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Tarkistus 8
Helmut Scholz
The Left -ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle 
Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten 
jälkeen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
12 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että on kiireellisesti 
ylläpidettävä ja laajennettava yhteyksiä ja 
yhteistyötä Valko-Venäjän 
demokraattisten voimien edustajien 
kanssa Minskissä ja maanpaossa ja 
erityisesti yhteyksiä Svjatlana 
Tsihanouskajaan ja koordinointineuvoston 
ja Kansallisen antikriisinhallinta -järjestön 
jäseniin; yhtyy näin ollen kehotuksiin 
kutsua heidän edustajansa 11.–
13. kesäkuuta 2021 pidettävään G7-
huippukokoukseen ja vuonna 2021 
pidettävään itäisen kumppanuuden 
huippukokoukseen ja suosittelee, että 
heidät kutsutaan edelleen korkean tason 
kahdenvälisiin kokouksiin hallitusten 
tasolla sekä parlamentin istuntoihin ja 
parlamenttien välisiin kokouksiin, ja 
kehottaa perustamaan Valko-Venäjään 
erikoistuneita ryhmiä kaikkiin EU:n 
jäsenvaltioiden kansallisiin 
parlamentteihin;

12. korostaa, että on kiireellisesti 
luotava, ylläpidettävä ja laajennettava 
yhteyksiä ja yhteistyötä kaikkien Valko-
Venäjän demokraattisen 
kansalaisyhteiskunnan osien kanssa ja 
erityisesti niiden kanssa, jotka ovat Valko-
Venäjällä, mutta myös niiden kanssa, 
jotka ovat maanpaossa, ja korostaa, että 
tukea ja yhteistyötä ei saa rajoittaa 
Svjatlana Tsihanouskajaan ja 
koordinointineuvoston ja Kansallisen 
antikriisinhallinta -järjestön jäseniin; 

Or. en
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Tarkistus 9
Helmut Scholz
The Left -ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle 
Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten 
jälkeen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
17 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa neuvostoa hyväksymään 
nopeasti ja panemaan täytäntöön 
talouspakotteita, joiden on oltava 
merkittäviä ja joilla on mahdollisuuksien 
mukaan oltava välitön vaikutus Valko-
Venäjän hallintoon, sen kannattajiin ja 
sitä tukeviin talouden toimijoihin; 
kehottaa kohdistamaan nämä 
talouspakotteet julkisiin ja yksityisiin 
yrityksiin, jotka ovat hallinnon 
määräysvallassa tai jotka ovat tiiviisti 
sidoksissa hallinnon liiketaloudellisiin 
etuihin tai joiden tiedetään irtisanovan 
työntekijöitään lakkoihin tai 
mielenosoituksiin osallistumisen vuoksi; 
kehottaa kohdistamaan alakohtaisia 
pakotteita erityisesti raakaöljy-, öljytuote-, 
potaska-, teräs- ja 
puunjalostusteollisuuteen; kehottaa 
lisäksi lopettamaan yhteistyön Valko-
Venäjän valtion omistamien pankkien 
kanssa ja niiden rahoituksen ja 
rajoittamaan kansainvälisten pankkien 
luottolimiittejä tytärpankeille Valko-
Venäjällä sekä harkitsemaan Valko-

