským 
lidem a na zahájení národního dialogu 
o dalším postupu;  naléhavě vyzývá 
všechny mezinárodní aktéry, aby 
respektovali právo běloruských občanů 
rozhodovat o své cestě rozvoje bez 
jakýchkoli vnějších tlaků a zásahů;   
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné vést 
celospolečenskou diskusi o reformě ústavy 
země a o reformách nezbytných k zajištění 
stabilního a udržitelného rozvoje země, 
v níž se spojí různé demokratické politické 
síly a síly občanské společnosti v zemi; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Helmut Scholz
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na 
únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány

Společný návrh usnesení
Bod 22

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že přestože 
nejvhodnější způsob, jakým by EU měla 
zacházet se zeměmi, které se neřídí 
zásadami právního státu, představují 
sankční mechanismy, měla by EU vedle 
sankcí namířených proti běloruským 
státním společnostem využívat také 
stávající vnitřní tlaky v Bělorusku tím, že 
podpoří běloruskou občanskou 
společnost;

22. zdůrazňuje, že zrychlující se 
spirála, když je ukládán stále větší počet 
sankcí, což poukazuje na neúspěšné 
politiky maximálního tlaku ze strany 
USA, není vhodnou alternativou k přijetí 
předchozí politiky Lukašenkova režimu, 
jejímž cílem je selektivní vyvažování mezi 
posílenými vztahy s Ruskou federací na 
jedné straně a intenzivnějšími vztahy 
s Evropskou unií na straně druhé, a to 
s jediným cílem, jímž je zajistit zachování 
vlastní politické moci režimu;   konstatuje, 
že obě politiky selhaly a vedly ke stále 
větším represím v Bělorusku a k napětí 
v regionu;

Or. en


