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Изменение 12
Robert Biedroń, Pedro Marques
от името на групата S&D
Виола фон Крамон – Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Общо предложение за резолюция
Съображение И

Общо предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че като 
ответна мярка срещу санкциите на ЕС, 
наложени в отговор на принудителното 
отклоняване на полет FR4978 на 
Ryanair, Лукашенко публично заплаши 
да наводни ЕС, по-специално съседните 
Литва и Полша, с мигранти и 
наркотици; като има предвид, че тази 
заплаха беше осъществена чрез 
инструментализиране на мигрантите за 
политически цели; като има предвид, че 
режимът на Лукашенко разработи схема 
за превоз на мигранти от Ирак, Турция и 
други държави до Минск и с помощта 
на беларуската гранична охрана улесни 
тяхното незаконно преминаване в 
Европейския съюз; като има предвид, че 
в резултат на това около 4000 
незаконни мигранти са влезли в Литва, 
над 1400 са влезли в Полша и около 400 
са влезли в Латвия; като има предвид, че 
Литва, Латвия и Полша обявиха 
извънредно положение на границата си 
с Беларус; като има предвид, че броят на 
незаконните влизания в ЕС продължава 
да бъде голям, а опитите за незаконно 
преминаване на границите продължават; 
като има предвид, че беларуският 

И. като има предвид, че като 
ответна мярка срещу санкциите на ЕС, 
наложени в отговор на принудителното 
отклоняване на полет FR4978 на 
Ryanair, Лукашенко публично заплаши 
да „наводни“ ЕС, по-специално 
съседните Литва и Полша, с мигранти и 
наркотици; като има предвид, че тази 
заплаха беше осъществена чрез 
инструментализиране на мигрантите за 
политически цели; като има предвид, че 
режимът на Лукашенко разработи схема 
за превоз на мигранти от Ирак, Турция и 
други държави до Минск и с помощта 
на беларуската гранична охрана улесни 
тяхното нередовно преминаване в 
Европейския съюз; като има предвид, че 
в резултат на това около 4000 нередовни 
мигранти са влезли в Литва, над 1400 са 
влезли в Полша и около 400 са влезли в 
Латвия; като има предвид, че Литва, 
Латвия и Полша обявиха извънредно 
положение на границата си с Беларус; 
като има предвид, че броят на 
незаконните влизания в ЕС продължава 
да бъде голям, а опитите за нередовно 
преминаване на границите продължават; 
като има предвид, че беларуският 
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режим използва сила, за да принуждава 
мигрантите да влизат на територията на 
ЕС, и създава пропаганда и 
дезинформация, като обвинява 
държавите – членки на ЕС, в улесняване 
на незаконната миграция към Беларус; 
като има предвид, че Лукашенко 
предложи да бъде прекратено 
задължението на Беларус да приема 
завръщащи се мигранти и представи на 
парламента на Беларус проект на закон 
за неговото временно преустановяване; 
като има предвид, че най-малко петима 
мигранти са загинали от хипотермия и 
изтощение и че няколко мигранти са 
били блокирани в продължение на 
седмици на външната граница на ЕС с 
Беларус; като има предвид, че Полша 
е ограничила достъпа на 
организациите на гражданското 
общество и медиите до граничния 
район, където е въведено 
извънредното положение; като има 
предвид, че положението по 
границата на ЕС с Беларус 
продължава да бъде напрегнато, като 
от страна на беларуските офицери и 
войници се наблюдават голям брой 
провокации;

