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Resolutsiooni ühisettepanek
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Olukord Valgevenes pärast aasta kestnud jätkuvaid proteste ja nende vägivaldset 
mahasurumist

Resolutsiooni ühisettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et vastumeetmetena ELi 
sanktsioonidele, mis kehtestati vastuseks 
Ryanairi lennu FR4978 sunniviisilisele 
ümbersuunamisele, ähvardas Lukašenka 
avalikult, et ujutab ELi, eelkõige 
naaberriigid Leedu ja Poola, üle rändajate 
ja uimastitega; arvestades, et selle 
ähvarduse täideviimiseks kasutati rändajaid 
poliitilistel eesmärkidel; arvestades, et 
Lukašenka režiim töötas välja kava, mille 
kohaselt toodi rändajad Iraagist, Türgist ja 
teistest riikidest Minskisse ning nad 
ületasid Valgevene piirivalvurite abiga 
ebaseaduslikult piiri ja sisenesid Euroopa 
Liitu; arvestades, et selle tulemusel sisenes 
Leetu ebaseaduslikult ligikaudu 4000 
rändajat, Poolasse üle 1400 ja Lätti umbes 
400 rändajat; arvestades, et Leedu, Läti ja 
Poola kuulutasid oma piiridel Valgevenega 
välja erakorralise seisukorra; arvestades, et 
ELi ebaseadusliku sisenemise juhtumeid 
on endiselt palju ja ebaseaduslikud 
piiriületuskatsed jätkuvad; arvestades, et 
Valgevene režiim suunab rändajaid jõuga 
ELi territooriumile ning levitab 
propagandat ja desinformatsiooni, 
süüdistades ELi liikmesriike Valgevene-

I. arvestades, et vastumeetmetena ELi 
sanktsioonidele, mis kehtestati vastuseks 
Ryanairi lennu FR4978 sunniviisilisele 
ümbersuunamisele, ähvardas Lukašenka 
avalikult, et ujutab ELi, eelkõige 
naaberriigid Leedu ja Poola, üle rändajate 
ja uimastitega; arvestades, et selle 
ähvarduse täideviimiseks kasutati rändajaid 
poliitilistel eesmärkidel; arvestades, et 
Lukašenka režiim töötas välja kava, mille 
kohaselt toodi rändajad Iraagist, Türgist ja 
teistest riikidest Minskisse ning nad 
ületasid Valgevene piirivalvurite abiga 
ebaseaduslikult piiri ja sisenesid Euroopa 
Liitu; arvestades, et selle tulemusel sisenes 
Leetu ebaseaduslikult ligikaudu 4000 
rändajat, Poolasse üle 1400 ja Lätti umbes 
400 rändajat; arvestades, et Leedu, Läti ja 
Poola kuulutasid oma piiridel Valgevenega 
välja erakorralise seisukorra; arvestades, et 
ELi ebaseadusliku sisenemise juhtumeid 
on endiselt palju ja ebaseaduslikud 
piiriületuskatsed jätkuvad; arvestades, et 
Valgevene režiim suunab rändajaid jõuga 
ELi territooriumile ning levitab 
propagandat ja desinformatsiooni, 
süüdistades ELi liikmesriike Valgevene-
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suunalise ebaseadusliku rände 
hõlbustamises; arvestades, et Lukašenka 
tegi ettepaneku lõpetada Valgevene 
kohustus võtta vastu tagasipöörduvad 
rändajad ja esitas selle kohustuse peatamise 
kohta Valgevene parlamendile seaduse 
eelnõu; arvestades, et vähemalt viis 
rändajat on alajahtumise ja kurnatuse tõttu 
surnud ning mitu rändajat on jäänud ELi 
välispiirile Valgevenega nädalateks lõksu; 
arvestades, et Poola on piiranud 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
meedia juurdepääsu piirialale, kus on 
välja kuulutatud erakorraline seisukord; 
arvestades, et olukord ELi ja Valgevene 
piiril on endiselt pingeline ning Valgevene 
ohvitserid ja sõdurid korraldavad sageli 
mitmesuguseid provokatsioone;

