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Amendamentul 8
Helmut Scholz
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Represiunea sistematică din Belarus și consecințele acesteia pentru securitatea europeană în 
urma răpirilor dintr-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propunere comună de rezoluție
Punctul 12

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că e nevoie urgent să se 
mențină și să se extindă contactele și 
cooperarea cu reprezentanții forțelor 
democratice belaruse la Minsk și în exil și, 
în special, cu Svetlana Țihanovskaia, și cu 
membrii Consiliului de coordonare și ai 
managementului național anticriză; se 
alătură, prin urmare, apelurilor de a 
invita reprezentanții acestora cu ocazia 
summitului G7 din 11-13 iunie 2021 și a 
summitului Parteneriatului Estic din 2021 
și recomandă continuarea invitării 
acestora la reuniuni bilaterale de nivel 
înalt la nivel guvernamental, precum și la 
sesiuni parlamentare și reuniuni 
interparlamentare, și de a crea grupuri 
dedicate Belarusului în toate 
parlamentele naționale ale statelor 
membre ale UE;

12. subliniază că e nevoie urgent să se 
stabilească, mențină și să se extindă 
contactele și cooperarea cu toate părțile 
societății civile democratice belaruse, în 
special cu cei din Belarus, dar și cu cei 
din exil , și să nu se limiteze sprijinul și 
cooperarea numai la Svetlana 
Țihanovskaia, și membrii Consiliului de 
coordonare și ai managementului național 
anticriză; 

Or. en
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Amendamentul 9
Helmut Scholz
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Represiunea sistematică din Belarus și consecințele acesteia pentru securitatea europeană în 
urma răpirilor dintr-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propunere comună de rezoluție
Punctul 17

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

17. invită Consiliul să ajungă rapid la 
un acord și să aplice sancțiuni economice, 
care trebuie să fie substanțiale și să aibă, 
pe cât posibil, un efect imediat asupra 
regimului belarus, a susținătorilor 
acestuia și a agenților economici care 
sprijină regimul; cere ca aceste sancțiuni 
economice să vizeze întreprinderile de stat 
sau private controlate de regim sau strâns 
legate de interesele de afaceri ale 
regimului sau cunoscute că și-au 
concediat angajații pentru că au 
participat la greve sau proteste; solicită ca 
sancțiunile sectoriale să vizeze în special 
industria țițeiului și a produselor 
petroliere, a potasei, a oțelului și a 
prelucrării lemnului; cere, de asemenea, 
încetarea cooperării cu băncile de stat din 
Belarus și a finanțării lor, precum și 
limitarea liniilor de credit de la băncile 
internaționale pentru filialele acestora din 
Belarus și luarea în considerare a 
suspendării temporare a Belarus din 
sistemul SWIFT; solicită companiilor 
înregistrate în UE, în special Siemens AG, 
să înceteze colaborarea cu autoritățile 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la impactul negativ asupra întregii 
populații belaruse al sancțiunilor 
economice deja impuse sau plănuite de 
UE; respinge, prin urmare, sancțiunile 
economice generale și sectoriale pentru că 
ele riscă să adâncească dezbinarea 
societății belaruse, contribuind la 
înrăutățirea situației sociale a multor 
persoane din țară, și nu vor contribui la 
revenirea la democrație și reconciliere în 
societatea belarusă; recunoaște că este 
nevoie de măsuri restrictive specifice 
îndreptate împotriva politicienilor 
responsabili sau a altor persoane găsite 
vinovate de încălcarea drepturilor omului 
și responsabile de oprimarea celor care 
depun eforturi pentru o societate și o 
dezbatere democratică și pluralistă, 
exercitându-și drepturile politice și 
sociale, inclusiv dreptul la grevă și la 
libertatea de exprimare;
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belaruse bazată pe schimbul de tehnologie 
și know-how; invită statele membre și 
instituțiile UE să își intensifice eforturile 
de combatere a contrabandei substanțiale 
cu țigări din Belarus către UE, care este o 
sursă de fonduri pentru regimul 
Lukașenko; încurajează o acțiune de 
solidaritate coordonată a UE pentru a 
compensa dificultățile economice cu care 
se confruntă statele membre cele mai 
afectate de sancțiunile economice impuse 
Belarusului;

Or. en
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Amendamentul 10
Helmut Scholz
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Represiunea sistematică din Belarus și consecințele acesteia pentru securitatea europeană în 
urma răpirilor dintr-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propunere comună de rezoluție
Punctul 22

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că, deși mecanismele de 
sancționare reprezintă cele mai bune 
șanse ale UE de a răspunde adecvat 
statelor care nu respectă legea, UE, pe 
lângă sancțiunile aplicate întreprinderilor 
de stat din Belarus, ar trebui să folosească 
presiunile interne existente în Belarus, 
sprijinind societatea civilă din Belarus;

22. își exprimă îngrijorarea față de 
politicile UE care combină sancțiunile cu 
sprijinul financiar și material pentru o 
parte a societății civile care are legătură 
cu anumite state membre și care 
acționează în principal din afara țării, 
care au legătură cu politici care vizează 
schimbarea regimului, impuse de actori 
internaționali interesați din motive 
geopolitice; subliniază că continuarea 
acestei strategii ar putea da administrației 
Lukașenko posibilitatea de a-și continua 
politicile de divizare a societății belaruse 
și de adâncire a decalajului dintre 
diferitele părți ale populației;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

