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Alteração 1
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situação na Bielorrússia após um ano de protestos e a sua repressão violenta

Proposta de resolução comum
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução comum Alteração

B-A. Considerando que os 
Estados-Membros, em particular a 
Polónia e a Lituânia, proporcionaram 
abrigo, tratamento médico e bolsas de 
estudo a milhares de requerentes de asilo 
que fogem da perseguição de Lukashenko 
pelas suas aspirações democráticas;
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Alteração 2
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situação na Bielorrússia após um ano de protestos e a sua repressão violenta

Proposta de resolução comum
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução comum Alteração

I-A. Considerando que, em 
conformidade com o direito internacional, 
os migrantes no território da Bielorrússia 
têm plena legitimidade para exercer o seu 
direito de apresentar pedidos de asilo em 
Minsk, de solicitar vistos humanitários 
junto das autoridades diplomáticas e 
consulares dos Estados-Membros ou de 
apresentar pedidos de asilo nos pontos de 
passagem de fronteira oficiais; 
considerando que, após a sua entrada 
ilegal no território da UE, apenas um 
número muito limitado de pessoas solicita 
asilo na Letónia, na Lituânia ou na 
Polónia, uma vez que os seus destinos 
finais pretendidos são países como a 
Alemanha, a França ou o Reino Unido;
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Alteração 3
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situação na Bielorrússia após um ano de protestos e a sua repressão violenta

Proposta de resolução comum
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução comum Alteração

16-A. Congratula-se com a avaliação 
efetuada pelo Diretor Executivo da 
Frontex, Fabrice Leggeri, por ocasião da 
sua recente visita à fronteira entre a 
Polónia e a Bielorrússia, em que louvou 
os meios utilizados pela Polónia para 
garantir a segurança da fronteira externa 
da UE e agradeceu à Polónia a sua 
cooperação com a Frontex desde o início 
da crise através de uma permanente troca 
de informações e do fornecimento à 
Agência de dados sobre a situação ao 
longo da secção polaca da fronteira 
externa, bem como do fornecimento do 
equipamento e dos recursos humanos 
necessários para a operação da Frontex 
na Lituânia;
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Alteração 4
Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situação na Bielorrússia após um ano de protestos e a sua repressão violenta

Proposta de resolução comum
N.º 17

Proposta de resolução comum Alteração

17. Saúda o apoio prestado pelos 
Estados-Membros, pela Noruega e pelas 
instituições e agências da UE, 
nomeadamente a Europol, a Frontex e o 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 
Asilo, aos Estados-Membros afetados pela 
crise migratória criada pelo regime 
bielorrusso e incentiva-os a prosseguirem 
esse apoio, inclusive através da atribuição 
de mais ajuda de emergência da UE, e 
convida aqueles que ainda não a tenham 
aproveitado a fazê-lo; insta os Estados-
Membros e as instituições da UE a lidarem, 
urgentemente, com a crise 
multidimensional na fronteira bielorrussa, a 
ajudarem os migrantes bloqueados nas 
fronteiras da UE com a Bielorrússia e a 
prestar-lhes o apoio necessário; manifesta a 
sua preocupação perante a falta de 
transparência na fronteira entre a Polónia 
e a Bielorrússia e insta as autoridades 
polacas a assegurarem, de forma 
transparente, que toda a legislação e todas 
as políticas ou práticas na fronteira entre a 
Polónia e a Bielorrússia respeitem o 
Direito da UE e a garantirem o acesso das 
organizações da sociedade civil e dos 
meios de comunicação social à região 
fronteiriça, bem como a cooperarem com 

17. Saúda o apoio prestado pelos 
Estados-Membros, pela Noruega e pelas 
instituições e agências da UE, 
nomeadamente a Europol, a Frontex e o 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 
Asilo, aos Estados-Membros afetados pela 
crise migratória criada pelo regime 
bielorrusso e incentiva-os a prosseguirem 
esse apoio, inclusive através da atribuição 
de mais ajuda de emergência da UE, e 
convida aqueles que ainda não a tenham 
aproveitado a fazê-lo; insta os 
Estados-Membros e as instituições da UE a 
lidarem, urgentemente, com a crise 
multidimensional na fronteira bielorrussa, a 
ajudarem os migrantes bloqueados nas 
fronteiras da UE com a Bielorrússia e a 
prestar-lhes o apoio necessário; manifesta o 
seu respeito pelos esforços envidados 
pelos guardas de fronteira letões, lituanos 
e polacos que estão há semanas a 
trabalhar sob uma enorme pressão para 
proteger as fronteiras externas da UE; 
está firmemente convicto de que o atual 
ataque híbrido à UE exige mais 
transparência, unidade e solidariedade nos 
Estados-Membros e entre eles, bem como 
entre os líderes políticos e os 
multiplicadores de opinião, uma vez que 



AM\1240598PT.docx PE697.947v01-00 }
PE697.950v01-00 }
PE697.953v01-00 }
PE697.959v01-00 } RC1

PT Unida na diversidade PT

a Frontex para resolverem em conjunto a 
crise atual; exorta a UE, os seus Estados-
Membros e as organizações internacionais 
a intensificarem os esforços no sentido de 
desmantelar estes fluxos de tráfico de seres 
humanos organizados por Estados, 
nomeadamente exercendo pressão 
diplomática sobre os países de origem dos 
migrantes e impondo sanções às entidades, 
aos funcionários e aos indivíduos 
bielorrussos envolvidos, bem como às 
redes criminosas internacionais que 
operam no território da UE, responsáveis 
pelas transferências para os destinos finais; 
salienta que a Bielorrússia suspendeu, 
recentemente, o seu regime de vistos com o 
Paquistão, a Jordânia, o Egito e a África do 
Sul, permitindo a isenção de visto destes 
países para a Bielorrússia;

esta é a melhor forma de reforçar a nossa 
resiliência; insta as autoridades 
assegurarem, de forma transparente, que 
toda a legislação e todas as políticas ou 
práticas nas fronteiras externas da UE 
respeitem o Direito da UE e as normas 
internacionais; congratula-se, a este 
respeito, com as visitas dos dirigentes da 
UE, nomeadamente o Presidente do 
Conselho Europeu, Charles Michel e a 
Comissária Ylva Johansson, a Riga, 
Vílnius e Varsóvia, bem como com a 
recente visita do Diretor Executivo da 
Frontex, Fabrice Leggeri, à fronteira 
entre a Polónia e a Bielorrússia, a fim de 
analisar a resposta do Estado-Membro à 
situação que se verifica atualmente na 
fronteira da UE e para resolverem em 
conjunto a atual crise e reforçarem a 
colaboração diária; exorta a UE, os seus 
Estados-Membros e as organizações 
internacionais a intensificarem os esforços 
no sentido de desmantelar estes fluxos de 
tráfico de seres humanos organizados por 
Estados, nomeadamente exercendo pressão 
diplomática sobre os países de origem dos 
migrantes e impondo sanções às entidades, 
aos funcionários e aos indivíduos 
bielorrussos envolvidos, bem como às 
redes criminosas internacionais que 
operam no território da UE, responsáveis 
pelas transferências para os destinos finais; 
salienta que a Bielorrússia suspendeu, 
recentemente, o seu regime de vistos com o 
Paquistão, a Jordânia, o Egito e a África do 
Sul, permitindo a isenção de visto destes 
países para a Bielorrússia;

Or. en


