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Fælles beslutningsforslag
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

Fælles beslutningsforslag
Betragtning I

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

I. der henviser til, at Lukasjenko som 
gengældelse for EU's sanktioner, der blev 
pålagt som følge af den tvungne 
omdirigering af Ryanair-fly FR4978, 
offentligt truede med at oversvømme EU, 
navnlig nabolandene Litauen og Polen, 
med migranter og narkotika; der henviser 
til, at denne trussel blev gennemført ved at 
udnytte migranter til politiske formål; der 
henviser til, at Lukasjenkoregimet 
udarbejdede en ordning for at transportere 
migranter fra Irak, Tyrkiet og andre lande 
til Minsk og med hjælp fra hviderussiske 
grænsevagter lettede deres ulovlige 
passage til Den Europæiske Union; der 
henviser til, at dette fører til, at omkring 
4 000 ulovlige migranter kommer ind i 
Litauen, over 1 400 kommer ind i Polen og 
ca. 400 kommer ind i Letland; der henviser 
til, at Litauen, Letland og Polen erklærede 
undtagelsestilstand ved deres grænse til 
Belarus; der henviser til, at antallet af 
irregulære indrejser i EU fortsat er højt, og 
at forsøg på at indrejse ulovligt fortsætter; 
der henviser til, at det belarusiske regime 
anvender magt til at skubbe migranter ind 
på EU's område og skaber propaganda og 
desinformation, der beskylder EU-

I. der henviser til, at Lukasjenko som 
gengældelse for EU's sanktioner, der blev 
pålagt som følge af den tvungne 
omdirigering af Ryanair-fly FR4978, 
offentligt truede med at "oversvømme" 
EU, navnlig nabolandene Litauen og Polen, 
med migranter og narkotika; der henviser 
til, at denne trussel blev gennemført ved at 
udnytte migranter til politiske formål; der 
henviser til, at Lukasjenkoregimet 
udarbejdede en ordning for at transportere 
migranter fra Irak, Tyrkiet og andre lande 
til Minsk og med hjælp fra hviderussiske 
grænsevagter lettede deres irregulære 
passage til Den Europæiske Union; der 
henviser til, at dette fører til, at omkring 
4 000 irregulære migranter kommer ind i 
Litauen, over 1 400 kommer ind i Polen og 
ca. 400 kommer ind i Letland; der henviser 
til, at Litauen, Letland og Polen erklærede 
undtagelsestilstand ved deres grænse til 
Belarus; der henviser til, at antallet af 
irregulære indrejser i EU fortsat er højt, og 
at forsøg på at indrejse irregulært 
fortsætter; der henviser til, at det 
belarusiske regime anvender magt til at 
skubbe migranter ind på EU's område og 
skaber propaganda og desinformation, der 
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medlemsstater for at lette ulovlig migration 
til Belarus; der henviser til, at Aliaksandr 
Lukasjenko foreslog at ophæve Belarus' 
forpligtelse til at modtage tilbagevendende 
migranter og har forelagt et lovforslag om 
suspension for det belarussiske parlament; 
der henviser til, at mindst fem migranter er 
døde som følge af hypotermi og 
udmattelse, og at adskillige migranter har 
været strandede i ugevis ved EU's ydre 
grænser til Belarus; der henviser til, at 
Polen har begrænset adgangen for 
civilsamfundsorganisationer og medier til 
grænseområdet, hvor der blev indført 
undtagelsestilstand; der henviser til, at 
situationen ved EU's grænse til Belarus 
fortsat er anspændt med mange og 
forskelligartede provokationer fra 
belarusiske officerer og soldater;

beskylder EU-medlemsstater for at lette 
irregulær migration til Belarus; der 
henviser til, at Aliaksandr Lukasjenko 
foreslog at ophæve Belarus' forpligtelse til 
at modtage tilbagevendende migranter og 
har forelagt et lovforslag om suspension 
for det belarussiske parlament; der henviser 
til, at mindst fem migranter er døde som 
følge af hypotermi og udmattelse, og at 
adskillige migranter har været strandede i 
ugevis ved EU's ydre grænser til Belarus, 
ude af stand til at få adgang til fødevarer 
og vand, andre basale ydelser, lægehjælp 
og til at indgive asylansøgninger; der 
henviser til, at der er talrige rapporter om, 
at nogle af migranterne er i en meget 
dårlig fysisk tilstand; der henviser til, at 
Polen har begrænset adgangen for 
advokater, civilsamfundsorganisationer 
og medier til grænseområdet;

Or. en
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Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

 Ja. der henviser til, at der er flere 
rapporter om tilbagedrivelser ved den 
polske og litauiske grænse til Belarus; der 
henviser til, at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har 
udstedt flere foreløbige forholdsregler, der 
pålægger Polen og Letland at give de 
berørte personer adgang til husly, mad og 
advokater, og har pålagt Litauen og Polen 
ikke at udvise asylansøgere til Belarus; 
der henviser til, at disse foreløbige 
forholdsregler angiveligt er blevet 
overtrådt;