17. ilmaisee huolensa EU:n jo 
asettamien tai suunnittelemien 
talouspakotteiden kielteisistä 
vaikutuksista kaikkiin Valko-Venäjän 
väestöryhmiin; torjuu sen vuoksi yleiset ja 
alakohtaiset talouspakotteet, koska ne 
uhkaavat syventää Valko-Venäjän 
yhteiskunnan kahtiajakoa ja pahentaa 
osaltaan monien ihmisten sosiaalista 
tilannetta maassa eivätkä ne edistä 
paluuta demokratiaan ja sovintoa Valko-
Venäjän yhteiskunnassa; toteaa, että 
tarvitaan rajoittavia toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat vastuussa oleviin 
poliitikkoihin tai muihin henkilöihin, 
joiden on todettu rikkoneen 
ihmisoikeuksia ja olevan vastuussa 
sortotoimista, joita kohdistetaan 
moniarvoiseen demokraattiseen 
yhteiskuntaan ja keskusteluun pyrkiviin 
sekä poliittisia ja sosiaalisia oikeuksiaan, 
lakko-oikeus ja sananvapaus mukaan 
luettuina, käyttäviin henkilöihin;
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Venäjän väliaikaista erottamista SWIFT-
järjestelmästä; pyytää EU:hun 
rekisteröityneitä yrityksiä, erityisesti 
Siemens AG:tä, lopettamaan teknologian 
ja taitotiedon jakamiseen perustuvan 
yhteistyön Valko-Venäjän viranomaisten 
kanssa; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä tehostamaan toimiaan, joilla 
pyritään suitsimaan merkittävää Valko-
Venäjältä EU:hun suuntautuvaa 
savukkeiden salakuljetusta, josta kertyy 
varoja Lukašenkan hallinnolle; 
kannustaa toteuttamaan koordinoituja 
EU:n solidaarisuustoimia niiden 
jäsenvaltioiden taloudellisten vaikeuksien 
kompensoimiseksi, joihin Valko-Venäjälle 
asetetut talouspakotteet vaikuttavat 
eniten;
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Tarkistus 10
Helmut Scholz
The Left -ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle 
Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten 
jälkeen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
22 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että vaikka EU pystyy 
parhaiten vaikuttamaan laittomasti 
toimiviin valtioihin pakotemekanismin 
avulla, EU:n olisi Valko-Venäjän valtion 
omistamiin yrityksiin kohdistettujen 
pakotteiden lisäksi hyödynnettävä Valko-
Venäjän sisäisiä painostuskeinoja 
tukemalla Valko-Venäjän 
kansalaisyhteiskuntaa;

22. ilmaisee huolensa siitä, että EU:n 
politiikat, joissa yhdistetään pakotteet 
taloudellisen ja aineellisen tuen 
antamiseen kansalaisyhteiskunnan osille, 
joilla on läheiset yhteydet tiettyihin 
jäsenvaltioihin ja jotka toimivat 
pääasiassa maan ulkopuolelta, johtavat 
hallinnon vaihtamiseen tähtääviin 
toimiin, joita kansainväliset toimijat 
määräävät geopoliittisin perustein; 
korostaa, että tämän strategian 
jatkaminen voisi antaa Lukašenkan 
hallinnolle mahdollisuuden jatkaa 
toimiaan Valko-Venäjän yhteiskunnan 
hajottamiseksi ja eri väestönosien välisen 
kuilun syventämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 11
Helmut Scholz
The Left -ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle 
Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten 
jälkeen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
23 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ja 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
yhdessä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa käynnistämään Valko-Venäjän 
kriisin ratkaisemista ja demokraattisen 
Valko-Venäjän tulevaisuutta käsittelevän 
korkean tason kansainvälisen 
konferenssin järjestämisen ja Valko-
Venäjän viranomaisten Valko-Venäjän 
kansaa vastaan tekemien rikosten 
tutkinta- ja syytetoimet sekä Valko-
Venäjän demokraattisen muutoksen; 
katsoo, että tällainen konferenssi, jota 
johtaa EU ja johon osallistuu 
kansainvälisiä rahoituslaitoksia, G7-
maita, EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä 
sekä muita toimijoita, jotka ovat 
halukkaita sitoutumaan monen miljardin 
euron rahoituspakettiin, tukee tulevia 
uudistuspyrkimyksiä ja talouden 
rakennemuutosta ja antaa vahvan 
signaalin Valko-Venäjän kansalle 
annettavasta tuesta;

23. muistuttaa tuestaan ja panee 
merkille kansainvälisen tuen Valko-
Venäjän protestoivalle 
kansalaisyhteiskunnalle, joka pyrkii 
pääsemään eroon umpikujasta ja 
löytämään ratkaisun syvään kriisiin; 
kehottaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita 
noudattamaan kuitenkin äärimmäistä 
pidättyvyyttä erityisesti kun on kyse 
taloudellisesta tuesta konfliktin 
osapuolille; arvostelee EU:n ja muiden 
kansainvälisten toimijoiden valikoivaa 
lähestymistapaa niiden valitessa tukea 
saavia voimia geopoliittisten näkökohtien 
perusteella; vaatii avoimuutta EU:n, sen 
jäsenvaltioiden, Yhdysvaltojen ja muiden 
kansainvälisten valtiollisten ja muiden 
kuin valtiollisten toimijoiden jakaessa 
taloudellista tukea osalle oppositiota;

