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Ändringsförslag 8
Helmut Scholz
för The Left-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter 
bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 12

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet understryker det 
stora behovet av att bibehålla och öka 
kontakterna och samarbetet med 
företrädare för belarusiska demokratiska 
krafter i Minsk och i exil, särskilt med 
Svjatlana Tsichanouskaja och medlemmar 
av samordningsrådet och nationella 
krishanteringsrådet. Parlamentet ansluter 
sig därför till uppmaningen att deras 
företrädare bör bjudas in i samband med 
G7-toppmötet den 11–13 juni 2021 och 
toppmötet inom det östliga partnerskapet 
2021, och rekommenderar att man 
fortsätter att bjuda in dem till bilaterala 
högnivåmöten på regeringsnivå, till 
parlamentariska sessioner och 
interparlamentariska möten, och att man 
inrättar Belarusgrupper i alla EU-
medlemsstaters nationella parlament.

12. Europaparlamentet understryker det 
stora behovet av att upprätta, bibehålla och 
öka kontakter och samarbete med alla 
delar av det demokratiska civilsamhället i 
Belarus, särskilt med dem som befinner 
sig i Belarus, men även med dem i exil, 
och att inte begränsa stödet och 
samarbetet till Svjatlana Tsichanouskaja 
och medlemmar av samordningsrådet och 
nationella krishanteringsrådet. 

Or. en
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Ändringsförslag 9
Helmut Scholz
för The Left-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter 
bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 17

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
rådet att snabbt anta och genomföra 
ekonomiska sanktioner, som måste vara 
omfattande och så långt som möjligt ha 
en omedelbar effekt på den belarusiska 
regimen, dess anhängare och de 
ekonomiska aktörer som stöder regimen. 
Parlamentet anser att dessa ekonomiska 
sanktioner bör riktas mot statsägda och 
privata företag som direkt kontrolleras av 
regimen eller är nära förbundna med 
regimens affärsintressen eller företag som 
man vet har sagt upp anställda för att ha 
deltagit i strejker eller protester. 
Parlamentet efterlyser sektorsvisa 
sanktioner som särskilt inriktas på råolja 
och oljeprodukter, kaliumklorid, stål och 
träbearbetningsindustrin. Parlamentet 
efterlyser dessutom ett stopp för 
samarbetet med och finansieringen av 
belarusiska statsägda banker och en 
begränsning av krediterna från 
internationella banker till dotterbanker i 
Belarus, och att eventuellt tillfälligt 
stänga av Belarus från Swift-systemet. 
Parlamentet uppmanar EU-registrerade 

17. Europaparlamentet uttrycker oro 
över att de ekonomiska sanktioner som EU 
redan har infört respektive planerar har 
negativa konsekvenser för hela den 
belarusiska befolkningen. Parlamentet 
förkastar därför allmänna och sektorsvisa 
ekonomiska sanktioner eftersom de 
riskerar att fördjupa klyftan i det 
belarusiska samhället och bidra till att 
förvärra den sociala situationen för 
många människor i landet, och de 
kommer inte att bidra till en återgång till 
demokrati och försoning i det belarusiska 
samhället. Parlamentet inser behovet av 
riktade restriktiva åtgärder mot ansvariga 
politiker eller andra personer som 
befunnits skyldiga till kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och som är 
ansvariga för förtrycket av dem som 
strävar efter ett pluralistiskt demokratiskt 
samhälle och debattklimat och som utövar 
sina politiska och sociala rättigheter, 
inbegripet strejkrätten och 
yttrandefriheten.
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företag, särskilt Siemens AG, att sluta 
samarbeta med de belarusiska 
myndigheterna genom att dela med sig av 
teknik och knowhow. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och EU-
institutionerna att öka sina 
ansträngningar för att ta itu med den 
omfattande cigarettsmugglingen från 
Belarus till EU, som bidrar till att 
finansiera Lukasjenkoregimen. 
Parlamentet uppmuntrar till samordnade 
solidaritetsinsatser från EU:s sida för att 
kompensera för de ekonomiska 
svårigheterna för de medlemsstater som 
drabbas hårdast av de ekonomiska 
sanktionerna mot Belarus.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Helmut Scholz
för The Left-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter 
bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 22

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet betonar att även 
om sanktionsmekanismer är det bästa sättet 
för EU att på ett korrekt sätt hantera 
olagliga stater bör EU, utöver sanktionerna 
mot belarusiska statsägda företag, utnyttja 
befintliga interna påtryckningar i Belarus 
genom att stödja det civila samhället i 
Belarus.