suunalise ebaseadusliku rände 
hõlbustamises; arvestades, et Lukašenka 
tegi ettepaneku lõpetada Valgevene 
kohustus võtta vastu tagasipöörduvad 
rändajad ja esitas selle kohustuse peatamise 
kohta Valgevene parlamendile seaduse 
eelnõu; arvestades, et vähemalt viis 
rändajat on alajahtumise ja kurnatuse tõttu 
surnud ning mitu rändajat on jäänud ELi 
välispiirile Valgevenega nädalateks lõksu, 
kus neil puudub juurdepääs toidule ja 
veele, muudele põhiteenustele ja arstiabile 
ning kus nad ei saa esitada 
varjupaigataotlust; arvestades, et on 
arvukalt teateid selle kohta, et mõnede 
rändajate füüsiline seisund on väga halb; 
arvestades, et Poola on piiranud 
advokaatide, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja meedia juurdepääsu 
piirialale;
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 Ja. arvestades, et on mitmeid teateid 
Poola ja Leedu piiril Valgevenega 
toimuva tagasitõrjumise kohta; 
arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus 
on andnud mitu ajutist korraldust, milles 
nõutakse, et Poola ja Läti tagaksid 
kannatanud isikutele juurdepääsu 
peavarjule, toidule ja advokaatidele, ning 
on kohustanud Leedut ja Poolat 
varjupaigataotlejaid Valgevenesse mitte 
tagasi saatma; arvestades, et väidetavalt 
on neid ajutisi korraldusi rikutud;
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Punkt 16

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

16. väljendab suurt solidaarsust 
Leedu, Poola ja Läti ning teiste ELi 
liikmesriikidega, kelle Valgevene režiim 
on sihtmärgiks võtnud; mõistab igati 
hukka, et Lukašenka režiim kasutab 
inimesi poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks ning rikub sellega 
rahvusvahelisi õigusnorme ja kahepoolseid 
lepinguid, mille Valgevene on oma ELi 
naabritega sõlminud; rõhutab, et Valgevene 
riigi toetus ELi välispiiril toimuvale 
ebaseaduslikule piiriületusele ning 
desinformatsiooni levitamine on 
hübriidsõda, mille eesmärk on ELi 
hirmutada ja destabiliseerida; kordab, et 
ELi välispiire tuleb kõige enam mõjutatud 
riikides kooskõlas asjakohase 
rahvusvahelise õigusega, eelkõige Genfi 
konventsiooniga, kindlalt kaitsta;

16. mõistab igati hukka, et Lukašenka 
režiim kasutab inimesi poliitiliste 
eesmärkide saavutamiseks ning rikub 
sellega rahvusvahelisi õigusnorme ja 
kahepoolseid lepinguid, mille Valgevene 
on oma ELi naabritega sõlminud; rõhutab, 
et Valgevene riigi toetus ELi välispiiril 
toimuvale ebaseaduslikule piiriületusele 
ning desinformatsiooni levitamine on 
hübriidsõda, mille eesmärk on ELi 
hirmutada ja destabiliseerida; väljendab 
suurt solidaarsust Leedu, Poola ja Läti 
ning teiste ELi liikmesriikidega, kelle 
Valgevene režiim on sihtmärgiks võtnud; 
kordab, et ELi välispiire tuleb kõige enam 
mõjutatud riikides kindlalt kaitsta 
kooskõlas asjakohase rahvusvahelise 
õigusega, eelkõige Genfi konventsiooniga 
ja samuti ELi varjupaigaõigusega, 
sealhulgas põhiõiguste hartaga;