режим използва сила, за да принуждава 
мигрантите да влизат на територията на 
ЕС, и създава пропаганда и 
дезинформация, като обвинява 
държавите – членки на ЕС, в улесняване 
на нередовната миграция към Беларус; 
като има предвид, че Лукашенко 
предложи да бъде прекратено 
задължението на Беларус да приема 
завръщащи се мигранти и представи на 
парламента на Беларус проект на закон 
за неговото временно преустановяване; 
като има предвид, че най-малко петима 
мигранти са загинали от хипотермия и 
изтощение и че няколко мигранти са 
били блокирани в продължение на 
седмици на външната граница на ЕС с 
Беларус, без да имат възможност за 
достъп до храна и вода, други основни 
услуги, медицинска помощ, нито за 
подаване на молби за убежище; като 
има предвид, че са постъпили 
многобройни съобщения, че някои от 
мигрантите са в много лошо 
физическо състояние; като има 
предвид, че Полша е ограничила 
достъпа на адвокати, организации на 
гражданското общество и медии до 
граничната зона;
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Изменение 13
Роберт Бедрон, Педру Маркеш
от името на групата S&D
Виола фон Крамон – Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Общо предложение за резолюция
Съображение Й a (ново)

Общо предложение за резолюция Изменение

 Йa. като има предвид, че са налице 
редица съобщения за отблъскване по 
границите на Полша и Литва с 
Беларус; като има предвид, че 
Европейският съд по правата на 
човека (ЕСПЧ) е постановил 
множество временни мерки, 
изискващи от Полша и Латвия да 
предоставят на засегнатите лица 
достъп до подслон, храна и адвокати, 
и е наредил на Литва и Полша да не 
експулсират в Беларус лица, търсещи 
убежище; като има предвид, че се 
твърди, че тези временни мерки се 
нарушават;

Or. en
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Изменение 14
Роберт Бедрон, Педру Маркеш
от името на групата S&D
Виола фон Крамон – Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Общо предложение за резолюция
Параграф 16

Общо предложение за резолюция Изменение

16. изразява силната си 
солидарност с Литва, Полша и 
Латвия, както и с други държави – 
членки на ЕС, към които са насочени 
действията на беларуския режим; 
осъжда решително 
инструментализирането на хора от 
страна на режима на Лукашенко за 
политически цели в нарушение на 
международните норми и двустранните 
договори на Беларус с нейните съседни 
държави, които са членки на ЕС; 
подчертава, че спонсорирането от 
страна на Беларус на незаконни 
преминавания на външната граница на 
ЕС, съчетано с дезинформационна 
кампания, представлява вид хибридна 
война, насочена към сплашване и 
дестабилизиране на ЕС; отново 
подчертава необходимостта най-
засегнатите държави да защитават 
ефективно външните граници на ЕС в 
съответствие с приложимото 
международно право, по-специално с 
Женевската конвенция;

16. осъжда решително 
инструментализирането на хора от 
страна на режима на Лукашенко за 
политически цели в нарушение на 
международните норми и двустранните 
договори на Беларус с нейните съседни 
държави, които са членки на ЕС; 
подчертава, че спонсорирането от 
страна на Беларус на незаконни 
преминавания на външната граница на 
ЕС, съчетано с дезинформационна 
кампания, представлява вид хибридна 
война, насочена към сплашване и 
дестабилизиране на ЕС; изразява 
силната си солидарност с Литва, 
Полша и Латвия, както и с други 
държави – членки на ЕС, към които са 
насочени действията на беларуския 
режим; отново подчертава 
необходимостта най-засегнатите 
държави да защитават ефективно 
външните граници на ЕС в съответствие 
с приложимото международно право, 
по-специално с Женевската конвенция, 
както и с правото на ЕС в областта 
на убежището, включително 
Хартата на основните права;
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Изменение 15
Роберт Бедрон, Педру Маркеш
от името на групата S&D
Виола фон Крамон – Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Общо предложение за резолюция
Параграф 17

