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Muudatusettepanek 8
Helmut Scholz
fraktsiooni The Left nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa 
julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

12. rõhutab tungivat vajadust säilitada 
ja laiendada kontakte ja koostööd 
Valgevene demokraatlike jõudude 
esindajatega nii Minskis kui ka eksiilis, 
eelkõige Svjatlana Tsihhanovskaja ning 
koordineerimisnõukogu ja rahva 
kriisivastase juhtimiskogu liikmetega; 
ühineb seetõttu üleskutsetega kutsuda 
nende esindajad 11.–13. juunil 
2021. aastal toimuvale G7 
tippkohtumisele ja 2021. aastal toimuvale 
idapartnerluse tippkohtumisele ning 
soovitab jätkata nende kutsumist 
kõrgetasemelistele kahepoolsetele 
kohtumistele valitsuse tasandil, 
parlamendi istungjärkudele ja 
parlamentidevahelistele kohtumistele ning 
luua kõikides ELi liikmesriikide 
parlamentides Valgevenele pühendatud 
rühmad;

12. rõhutab tungivat vajadust luua, 
säilitada ja laiendada kontakte ja koostööd 
Valgevene demokraatliku 
kodanikuühiskonna kõigi osalistega, 
eelkõige nendega, kes on Valgevenes, 
kuid ka nendega, kes on eksiilis, ning 
mitte piirduda toetuse avaldamisel ja 
koostöö tegemisel ainult Svjatlana 
Tsihhanovskaja ning 
koordineerimisnõukogu ja rahva 
kriisivastase juhtimiskogu liikmetega; 
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Muudatusettepanek 9
Helmut Scholz
fraktsiooni The Left nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa 
julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

17. kutsub nõukogu üles kiiresti vastu 
võtma ja rakendama 
majandussanktsioone, mis peavad olema 
tugevad ja millel peab olema Valgevene 
režiimile, selle toetajatele ja 
majandustegevuses osalejatele, kes režiimi 
toetavad, võimalikult kohene mõju; 
nõuab, et need majandussanktsioonid 
oleksid suunatud avalikele ja 
eraettevõtetele, mida režiim kontrollib või 
mis on tihedalt seotud režiimi ärihuvidega 
või mille töötajaid on teadaolevalt 
vallandatud streikides või protestides 
osalemise tõttu; nõuab valdkondlike 
sanktsioonide kehtestamist eelkõige 
toornafta ja naftatoodete, 
kaaliumkarbonaadi, terase ja 
puidutööstuse suhtes; nõuab lisaks 
Valgevene riigiosalusega pankadega 
koostöö ja nende rahastamise lõpetamist 
ning rahvusvaheliste pankade poolt 
Valgevene tütarpankadele antavate 
krediidiliinide piiramist, samuti seda, et 
kaalutaks Valgevene SWIFT-süsteemis 
osalemise ajutist peatamist; palub, et ELis 
registreeritud ettevõtted, eelkõige Siemens 

17. väljendab muret ELi poolt juba 
kehtestatud või kavandatud 
majandussanktsioonide negatiivse mõju 
pärast kogu Valgevene rahvale; ei poolda 
seetõttu üldisi ega valdkondlikke 
majandussanktsioone, sest need võivad 
süvendada lõhet Valgevene ühiskonnas ja 
halvendada paljude inimeste sotsiaalset 
olukorda riigis, samuti ei aita need 
taastada demokraatiat ega viia 
leppimiseni Valgevene ühiskonnas; 
tunnustab vajadust sihipäraste piiravate 
meetmete järele, mis on suunatud 
vastutavate poliitikute või teiste isikute 
vastu, kes on süüdi inimõiguste 
rikkumises ja vastutavad nende isikute 
rõhumise eest, kes püüavad luua 
pluralistlikku demokraatlikku ühiskonda 
ja arutelu, kasutades selleks oma poliitilisi 
ja sotsiaalseid õigusi, sealhulgas 
streigiõigust ja väljendusvabadust;
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AG, lõpetaksid koostöö Valgevene 
ametivõimudega tehnoloogia ja 
oskusteabe jagamisel; kutsub liikmesriike 
ja ELi institutsioone üles tegema rohkem 
selleks, et võidelda Valgevenest ELi 
toimuva suuremahulise sigarettide 
salakaubaveo vastu, millega rahastatakse 
Lukašenka režiimi; soovitab ELil 
rakendada kooskõlastatud 
solidaarsusmeetmeid, et leevendada nende 
liikmesriikide majandusraskusi, keda 
Valgevene suhtes kehtestatud 
majandussanktsioonid kõige rohkem 
mõjutavad;
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Muudatusettepanek 10
Helmut Scholz
fraktsiooni The Left nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa 
julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, et kuigi ELi parim 
võimalus õigust rikkuvatele riikidele 
asjakohaselt vastu astuda on kasutada 
sanktsioonimehhanisme, peaks EL lisaks 
Valgevene riigile kuuluvatele ettevõtetele 
kehtestatud sanktsioonidele kasutama 
Valgevenes esinevat sisemist survet, 
toetades Valgevene kodanikuühiskonda;