Or. en
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Fælles beslutningsforslag
Punkt 16

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

16. udtrykker stærk solidaritet med 
Litauen, Polen og Letland samt andre 
EU-medlemsstater, som er ramt af angreb 
fra det belarusiske regime; Fordømmer på 
det kraftigste Lukasjenko-regimets 
udnyttelse af mennesker med henblik på at 
fremme politiske mål i strid med 
internationale normer og Belarus' bilaterale 
traktater med dets nabolande i EU; 
understreger, at Belarus' statssponsorering 
af ulovlige passager ved EU's ydre grænser 
kombineret med en 
desinformationskampagne udgør en form 
for hybrid krigsførelse, der har til formål at 
intimidere og destabilisere EU; gentager 
behovet for, at de lande, der er hårdest 
ramt, effektivt beskytter EU's ydre grænser 
i fuld overensstemmelse med den relevante 
folkeret, navnlig Genèvekonventionen;

16. fordømmer på det kraftigste 
Lukasjenko-regimets udnyttelse af 
mennesker med henblik på at fremme 
politiske mål i strid med internationale 
normer og Belarus' bilaterale traktater med 
dets nabolande i EU; understreger, at 
Belarus' statssponsorering af ulovlige 
passager ved EU's ydre grænser 
kombineret med en 
desinformationskampagne udgør en form 
for hybrid krigsførelse, der har til formål at 
intimidere og destabilisere EU; udtrykker 
stærk solidaritet med Litauen, Polen og 
Letland samt andre EU-medlemsstater, 
som er ramt af det belarusiske regimes 
aktioner; gentager behovet for, at de lande, 
der er hårdest ramt, effektivt beskytter EU's 
ydre grænser i fuld overensstemmelse med 
den relevante folkeret, navnlig 
Genèvekonventionen, samt EU-retten om 
asyl, herunder chartret om 
grundlæggende rettigheder;

Or. en
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Fælles beslutningsforslag
Punkt 17

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

17. glæder sig over støtten fra 
medlemsstaterne, Norge og EU's 
institutioner og agenturer, navnlig Europol, 
Frontex og Det Europæiske 
Asylstøttekontor, til de medlemsstater, der 
er berørt af den migrationskrise, som det 
belarusiske regime har skabt, og opfordrer 
dem til at fortsætte deres støtte, herunder 
ved at tildele yderligere nødhjælp fra EU, 
og opfordrer dem, der endnu ikke har 
accepteret denne støtte, til at gøre det; 
opfordrer medlemsstaterne og EU-
institutionerne til hurtigt at tage hånd om 
den flerdimensionelle krise ved den 
belarusiske grænse, til at hjælpe migranter, 
der er strandet ved grænsen til Belarus, og 
til at yde dem den nødvendige støtte; 
udtrykker bekymring over den manglende 
gennemsigtighed ved den polsk-belarusiske 
grænse og opfordrer indtrængende de 
polske myndigheder til på en gennemsigtig 
måde at sikre, at al lovgivning, politik eller 
praksis ved den polsk-belarusiske grænse 
er i overensstemmelse med EU-retten, og 
til at sikre civilsamfundsorganisationers og 
mediers adgang til grænseområdet samt til 
at samarbejde med Frontex om i fællesskab 

17. noterer sig støtten fra 
medlemsstaterne, Norge og EU's 
institutioner og agenturer, navnlig Europol, 
Frontex og Det Europæiske 
Asylstøttekontor, til de medlemsstater, der 
er berørt af de migrationsstrømme, som 
det belarusiske regime har skabt, herunder 
ved at tildele yderligere nødhjælp fra EU; 
opfordrer medlemsstaterne og EU-
institutionerne til hurtigt at tage hånd om 
den humanitære krise ved den belarusiske 
grænse, til at hjælpe migranter, der er 
strandet ved grænsen til Belarus, og til at 
yde dem den nødvendige støtte; udtrykker 
bekymring over den manglende 
gennemsigtighed ved den polsk-belarusiske 
grænse og opfordrer indtrængende de 
polske myndigheder til på en gennemsigtig 
måde at sikre, at al lovgivning, politik eller 
praksis ved den polsk-belarusiske grænse 
er i overensstemmelse med EU-retten, og 
til at sikre civilsamfundsorganisationers og 
mediers adgang til grænseområdet samt til 
at samarbejde med Frontex om i fællesskab 
at løse den aktuelle krise; opfordrer EU, 
dets medlemsstater og internationale 
organisationer til at intensivere 
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at løse den aktuelle krise; opfordrer EU, 
dets medlemsstater og internationale 
organisationer til at intensivere 
bestræbelserne på at bremse disse 
statsbeordrede 
menneskesmuglingsstrømme, herunder 
ved at lægge diplomatisk pres på 
migranternes oprindelseslande og ved at 
pålægge sanktioner mod de involverede 
belarusiske embedsmænd, enkeltpersoner 
og enheder samt mod internationale 
kriminelle netværk, der opererer på EU's 
område, og som er ansvarlige for 
transporten til de endelige 
bestemmelsessteder; fremhæver, at Belarus 
for nylig har suspenderet sin visumordning 
med Pakistan, Jordan, Egypten og 
Sydafrika, hvilket giver mulighed for 
visumfri indrejse fra disse lande til 
Belarus;

