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Pakeitimas 8
Helmut Scholz
The Left frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, RENEW, Verts/Ale, ECR
Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų 
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. pabrėžia, kad nedelsiant reikia 
išlaikyti ir plėtoti ryšius bei 
bendradarbiavimą su Baltarusijos 
demokratinių jėgų atstovais Minske ir 
tremtyje, visų pirma su Sviatlana 
Cichanouskaja ir Koordinacinės tarybos 
bei Nacionalinio kovos su krize valdymo 
organizacijos nariais; todėl pritaria 
raginimams pakviesti jų atstovus į 
2021 m. birželio 11–13 d. G 7 
aukščiausiojo lygio susitikimą ir į 2021 m. 
Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio 
susitikimą ir rekomenduoja toliau kviesti 
juos į aukšto lygio dvišalius susitikimus 
vyriausybių lygmeniu, taip pat į 
Parlamento sesijas ir tarpparlamentinius 
susitikimus ir sukurti Baltarusijai skirtas 
grupes visuose ES valstybių narių 
nacionaliniuose parlamentuose;

12. pabrėžia, kad nedelsiant reikia 
užmegzti, išlaikyti ir plėtoti ryšius bei 
bendradarbiavimą su visų Baltarusijos 
demokratinių pilietinės visuomenės jėgų 
atstovais, ypač gyvenančiais Baltarusijoje, 
tačiau taip pat išeivijoje, neapsiribojant 
bendradarbiavimu su Sviatlana 
Cichanouskaja ir Koordinacinės tarybos 
bei Nacionalinio kovos su krize valdymo 
organizacijos nariais ir parama jiems; 

Or. en
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Pakeitimas 9
Helmut Scholz
The Left frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, RENEW, Verts/Ale, ECR
Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų 
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. ragina Tarybą skubiai priimti ir 
įgyvendinti ekonomines sankcijas, kurios 
turi būti reikšmingos ir kuo greičiau 
pradėti daryti poveikį Baltarusijos režimui, 
jo rėmėjams ir režimą remiančiams 
ekonominės veiklos vykdytojams; ragina, 
kad šios ekonominės sankcijos būtų 
nukreiptos prieš valstybines ir privačias 
įmones, kurias kontroliuoja režimas arba 
kurios glaudžiai susijusios su režimo 
verslo interesais arba kurios, kaip žinoma, 
atleidžia savo darbuotojus už dalyvavimą 
streikuose ar protestuose; ragina taikyti 
sektorines sankcijas, visų pirma žalios 
naftos ir naftos produktų, kalio, plieno ir 
medienos perdirbimo pramonei; be to, 
ragina nutraukti bendradarbiavimą su 
Baltarusijos valstybiniais bankais ir jų 
finansavimą, taip pat apriboti tarptautinių 
bankų kredito linijas, skirtas 
patronuojamiesiems bankams 
Baltarusijoje ir apsvarstyti galimybę 
laikinai sustabdyti Baltarusijos prieigą 
prie SWIFT sistemos; prašo ES 
įregistruotų bendrovių, visų pirma 
„Siemens AG“ liautis bendradarbiavus su 