22. väljendab muret selle üle, et ELi 
poliitika, kus ühelt poolt kasutatakse 
sanktsioone ning teiselt poolt rahalise ja 
materiaalse toetuse andmist 
kodanikuühiskonna rühmadele, kellel on 
tihedad seosed konkreetsete 
liikmesriikidega ja kes tegutsevad 
peamiselt väljaspool Valgevenet, tähendab 
sellist režiimimuutmispoliitikat, mille 
rahvusvahelised osalejad on 
geopoliitilistel põhjustel peale surunud; 
rõhutab, et sellise strateegia jätkamine 
võib anda Lukašenka valitsusele rohkem 
võimalusi jätkata oma Valgevene 
ühiskonda lõhestavat poliitikat ja 
süvendada elanikkonnarühmade vahelisi 
lahknevusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Helmut Scholz
fraktsiooni The Left nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa 
julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub komisjoni ja komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
koos rahvusvaheliste partneritega 
algatama kõrgetasemelise rahvusvahelise 
konverentsi „Demokraatliku Valgevene 
tulevik“ korraldamise, kus käsitletakse 
kriisi lahendamist Valgevenes, ning 
algatama ka Valgevene ametivõimude 
poolt Valgevene rahva vastu suunatud 
kuritegude uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise ning Valgevene 
demokraatlikke ümberkorraldusi; on 
seisukohal, et selline konverents, mida 
juhib EL ja milles osalevad 
rahvusvahelised finantsasutused, G7 
riigid, ELi liikmesriigid ja institutsioonid 
ning teised, kes on valmis lubama mitme 
miljardi euro suurust finantspaketti, 
toetab tulevasi reformipüüdlusi ja 
majanduse ümberkorraldamist ning 
näitab tugevat toetust Valgevene rahvale;

23. kinnitab veel kord oma toetust ja 
võtab teadmiseks rahvusvahelised 
toetusavaldused protesteerivatele 
kodanikuühiskonna esindajatele 
Valgevenes, kes püüavad ummikseisust 
välja saada ja sügavale kriisile lahendust 
leida; kutsub siiski kõiki rahvusvahelisi 
osalejaid üles äärmisele vaoshoitusele, 
eriti mis puudutab konfliktipoolte rahalist 
toetamist; kritiseerib ELi ja teisi 
rahvusvahelisi osalejaid selle eest, et nad 
valivad geopoliitiliste kaalutluste järgi, 
milliseid jõude toetada; nõuab, et 
opositsioonijõudude rahaline toetamine 
ELi ja selle liikmesriikide, USA ja teiste 
rahvusvaheliste valitsusi esindavate ja 
valitsusväliste osalejate poolt oleks 
läbipaistev;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Helmut Scholz
fraktsiooni The Left nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa 
julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

23. kutsub komisjoni ja komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
koos rahvusvaheliste partneritega algatama 
kõrgetasemelise rahvusvahelise 
konverentsi „Demokraatliku Valgevene 
tulevik“ korraldamise, kus käsitletakse 
kriisi lahendamist Valgevenes, ning 
algatama ka Valgevene ametivõimude 
poolt Valgevene rahva vastu suunatud 
kuritegude uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise ning Valgevene 
demokraatlikke ümberkorraldusi; on 
seisukohal, et selline konverents, mida 
juhib EL ja milles osalevad 
rahvusvahelised finantsasutused, G7 
riigid, ELi liikmesriigid ja institutsioonid 
ning teised, kes on valmis lubama mitme 
miljardi euro suurust finantspaketti, 
toetab tulevasi reformipüüdlusi ja 
majanduse ümberkorraldamist ning 
näitab tugevat toetust Valgevene rahvale;

23. kutsub komisjoni ja komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
määrama koos selliste rahvusvaheliste 
partneritega nagu OSCE ja ÜRO kindlaks 
konkreetse abi, mida EL võiks anda 
rahvusvaheliste jõupingutuste puhul 
kõrgetasemelise rahvusvahelise 
konverentsi „Demokraatliku Valgevene 
tulevik“ korraldamiseks, mille keskmes on 
Lukašenka režiimi ja Valgevene rahva 
vahelise vastasseisu lõpetamine ja uue 
tulevikuteemalise riikliku dialoogi 
algatamine; nõuab tungivalt, et kõik 
rahvusvahelised osalejad austaksid 
Valgevene rahva õigust otsustada oma 
arengutee üle ilma igasuguse välise surve 
ja sekkumiseta; rõhutab kiireloomulist 
vajadust kogu ühiskonda hõlmava arutelu 
järele riigi põhiseaduse reformi ja teiste 
reformide üle, et tagada riigi stabiilne ja 
kestlik areng, kusjuures sellesse tuleb 
kaasata mitmesugused demokraatlikud 
poliitilised ja kodanikuühiskonna jõud; 
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Muudatusettepanek 13
Helmut Scholz
fraktsiooni The Left nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa 
julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab, et kuigi ELi parim 
võimalus õigust rikkuvatele riikidele 
asjakohaselt vastu astuda on kasutada 
sanktsioonimehhanisme, peaks EL lisaks 
Valgevene riigile kuuluvatele ettevõtetele 
kehtestatud sanktsioonidele kasutama 
Valgevenes esinevat sisemist survet, 
toetades Valgevene kodanikuühiskonda;

22. rõhutab, et üha uute ja uute 
sanktsioonide kehtestamine, mis 
meenutab USA läbikukkunud 
maksimaalse surve avaldamise poliitikat, 
ei ole mõistlik alternatiiv varasemale 
nõustumisele Lukašenka režiimi järgitud 
poliitikaga, mille eesmärk oli valikuline 
tasakaal, tihendades ühelt poolt suhteid 
Venemaa Föderatsiooniga ja teiselt poolt 
intensiivistades suhteid Euroopa Liiduga, 
järgides seejuures vaid ühte eesmärki – 
tagada režiimi poliitilise võimu jätkumine; 
märgib, et kumbki neist poliitilistest 
suundumustest ei ole end õigustanud, 
vaid on põhjustanud Valgevenes üha 
suuremaid piirkondlikke pingeid ja 
repressioone;

Or. en