Or. en
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Tarkistus 12
Helmut Scholz
The Left -ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle 
Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten 
jälkeen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
23 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ja 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
yhdessä kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa käynnistämään Valko-Venäjän 
kriisin ratkaisemista ja demokraattisen 
Valko-Venäjän tulevaisuutta käsittelevän 
korkean tason kansainvälisen 
konferenssin järjestämisen ja Valko-
Venäjän viranomaisten Valko-Venäjän 
kansaa vastaan tekemien rikosten 
tutkinta- ja syytetoimet sekä Valko-
Venäjän demokraattisen muutoksen; 
katsoo, että tällainen konferenssi, jota 
johtaa EU ja johon osallistuu 
kansainvälisiä rahoituslaitoksia, G7-
maita, EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä 
sekä muita toimijoita, jotka ovat 
halukkaita sitoutumaan monen miljardin 
euron rahoituspakettiin, tukee tulevia 
uudistuspyrkimyksiä ja talouden 
rakennemuutosta ja antaa vahvan 
signaalin Valko-Venäjän kansalle 
annettavasta tuesta;

23. kehottaa komissiota ja 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
määrittämään yhdessä kansainvälisten 
kumppaneiden, kuten Etyjin ja YK:n, 
kanssa konkreettisen avun, jota EU voisi 
antaa kansainvälisille toimille 
demokraattisen Valko-Venäjän 
tulevaisuutta käsittelevän korkean tason 
kansainvälisen konferenssin 
järjestämiseksi, jossa keskityttäisiin 
Lukašenkan hallinnon ja Valko-Venäjän 
kansan välisen vastakkainasettelun 
lopettamiseen ja kansallisen 
vuoropuhelun aloittamiseen tulevista 
toimista; kehottaa kaikkia kansainvälisiä 
toimijoita kunnioittamaan Valko-Venäjän 
kansan oikeutta päättää kehityspolustaan 
ilman ulkoista painostusta ja 
sekaantumista; korostaa kiireellistä 
tarvetta sellaiseen koko yhteiskunnan 
kattavaan keskusteluun maan 
perustuslakiuudistuksesta ja maan 
vakaan ja kestävän kehityksen 
varmistamiseksi tarvittavista 
uudistuksista, joka tuo yhteen maan 
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erilaiset demokraattiset poliittiset ja 
kansalaisyhteiskunnan voimat; 

Or. en
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Tarkistus 13
Helmut Scholz
The Left -ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Valko-Venäjän järjestelmälliset sortotoimet ja niiden seuraukset Euroopan turvallisuudelle 
Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten 
jälkeen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
22 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että vaikka EU pystyy 
parhaiten vaikuttamaan laittomasti 
toimiviin valtioihin pakotemekanismin 
avulla, EU:n olisi Valko-Venäjän valtion 
omistamiin yrityksiin kohdistettujen 
pakotteiden lisäksi hyödynnettävä Valko-
Venäjän sisäisiä painostuskeinoja 
tukemalla Valko-Venäjän 
kansalaisyhteiskuntaa;

22. korostaa, että yhä uusien 
pakotteiden lisäämisen kierre, joka tuo 
mieleen Yhdysvaltojen epäonnistuneet 
maksimaalisen painostuksen 
politiikkatoimet, ei ole järkevä vaihtoehto 
sille, että hyväksytään Lukašenkan 
hallinnon aiempi politiikka, jolla pyrittiin 
tasapainottamaan valikoivasti toisaalta 
läheisempiä suhteita Venäjän 
federaatioon ja toisaalta tiiviimpiä 
suhteita Euroopan unioniin ainoana 
tavoitteena varmistaa hallinnon oman 
poliittisen vallan jatkuminen; toteaa, että 
molemmat politiikat ovat epäonnistuneet 
ja johtaneet yhä kasvaviin sortotoimiin 
Valko-Venäjällä ja alueellisiin 
jännitteisiin;

Or. en