17. reiškia susirūpinimą dėl neigiamo 
ekonominių sankcijų, kurias ES jau taiko 
arba ketina taikyti, poveikio visiems 
Baltarusijos gyventojams, todėl nepritaria 
bendroms ir sektorinėms ekonominėms 
sankcijoms, nes dėl jų kyla rizika, kad 
padidės Baltarusijos visuomenės 
susiskaldymas, prisidėsiantis prie 
daugelio šalies gyventojų socialinės 
padėties blogėjimo, ir jos nepadės grąžinti 
demokratijos ir taikos į Baltarusijos 
visuomenę; pritaria, kad reikia tikslinių 
ribojamųjų priemonių taikymui 
atsakingiems politikams ir kitiems 
asmenims, kurie pripažinti kaltais dėl 
žmogaus teisių pažeidimų ir yra atsakingi 
už asmenų, siekiančių pliuralistinės 
demokratinės visuomenės ir diskusijos, 
galimybės naudotis savo politinėmis ir 
socialinėmis teisėmis, įskaitant teisę į 
streikus ir saviraiškos laisvę, engimą;
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Baltarusijos valdžios institucijomis 
dalijantis technologijomis ir praktine 
patirtimi; ragina valstybes nares ir ES 
institucijas dėti daugiau pastangų 
kovojant su didelio masto cigarečių 
kontrabanda iš Baltarusijos į ES, iš kurios 
gaunamomis lėšomis finansuojamas 
A. Lukašenkos režimas; ragina ES imtis 
koordinuotų solidarumo veiksmų siekiant 
kompensuoti valstybių narių, kurios 
labiausiai nukentėjo nuo Baltarusijai 
taikomų ekonominių sankcijų, patiriamus 
ekonominius sunkumus;

Or. en
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Pakeitimas 10
Helmut Scholz
The Left frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, RENEW, Verts/Ale, ECR
Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų 
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad nors geriausias 
būdas ES tinkamai kovoti su neteisėtai 
veikiančiomis valstybėmis yra sankcijų 
mechanizmai, ES, be sankcijų 
Baltarusijos valstybės valdomoms 
įmonėms, turėtų pasinaudoti esamu 
vidiniu spaudimu Baltarusijoje, remdama 
Baltarusijos pilietinę visuomenę;

22. reiškia susirūpinimą dėl to, kad ES 
politika, pagal kurią sankcijos derinamos 
su finansine ir materialine parama 
pilietinės visuomenės dalims, turinčioms 
glaudžių ryšių su konkrečiomis 
valstybėmis narėmis ir daugiausia 
dirbančioms už šalies ribų, prilygsta dėl 
geopolitinių priežasčių suinteresuotų 
tarptautinių subjektų taikomai režimų 
kaitos politikai; pabrėžia, kad tęsiant šią 
strategiją A. Lukašenkos vyriausybė 
galėtų toliau vykdyti Baltarusijos 
visuomenės skaldymo ir atotrūkio tarp 
įvairių gyventojų grupių didinimo 
politiką;

Or. en
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Pakeitimas 11
Helmut Scholz
The Left frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, RENEW, Verts/Ale, ECR
Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų 
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina Komisiją ir Sąjungos 
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Komisijos 
pirmininkės pavaduotoją pradėti rengti 
aukšto lygio tarptautinę konferenciją 
„Demokratinės Baltarusijos ateitis“ dėl 
krizės Baltarusijoje sprendimo ir 
Baltarusijos valdžios institucijų 
nusikaltimų prieš jos žmones ir 
demokratinę Baltarusijos pertvarką 
tyrimo ir persekiojimo už juos; mano, kad 
tokia konferencija, kuriai vadovaus ES ir 
kurioje dalyvaus tarptautinės finansų 
institucijos, G 7 šalys, ES valstybės narės 
ir institucijos bei kitos šalys, norinčios 
įsipareigoti prisidėti prie kelių milijardų 
eurų finansinių priemonių paketo, padės 
remti būsimas reformas ir ekonomikos 
restruktūrizavimą ir ja Baltarusijos 
žmonėms bus nusiųstas aiškus paramos 
signalas;

23. patvirtina savo paramą ir atkreipia 
dėmesį į tarptautinę paramą 
protestuojančiai Baltarusijos pilietinei 
visuomenei, siekiant išeiti iš aklavietės ir 
rasti sprendimą, kaip įveikti šią gilią 
krizę; vis dėlto ragina visus tarptautinius 
subjektus elgtis kuo santūriau, ypač kiek 
tai susiję su finansine parama 
konfliktuojančioms šalims; kritiškai 
vertina atrankinį ES ir kitų tarptautinių 
subjektų požiūrį renkantis jėgas, kurios 
turėtų būti remiamos geopolitiniais 
sumetimais; ragina užtikrinti skaidrumą, 
susijusį su ES, jos valstybių narių, JAV ir 
kitų tarptautinių valstybinių ir 
nevalstybinių subjektų finansinės 
paramos paskirstymu kai kurioms 
opozicijos dalims;