Or. en
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Punkt 17

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

17. peab kiiduväärseks toetust, mida 
liikmesriigid, Norra ning ELi 
institutsioonid ja ametid, eelkõige Europol, 
Frontex ja Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiamet, on Valgevene režiimi tekitatud 
rändekriisist mõjutatud liikmesriikidele 
andnud, ergutab neid seda toetust jätkama 
ja eraldama selleks muu hulgas veel 
rohkem ELi hädaabi, ning kutsub neid, 
kes ei ole seda võimalust veel kasutanud, 
seda tegema; palub liikmesriikidel ja ELi 
institutsioonidel Valgevene piiril 
mitmemõõtmelist kriisi kohe lahendama 
asuda, aidata ELi ja Valgevene piirile kinni 
jäänud rändajaid ja pakkuda neile vajalikku 
tuge; väljendab muret, et Poola-Valgevene 
piiril toimuv ei ole läbipaistev, ja nõuab 
tungivalt, et Poola ametivõimud tagaksid 
läbipaistval viisil Poola-Valgevene piiril 
kehtivate õigusaktide, poliitika ja tavade 
kooskõla ELi õigusega ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
meedia pääsu piirialale ja teeksid koostööd 
Frontexiga, et praegune kriis ühiselt 
lahendada; nõuab, et EL, selle liikmesriigid 
ja rahvusvahelised organisatsioonid 

17. võtab teadmiseks toetuse, mida 
liikmesriigid, Norra ning ELi 
institutsioonid ja ametid, eelkõige Europol, 
Frontex ja Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiamet, on Valgevene režiimi tekitatud 
rändevoogudest mõjutatud liikmesriikidele 
andnud muu hulgas täiendava ELi hädaabi 
eraldamise kaudu; palub liikmesriikidel ja 
ELi institutsioonidel Valgevene piiril 
humanitaarkriisi kohe lahendama asuda, 
aidata ELi ja Valgevene piirile kinni 
jäänud rändajaid ja pakkuda neile vajalikku 
tuge; väljendab muret, et Poola-Valgevene 
piiril toimuv ei ole läbipaistev, ja nõuab 
tungivalt, et Poola ametivõimud tagaksid 
läbipaistval viisil Poola-Valgevene piiril 
kehtivate õigusaktide, poliitika ja tavade 
kooskõla ELi õigusega ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
meedia pääsu piirialale ja teeksid koostööd 
Frontexiga, et praegune kriis ühiselt 
lahendada; nõuab, et EL, selle liikmesriigid 
ja rahvusvahelised organisatsioonid 
pingutaksid rohkem, et riigi korraldatud 
rändevoog peatada, ning muu hulgas 
avaldaksid selleks rändajate 
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pingutaksid rohkem, et riigi korraldatud 
inimkaubanduse voog peatada, ning muu 
hulgas avaldaksid selleks rändajate 
päritoluriikidele diplomaatilist survet ning 
kehtestaksid sanktsioonid asjaomaste 
Valgevene ametnike, üksikisikute ja 
üksuste ning ELi territooriumil tegutsevate 
rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike 
suhtes, kes toimetavad rändajaid 
lõppsihtkohtadesse; rõhutab, et Valgevene 
peatas hiljuti Pakistani, Jordaania, Egiptuse 
ja Lõuna-Aafrikaga viisarežiimi, mis 
tähendab, et nendest riikidest võib 
Valgevenesse reisida viisata;

päritoluriikidele diplomaatilist survet ning 
kehtestaksid sanktsioonid asjaomaste 
Valgevene ametnike, üksikisikute ja 
üksuste ning ELi territooriumil tegutsevate 
rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike 
suhtes, kes toimetavad rändajaid 
lõppsihtkohtadesse; rõhutab, et Valgevene 
peatas hiljuti Pakistani, Jordaania, Egiptuse 
ja Lõuna-Aafrikaga viisarežiimi, mis 
tähendab, et nendest riikidest võib 
Valgevenesse reisida viisata;