Общо предложение за резолюция Изменение

17. приветства подкрепата, 
предоставена от държавите членки, 
Норвегия и институциите и агенциите 
на ЕС, по-специално Европол, Frontex и 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището, на държавите 
членки, засегнати от миграционната 
криза, създадена от беларуския режим, 
и ги насърчава да продължат тази 
подкрепа, включително чрез 
предоставяне на допълнителна спешна 
помощ от ЕС, като приканва 
държавите членки, които все още не 
са се възползвали от тази подкрепа, да 
го направят; призовава държавите 
членки и институциите на ЕС спешно да 
се заемат с многоизмерната криза по 
беларуската граница, да помогнат на 
мигрантите, задържани на границите на 
ЕС с Беларус, и да им предоставят 
необходимата подкрепа; изразява 
загриженост относно липсата на 
прозрачност на полско-беларуската 
граница и настоятелно призовава 
полските органи да гарантират по 
прозрачен начин, че всяко 
законодателство, политика или практика 

17. отбелязва подкрепата, 
предоставена от държавите членки, 
Норвегия и институциите и агенциите 
на ЕС, по-специално Европол, Frontex и 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището, на държавите 
членки, засегнати от миграционните 
потоци, създадени от беларуския 
режим, включително чрез предоставяне 
на допълнителна спешна помощ от ЕС; 
призовава държавите членки и 
институциите на ЕС спешно да се 
заемат с хуманитарната криза по 
беларуската граница, да помогнат на 
мигрантите, задържани на границите на 
ЕС с Беларус, и да им предоставят 
необходимата подкрепа; изразява 
загриженост относно липсата на 
прозрачност на полско-беларуската 
граница и настоятелно призовава 
полските органи да гарантират по 
прозрачен начин, че всяко 
законодателство, политика или практика 
на полско-беларуската граница са в 
съответствие с правото на ЕС, и да 
осигурят достъп до граничния район за 
организациите на гражданското 
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на полско-беларуската граница са в 
съответствие с правото на ЕС, и да 
осигурят достъп до граничния район за 
организациите на гражданското 
общество и медиите, както и да си 
сътрудничат с Frontex за съвместно 
разрешаване на продължаващата криза; 
призовава ЕС, неговите държави членки 
и международни организации да 
увеличат усилията си за разбиване на 
тези контролирани от държавата 
потоци на трафик на хора, 
включително чрез оказване на 
дипломатически натиск върху 
държавите на произход на мигрантите и 
чрез налагане на санкции на 
длъжностни лица, физически лица и 
образувания от Беларус, както и на 
международни престъпни мрежи, 
действащи на територията на ЕС, които 
отговарят за трансферите към крайните 
дестинации; подчертава, че Беларус 
наскоро преустанови временно визовия 
си режим с Пакистан, Йордания, Египет 
и Южна Африка, което позволи 
безвизово пътуване от тези държави до 
Беларус;

общество и медиите, както и да си 
сътрудничат с Frontex за съвместно 
разрешаване на продължаващата криза; 
призовава ЕС, неговите държави членки 
и международни организации да 
увеличат усилията си за разбиване на 
тези контролирани от държавата 
миграционни потоци, включително 
чрез оказване на дипломатически натиск 
върху държавите на произход на 
мигрантите и чрез налагане на санкции 
на длъжностни лица, физически лица и 
образувания от Беларус, както и на 
международни престъпни мрежи, 
действащи на територията на ЕС, които 
отговарят за трансферите към крайните 
дестинации; подчертава, че Беларус 
наскоро преустанови временно визовия 
си режим с Пакистан, Йордания, Египет 
и Южна Африка, което позволи 
безвизово пътуване от тези държави до 
Беларус;

Or. en
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Изменение 16
Роберт Бедрон, Педру Маркеш
от името на групата S&D
Виола фон Крамон – Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Общо предложение за резолюция
Параграф 18