22. Europaparlamentet uttrycker oro 
över att EU:s politik, med en kombination 
av sanktioner och ekonomiskt och 
materiellt stöd till delar av civilsamhället 
som har nära band till vissa 
medlemsstater och huvudsakligen arbetar 
utanför landet, är att betrakta som en 
regimskiftespolitik som införts av 
internationella aktörer med geopolitiska 
intressen. Parlamentet betonar att en 
fortsättning på denna strategi skulle 
kunna ge Lukasjenkaadministrationen 
utrymme att fortsätta med sin splittring av 
det belarusiska samhället och fördjupa 
klyftan mellan olika delar av 
befolkningen.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Helmut Scholz
för The Left-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter 
bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 23

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten att tillsammans med 
internationella partner inleda en 
internationell konferens på hög nivå om 
framtiden för det demokratiska Belarus 
om en lösning på krisen i Belarus, och om 
utredning och lagföring av brott som 
begåtts av de belarusiska myndigheterna 
mot det belarusiska folket och den 
demokratiska omvandlingen av Belarus. 
En sådan konferens, under ledning av EU 
och med deltagande av internationella 
finansinstitut, G7-länderna, EU:s 
medlemsstater och institutioner och andra 
som är villiga att utlova ett 
finansieringspaket på flera miljarder 
euro, kommer att stödja de framtida 
reformansträngningarna och 
omstruktureringen av ekonomin och 
skicka en stark signal om stöd till det 
belarusiska folket.

23. Europaparlamentet bekräftar på 
nytt sitt stöd, och noterar det 
internationella stödet, för civilsamhällets 
protester i Belarus, där man strävar efter 
att bryta dödläget och hitta en lösning på 
den djupa krisen. Parlamentet manar 
emellertid alla internationella aktörer till 
maximal återhållsamhet, särskilt i fråga 
om ekonomiskt stöd till de berörda 
konfliktparterna. Parlamentet kritiserar 
EU:s och andra internationella aktörers 
selektiva linje i valet av vilka krafter man 
ska stödja utifrån geopolitiska hänsyn. 
Parlamentet efterlyser insyn i 
fördelningen av ekonomiskt stöd från EU, 
dess medlemsstater, USA och andra 
internationella statliga och icke-statliga 
aktörer till delar av oppositionen.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Helmut Scholz
för The Left-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter 
bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 23

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten att tillsammans med 
internationella partner inleda en 
internationell konferens på hög nivå om 
framtiden för det demokratiska Belarus om 
en lösning på krisen i Belarus, och om 
utredning och lagföring av brott som 
begåtts av de belarusiska myndigheterna 
mot det belarusiska folket och den 
demokratiska omvandlingen av Belarus. 
En sådan konferens, under ledning av EU 
och med deltagande av internationella 
finansinstitut, G7-länderna, EU:s 
medlemsstater och institutioner och andra 
som är villiga att utlova ett 
finansieringspaket på flera miljarder 
euro, kommer att stödja de framtida 
reformansträngningarna och 
omstruktureringen av ekonomin och 
skicka en stark signal om stöd till det 
belarusiska folket.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och vice ordföranden/den 
höga representanten att tillsammans med 
internationella partner, såsom OSSE och 
FN, fastställa vilket konkret bistånd EU 
kan lämna till internationella insatser för 
att få till stånd en internationell konferens 
på hög nivå om framtiden för det 
demokratiska Belarus med fokus på att få 
ett slut på konfrontationen mellan 
Lukasjenkaregimen och det belarusiska 
folket och inleda en nationell dialog om 
vägen framåt. Parlamentet uppmanar 
med kraft alla internationella aktörer att 
respektera det belarusiska folkets rätt att 
välja sin egen väg framåt utan yttre 
påtryckningar och inblandning. 
Parlamentet framhåller det brådskande 
behovet av en samhällsomfattande debatt 
om reformen av landets konstitution och 
de nödvändiga reformerna för att 
säkerställa en stabil och hållbar 
utveckling i landet, med deltagande av de 
olika demokratiska krafterna inom 
politiken och civilsamhället i landet. 
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Ändringsförslag 13
Helmut Scholz
för The Left-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/Ale, ECR
Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter 
bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 22

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet betonar att även 
om sanktionsmekanismer är det bästa 
sättet för EU att på ett korrekt sätt 
hantera olagliga stater bör EU, utöver 
sanktionerna mot belarusiska statsägda 
företag, utnyttja befintliga interna 
påtryckningar i Belarus genom att stödja 
det civila samhället i Belarus.

22. Europaparlamentet betonar att den 
alltmer nedåtgående spiralen med fler och 
fler sanktioner, som påminner om USA:s 
misslyckade politik med maximala 
påtryckningar, inte är något vettigt 
alternativ till godtagandet av 
Lukasjenkaregimens tidigare strategi, 
som syftade till att selektivt hitta en 
jämvikt mellan ökade förbindelser med 
Ryska federationen å ena sidan och 
intensifierade förbindelser med EU å 
andra sidan med det enda syftet att slå 
vakt om regimens politiska makt. 
Parlamentet konstaterar att båda 
strategierna har misslyckats och lett till 
allt större förtryck i Belarus och 
internationella spänningar.

Or. en