9.6.2021 B9-0328/2021 } 
B9-0332/2021 } 
B9-0339/2021 } 
B9-0340/2021 } 
B9-0344/2021 } RC1/Am. 11

Amendamentul 11
Helmut Scholz
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Represiunea sistematică din Belarus și consecințele acesteia pentru securitatea europeană în 
urma răpirilor dintr-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propunere comună de rezoluție
Punctul 23

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și VP/ÎR ca 
împreună cu partenerii internaționali să 
inițieze organizarea unei conferințe 
internaționale la nivel înalt pe tema 
„Viitorului Belarusului Democrat” 
dedicată soluționării crizei din Belarus, 
precum și investigării și condamnării 
infracțiunilor comise de autoritățile 
beloruse împotriva poporului din Belarus, 
precum și transformării democratice a 
Belarusului; consideră că o astfel de 
conferință, condusă de UE și la care să 
participe instituțiile financiare 
internaționale, țările G7, statele membre 
și instituțiile UE, precum și alte entități 
care doresc să promită un pachet 
financiar de mai multe miliarde de euro, 
va servi pentru a sprijini viitoarele 
eforturi de reformă și restructurarea 
economiei și va trimite un semnal 
puternic de sprijin poporului din Belarus;

23. își reiterează sprijinul și ia act de 
sprijinul internațional pentru protestele 
societății civile din Belarus, care încearcă 
să depășească impasul și să găsească o 
soluție la criza profundă; cere actorilor 
internaționali, cu toate acestea, să dea 
dovadă de cel mai înalt grad de reținere, 
în special în ceea ce privește sprijinul 
financiar pentru părțile aflate în conflict; 
critică abordarea selectivă a UE și a altor 
actori internaționali în alegerea forțelor 
pe care le sprijină din considerente 
geopolitice; cere transparență în 
distribuirea sprijinului financiar din 
partea UE, a statelor membre, a SUA și a 
altor actori internaționali statali și 
nestatali pentru opoziția din Belarus;

Or. en
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Amendamentul 12
Helmut Scholz
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Represiunea sistematică din Belarus și consecințele acesteia pentru securitatea europeană în 
urma răpirilor dintr-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propunere comună de rezoluție
Punctul 23

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și VP/ÎR ca 
împreună cu partenerii internaționali să 
inițieze organizarea unei conferințe 
internaționale la nivel înalt pe tema 
„Viitorului Belarusului Democrat” 
dedicată soluționării crizei din Belarus, 
precum și investigării și condamnării 
infracțiunilor comise de autoritățile 
beloruse împotriva poporului din Belarus, 
precum și transformării democratice a 
Belarusului; consideră că o astfel de 
conferință, condusă de UE și la care să 
participe instituțiile financiare 
internaționale, țările G7, statele membre 
și instituțiile UE, precum și alte entități 
care doresc să promită un pachet 
financiar de mai multe miliarde de euro, 
va servi pentru a sprijini viitoarele 
eforturi de reformă și restructurarea 
economiei și va trimite un semnal 
puternic de sprijin poporului din Belarus;

23. invită Comisia și VP/ÎR să 
hotărască împreună cu partenerii 
internaționali, cum ar fi OSCE și ONU, ce 
asistență concretă ar putea oferi UE 
eforturilor internaționale pentru 
organizarea unei conferințe internaționale 
la nivel înalt pe tema „Viitorului 
Belarusului Democrat” concentrată pe 
încheierea confruntării dintre regimul 
Lukașenko și poporul din Belarus și pe 
demararea unui dialog național pentru a 
vedea cale de urmat; îndeamnă toți actorii 
internaționali să respecte dreptul 
poporului belarus de a-și decide propriul 
drum spre dezvoltare, fără presiuni și 
interferențe externe; subliniază 
necesitatea unei dezbateri la nivelul 
societății cu privire la reformarea 
constituției țării și la reformele necesare 
pentru a asigura dezvoltarea stabilă și 
sustenabilă a țării, dezbatere care să 
aducă împreună diversele forțe politice și 
civile democratice din țară; 

Or. en
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Amendamentul 13
Helmut Scholz
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Represiunea sistematică din Belarus și consecințele acesteia pentru securitatea europeană în 
urma răpirilor dintr-un avion civil al UE interceptat de autoritățile belaruse

Propunere comună de rezoluție
Punctul 22

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că, deși mecanismele de 
sancționare reprezintă cele mai bune 
șanse ale UE de a răspunde adecvat 
statelor care nu respectă legea, UE, pe 
lângă sancțiunile aplicate întreprinderilor 
de stat din Belarus, ar trebui să folosească 
presiunile interne existente în Belarus, 
sprijinind societatea civilă din Belarus;

22. subliniază că spirala accelerată a 
impunerii tot mai multor sancțiuni, care 
reamintește de politicile eșuate ale SUA 
de presiune maximă, nu reprezintă o 
alternativă rezonabilă la acceptarea 
politicii anterioare a regimului 
Lukașenko, care are scopul de echilibra 
selectiv consolidarea relațiilor cu 
Federația Rusă, pe de o parte, și 
intensificarea relațiilor cu Uniunea 
Europeană, pe de altă parte, cu unicul 
scop de a asigura menținerea puterii 
politice a regimului; remarcă faptul că 
ambele politici au eșuat și au condus la 
represiuni din ce în ce mai accentuate în 
Belarus;

Or. en


