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Amendement 1
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de lidstaten, met 
name Polen en Litouwen, onderdak, 
medische behandeling en beurzen hebben 
verstrekt aan duizenden asielzoekers die 
gevlucht zijn om aan vervolging door 
Loekasjenka vanwege hun democratische 
aspiraties te ontkomen;

Or. en
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Amendement 2
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat migranten op het 
grondgebied van Belarus overeenkomstig 
het internationaal recht ten volle 
gerechtigd zijn om een asielaanvraag in te 
dienen in Minsk, een humanitair visum 
aan te vragen bij de diplomatieke en 
consulaire autoriteiten van de lidstaten of 
een asielaanvraag in te dienen aan de 
officiële grensdoorlaatposten; 
overwegende dat slechts een zeer beperkt 
aantal mensen asiel aanvraagt in Letland, 
Litouwen of Polen nadat zij het 
EU-grondgebied op irreguliere wijze zijn 
binnengekomen, aangezien zij uiteindelijk 
in landen als Duitsland, Frankrijk of het 
Verenigd Koninkrijk terecht willen 
komen;

Or. en
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Amendement 3
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de beoordeling 
door de uitvoerend directeur van Frontex, 
Fabrice Leggeri, tijdens zijn recente 
bezoek aan de grens tussen Polen en 
Belarus, waarbij hij zijn waardering 
uitsprak voor de middelen die Polen inzet 
om de buitengrens van de EU te 
beveiligen en waarbij hij Polen bedankte 
dat het sinds het begin van de crisis met 
Frontex samenwerkt door voortdurend 
informatie uit te wisselen en het 
agentschap gegevens te verstrekken over 
de situatie aan het Poolse deel van de 
buitengrens, en dat het land de nodige 
uitrusting en personele middelen voor de 
Frontex-operatie in Litouwen heeft 
verstrekt;

Or. en
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Amendement 4
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

17. is ingenomen met de steun die de 
lidstaten, Noorwegen en de EU-
instellingen en ‑agentschappen, met name 
Europol, Frontex en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken, 
hebben verleend aan de lidstaten die 
getroffen zijn door de migratiecrisis die het 
Belarussische regime heeft 
teweeggebracht, en spoort deze aan die 
steun voort te zetten, onder meer door 
verdere noodhulp van de EU toe te kennen, 
en nodigt de lidstaten die nog geen gebruik 
hebben gemaakt van die hulp uit om dat 
alsnog te doen; roept de lidstaten en 
EU-instellingen op om dringend iets te 
doen aan de multidimensionale crisis aan 
de grens met Belarus, migranten te helpen 
die aan de grens met Belarus gestrand zijn 
en hun de nodige steun te verlenen; is 
bezorgd over het gebrek aan transparantie 
aan de grens tussen Polen en Belarus en 
spoort de Poolse autoriteiten aan om op 
transparante wijze te waarborgen dat 
wetgeving, beleid of praktijken aan de 
Pools-Belarussische grens in 
overeenstemming zijn met het EU-recht en 
dat maatschappelijke organisaties en de 
media toegang krijgen tot de grensregio, 

17. is ingenomen met de steun die de 
lidstaten, Noorwegen en de EU-
instellingen en ‑agentschappen, met name 
Europol, Frontex en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken, 
hebben verleend aan de lidstaten die 
getroffen zijn door de migratiecrisis die het 
Belarussische regime heeft 
teweeggebracht, en spoort deze aan die 
steun voort te zetten, onder meer door 
verdere noodhulp van de EU toe te kennen, 
en nodigt de lidstaten die nog geen gebruik 
hebben gemaakt van die hulp uit om dat 
alsnog te doen; roept de lidstaten en 
EU-instellingen op om dringend iets te 
doen aan de multidimensionale crisis aan 
de grens met Belarus, migranten te helpen 
die aan de grens met Belarus gestrand zijn 
en hun de nodige steun te verlenen; 
waardeert de inspanningen de Letse, 
Litouwse en Poolse grenswachten, die al 
weken onder extreme druk werken om de 
buitengrenzen van de EU te beveiligen; is 
er vast van overtuigd dat de huidige 
hybride aanval op de EU meer 
transparantie en eenheid vereist, alsook 
meer solidariteit in en tussen de lidstaten 
en tussen politieke leiders en 
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en om samen te werken met Frontex 
teneinde de huidige crisis gezamenlijk op 
te lossen; verzoekt de EU, haar lidstaten en 
internationale organisaties meer 
inspanningen te leveren om deze door de 
staat gelaste mensenhandelstromen te 
ontmantelen, onder meer door 
diplomatieke druk uit te oefenen op de 
landen van herkomst van migranten en 
door sancties op te leggen aan de 
Belarussische functionarissen, personen en 
entiteiten die erbij betrokken zijn, alsook 
aan internationale criminele netwerken die 
op het grondgebied van de EU actief zijn 
en verantwoordelijk zijn voor het 
overbrengen van migranten naar 
eindbestemmingen; benadrukt dat Belarus 
onlangs zijn visumregeling met Pakistan, 
Jordanië, Egypte en Zuid-Afrika heeft 
opgeschort, waardoor visumvrij reizen van 
deze landen naar Belarus mogelijk is;

opiniemakers, aangezien dat de beste 
manier is om onze veerkracht te 
versterken; spoort de autoriteiten aan om 
op transparante wijze te waarborgen dat 
wetgeving, beleid of praktijken aan de 
buitengrenzen van de EU in 
overeenstemming zijn met het EU-recht en 
internationale normen; is in dit verband 
ingenomen met de bezoeken van 
EU-leiders, met inbegrip van voorzitter 
van de Europese Raad Charles Michel en 
Europees commissaris Ylva Johansson, 
aan Riga, Vilnius en Warschau, alsook 
met het recente bezoek van de uitvoerend 
directeur van Frontex, Fabrice Leggeri, 
aan de grens tussen Polen en Belarus, om 
de reactie van de lidstaten op de huidige 
situatie aan de grens van de EU te 
evalueren, de huidige crisis gezamenlijk 
op te lossen en de dagelijkse 
samenwerking te versterken; verzoekt de 
EU, haar lidstaten en internationale 
organisaties meer inspanningen te leveren 
om deze door de staat gelaste 
mensenhandelstromen te ontmantelen, 
onder meer door diplomatieke druk uit te 
oefenen op de landen van herkomst van 
migranten en door sancties op te leggen 
aan de Belarussische functionarissen, 
personen en entiteiten die erbij betrokken 
zijn, alsook aan internationale criminele 
netwerken die op het grondgebied van de 
EU actief zijn en verantwoordelijk zijn 
voor het overbrengen van migranten naar 
eindbestemmingen; benadrukt dat Belarus 
onlangs zijn visumregeling met Pakistan, 
Jordanië, Egypte en Zuid-Afrika heeft 
opgeschort, waardoor visumvrij reizen van 
deze landen naar Belarus mogelijk is;

Or. en