Or. en
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Pakeitimas 12
Helmut Scholz
The Left frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, RENEW, Verts/Ale, ECR
Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų 
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina Komisiją ir Sąjungos 
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Komisijos 
pirmininkės pavaduotoją pradėti rengti 
aukšto lygio tarptautinę konferenciją 
„Demokratinės Baltarusijos ateitis“ dėl 
krizės Baltarusijoje sprendimo ir 
Baltarusijos valdžios institucijų 
nusikaltimų prieš jos žmones ir 
demokratinę Baltarusijos pertvarką 
tyrimo ir persekiojimo už juos; mano, kad 
tokia konferencija, kuriai vadovaus ES ir 
kurioje dalyvaus tarptautinės finansų 
institucijos, G 7 šalys, ES valstybės narės 
ir institucijos bei kitos šalys, norinčios 
įsipareigoti prisidėti prie kelių milijardų 
eurų finansinių priemonių paketo, padės 
remti būsimas reformas ir ekonomikos 
restruktūrizavimą ir ja Baltarusijos 
žmonėms bus nusiųstas aiškus paramos 
signalas;

23. ragina Komisiją bei Komisijos 
pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį 
įgaliotinį kartu su tarptautiniais 
partneriais, pvz., ESBO ir JT, nustatyti, 
kokią konkrečią pagalbą ES galėtų 
suteikti tarptautinėms pastangoms 
organizuoti aukšto lygio tarptautinę 
konferenciją „Demokratinės Baltarusijos 
ateitis“, kurioje daugiausia dėmesio būtų 
skiriama A. Lukašenkos režimo ir 
Baltarusijos žmonių konfrontacijos 
sustabdymui ir nacionalinio dialogo dėl 
tolesnių veiksmų pradžiai; primygtinai 
ragina visus tarptautinius subjektus gerbti 
Baltarusijos žmonių teisę laisvai spręsti 
dėl tolesnio savo kelio, nedarant išorinio 
spaudimo ir nesikišant iš išorės; pabrėžia, 
kad reikia skubiai surengti visos 
visuomenės diskusijas dėl šalies 
konstitucijos reformos ir reformų, kurių 
reikia siekiant užtikrinti stabilų ir tvarų 
šalies vystymąsi, sutelkiant įvairias šalies 
demokratines politines ir pilietinės 
visuomenės jėgas; 

Or. en
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Pakeitimas 13
Helmut Scholz
The Left frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, RENEW, Verts/Ale, ECR
Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų 
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad nors geriausias 
būdas ES tinkamai kovoti su neteisėtai 
veikiančiomis valstybėmis yra sankcijų 
mechanizmai, ES, be sankcijų 
Baltarusijos valstybės valdomoms 
įmonėms, turėtų pasinaudoti esamu 
vidiniu spaudimu Baltarusijoje, remdama 
Baltarusijos pilietinę visuomenę;

22. pabrėžia, kad vis naujų ir naujų 
sankcijų taikymo spartinimas, kuris 
primena žlugusią JAV maksimalaus 
spaudimo politiką, nėra tinkama 
alternatyva ankstesnės A. Lukašenkos 
režimo politikos, kuria buvo siekiama 
selektyviai derinti glaudesnius santykius 
su Rusijos Federacija ir aktyvesnius 
santykius su Europos Sąjunga, taip 
siekiant tik toliau išlaikyti režimo politinę 
galią, pripažinimui; pažymi, kad nei 
viena, nei kita politika nepasiteisino ir tik 
paskatino vis stipresnes represijas 
Baltarusijoje bei įtampą regione;

Or. en