bestræbelserne på at bremse disse 
statsbeordrede migrationsstrømme, 
herunder ved at lægge diplomatisk pres på 
migranternes oprindelseslande og ved at 
pålægge sanktioner mod de involverede 
belarusiske embedsmænd, enkeltpersoner 
og enheder samt mod internationale 
kriminelle netværk, der opererer på EU's 
område, og som er ansvarlige for 
transporten til de endelige 
bestemmelsessteder; fremhæver, at Belarus 
for nylig har suspenderet sin visumordning 
med Pakistan, Jordan, Egypten og 
Sydafrika, hvilket giver mulighed for 
visumfri indrejse fra disse lande til 
Belarus;

Or. en
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Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

Fælles beslutningsforslag
Punkt 18

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

18. opfordrer Kommissionen, Rådet og 
medlemsstaterne til at vedtage en fælles 
tilgang til denne situation baseret på 
relevant EU-ret og folkeret og på 
principperne om solidaritet, 
gennemsigtighed, ansvarlighed og respekt 
for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder; 
opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt 
at fremsætte målrettede 
lovgivningsmæssige forslag, der kan give 
medlemsstaterne de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger til hurtigt og 
effektivt at reagere på tredjelandes 
kampagner for udnyttelse af migration, 
navnlig ved at sikre en stærk og effektiv 
beskyttelse af EU's ydre grænser og ved at 
stille effektive foranstaltninger til 
rådighed, der kan hindre ulovlig indrejse, 
samt at udvikle metoder til at standse et 
fjendtligt tredjelands eller kriminelt 
netværks misbrug af asylsystemet;

18. opfordrer Kommissionen, Rådet og 
medlemsstaterne til at vedtage en fælles 
tilgang til denne situation baseret på 
relevant EU-ret og folkeret og på 
principperne om solidaritet, 
gennemsigtighed, ansvarlighed og respekt 
for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder; 
opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt 
at fremsætte målrettede 
lovgivningsmæssige forslag i 
overensstemmelse med EU's regler om 
Schengen og asyl og chartret om 
grundlæggende rettigheder, der kan give 
medlemsstaterne de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger til hurtigt og 
effektivt at reagere på tredjelandes 
udnyttelse af migranter; minder om, at 
tilgængelige lovlige migrationsveje vil 
være det bedste redskab ikke blot til at 
bekæmpe smugling af migranter, men 
mere vigtigt til at sikre menneskers 
værdighed og sikkerhed;

Or. en
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Fælles beslutningsforslag
Punkt 19

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

19. er bekymret over dødsfald ved 
grænsen mellem Belarus og EU og 
udtrykker sin medfølelse med de afdødes 
familier og slægtninge; opfordrer 
myndighederne i Polen, Letland og Litauen 
og andre berørte medlemsstater til at sikre, 
at EU's asyl- og tilbagesendelseslovgivning 
og den internationale 
menneskerettighedslovgivning overholdes 
også i nødsituationer, herunder adgang til 
asyl og adgang for medier, 
civilsamfundsorganisationer og 
leverandører af gratis retshjælp til 
grænseområdet i videst muligt omfang, og 
til at tage hensyn til retningslinjerne fra 
FN's Højkommissariat for Flygtninge 
(UNHCR) og Europarådets organer; 
opfordrer Kommissionen til som 
traktaternes vogter at sikre overholdelse af 
den relevante EU-lovgivning;

19. er dybt bekymret over de tragiske 
dødsfald ved grænsen mellem Belarus og 
EU og udtrykker sin medfølelse med de 
afdødes familier og slægtninge og 
understreger det presserende behov for at 
sikre respekt for menneskers sikkerhed og 
værdighed på begge sider af disse 
grænser; opfordrer myndighederne i Polen, 
Letland og Litauen og andre berørte 
medlemsstater til at sikre, at EU's grænse-, 
asyl- og tilbagesendelseslovgivning og den 
internationale 
menneskerettighedslovgivning overholdes 
også i nødsituationer, herunder adgang til 
asyl og adgang for medier, 
civilsamfundsorganisationer og 
leverandører af gratis retshjælp til 
grænseområdet, til omgående at 
gennemføre ECHR's foreløbige 
forholdsregler og til at tage hensyn til 
retningslinjerne fra FN's Højkommissariat 
for Flygtninge (UNHCR) og Europarådets 
organer; opfordrer Kommissionen til som 
traktaternes vogter at sikre overholdelse af 
den relevante EU-lovgivning; opfordrer 
andre medlemsstater til at udvise 
solidaritet og yde bistand til de berørte 
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medlemsstater, herunder omfordeling af 
asylansøgere;

Or. en