Общо предложение за резолюция Изменение

18. призовава Комисията, Съвета и 
държавите членки да приемат общ 
подход към това положение въз основа 
на съответните разпоредби на правото 
на ЕС и на международното право, 
както и въз основа на принципите на 
солидарност, прозрачност, отчетност и 
зачитане на правата на човека и 
основните свободи; призовава 
Комисията спешно да внесе целеви 
законодателни предложения, които да 
предоставят на държавите членки 
необходимите гаранции за бързо и 
ефективно реагиране и предприемане на 
мерки във връзка с кампании за 
инструментализиране на 
незаконната миграция, водени от 
държави извън ЕС, по-специално чрез 
гарантиране на силна и ефективна 
защита на външните граници на ЕС и 
чрез предоставяне на ефективни 
мерки за предотвратяване на 
незаконното преминаване, както и 
чрез разработване на начини за 
спиране на злоупотребата със 
системата за убежище от страна на 
враждебно настроена трета държава 

18. призовава Комисията, Съвета и 
държавите членки да приемат общ 
подход към това положение въз основа 
на съответните разпоредби на правото 
на ЕС и на международното право, 
както и въз основа на принципите на 
солидарност, прозрачност, отчетност и 
зачитане на правата на човека и 
основните свободи; призовава 
Комисията спешно да внесе целеви 
законодателни предложения, в 
съответствие с правилата на ЕС 
относно Шенген и убежището и 
Хартата на основните права, които да 
предоставят на държавите членки 
необходимите гаранции за бързо и 
ефективно реагиране и предприемане на 
мерки в отговор на 
инструментализирането на 
мигранти от страна на държави извън 
ЕС; припомня, че достъпните законни 
пътища за миграция биха били най-
добрият инструмент не само за борба 
с контрабандата на мигранти, но 
което е по-важно – за гарантиране на 
човешкото достойнство и 
безопасността на хората;
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или престъпна мрежа;
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Изменение 17
Роберт Бедрон, Педру Маркеш
от името на групата S&D
Виола фон Крамон – Таубадел
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Общо предложение за резолюция
Параграф 19

Общо предложение за резолюция Изменение

19. изразява загриженост във връзка 
със смъртта на хора на границата 
между Беларус и ЕС и изразява своето 
съчувствие към семействата и 
роднините на починалите; призовава 
органите на Полша, Латвия и Литва и 
други засегнати държави членки да 
гарантират, че правото на ЕС в областта 
на убежището и връщането и 
международното право в областта на 
правата на човека се спазват изцяло и по 
време на извънредната ситуация, 
включително достъпа до убежище и 
достъпа на медиите, на организациите 
на гражданското общество и на 
предоставящите правна помощ до 
граничния район, и да вземат във 
възможно най-голяма степен предвид 
насоките на Агенцията на ООН за 
бежанците (ВКБООН) и на органите на 
Съвета на Европа; призовава Комисията 
в качеството си на пазител на 
Договорите да гарантира спазването на 
приложимото право на ЕС;

19. изразява силната си 
загриженост във връзка трагичната 
смърт на хора на границата между 
Беларус и ЕС и изразява своето 
съчувствие към семействата и 
роднините на починалите, и 
подчертава неотложната 
необходимост да се гарантира 
зачитането на човешката 
безопасност и достойнство от двете 
страни на тези граници; призовава 
органите на Полша, Латвия и Литва и 
други засегнати държави членки да 
гарантират, че правото на ЕС в областта 
на границите, убежището и връщането 
и международното право в областта на 
правата на човека се спазват изцяло и по 
време на извънредната ситуация, 
включително достъпа до убежище и 
достъпа на медиите, на организациите 
на гражданското общество и на 
предоставящите правна помощ до 
граничния район, и да изпълнят 
незабавно временните мерки на 
ЕСПЧ, както и да вземат във възможно 
най-голяма степен предвид насоките на 
Агенцията на ООН за бежанците 
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(ВКБООН) и на органите на Съвета на 
Европа; призовава Комисията в 
качеството си на пазител на Договорите 
да гарантира спазването на 
приложимото право на ЕС; призовава 
другите държави членки да 
демонстрират солидарност и да 
предоставят помощ на засегнатите 
държави членки, включително 
преместване на кандидатите за 
убежище;

Or. en