Or. en
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Punkt 18

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

18. palub, et komisjon, nõukogu ja 
liikmesriigid võtaksid selle olukorra suhtes 
vastu ühise tegutsemisviisi, mis põhineb 
asjakohasel ELi ja rahvusvahelisel õigusel 
ning solidaarsuse, läbipaistvuse, vastutuse, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise 
põhimõttel; kutsub komisjoni üles esitama 
kiiresti spetsiaalsed seadusandlikud 
ettepanekud, millega anda liikmesriikidele 
vajalikud tagatised selleks, et võtta kiiresti 
midagi ette kolmandate riikide püüdega 
rännet oma huvides ära kasutada, eelkõige 
tagades ELi välispiiridel tugeva ja tõhusa 
kaitse, kehtestades ebaseaduslike 
piiriületuste vältimiseks tõhusad meetmed 
ning leides võimalused, kuidas 
varjupaigasüsteemi kuritarvitamine 
vaenulike kolmandate riikide ja 
kuritegelike võrgustike poolt peatada;

18. palub, et komisjon, nõukogu ja 
liikmesriigid võtaksid selle olukorra suhtes 
vastu ühise tegutsemisviisi, mis põhineb 
asjakohasel ELi ja rahvusvahelisel õigusel 
ning solidaarsuse, läbipaistvuse, vastutuse, 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise 
põhimõttel; kutsub komisjoni üles esitama 
kiiresti spetsiaalsed seadusandlikud 
ettepanekud, mis oleksid kooskõlas ELi 
Schengeni ja varjupaiga taotlemise 
eeskirjade ning põhiõiguste hartaga ja 
millega saaks anda liikmesriikidele 
vajalikud tagatised selleks, et võtta kiiresti 
ja tõhusalt midagi ette kolmandate riikide 
püüdega rändajaid oma huvides ära 
kasutada; tuletab meelde, et kättesaadavad 
seaduslikud rändevõimalused oleksid 
parim vahend mitte ainult rändajate 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu, 
vaid veelgi enam selleks, et tagada 
inimeste inimväärikus ja turvalisus;

Or. en
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Punkt 19

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab muret, et Valgevene ja 
ELi piiril on inimesi surma saanud, ning 
avaldab hukkunute perekondadele ja 
sugulastele kaastunnet; kutsub Poola, Läti 
ja Leedu ning teiste olukorrast puudutatud 
liikmesriikide ametivõime üles tagama, et 
ELi varjupaiga- ja tagasisaatmisõigust ning 
rahvusvahelist inimõigustealast õigust – 
kaasa arvatud õigus taotleda varjupaika 
ning meedia, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja õigusabiandjate õigus 
pääseda võimalikult suures ulatuses 
piirialale – järgitaks ka hädaolukorras, ning 
kutsub üles võtma arvesse ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja Euroopa 
Nõukogu organite suuniseid; palub 
komisjonil kui aluslepingute täitmise 
järelevalvajal tagada, et järgitaks 
asjaomaseid ELi õigusakte;

19. väljendab sügavat muret, et 
Valgevene ja ELi piiril on inimesi 
traagiliselt surma saanud, ning avaldab 
hukkunute perekondadele ja sugulastele 
kaastunnet ning rõhutab tungivat vajadust 
tagada inimeste turvalisus ja 
inimväärikuse austamine mõlemal pool 
seda piiri; kutsub Poola, Läti ja Leedu ning 
teiste olukorrast puudutatud liikmesriikide 
ametivõime üles tagama, et ELi piiri-, 
varjupaiga- ja tagasisaatmisõigust ning 
rahvusvahelist inimõigustealast õigust – 
kaasa arvatud õigus taotleda varjupaika 
ning meedia, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja õigusabiandjate õigus 
pääseda piirialale – järgitaks ka 
hädaolukorras, ning kutsub üles 
viivitamata rakendama Euroopa 
Inimõiguste Kohtu ajutisi meetmeid ja 
võtma arvesse ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja Euroopa 
Nõukogu organite suuniseid; palub 
komisjonil kui aluslepingute täitmise 
järelevalvajal tagada, et järgitaks 
asjaomaseid ELi õigusakte; palub teistel 
liikmesriikidel ilmutada solidaarsust ja 
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anda abi mõjutatud liikmesriikidele, muu 
hulgas varjupaigataotlejate 
ümberpaigutamisel;

Or. en


