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Pakeitimas 12
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi atsakydamas į ES 
sankcijas, taikomas reaguojant į priverstinį 
„Ryanair“ skrydžio FR4978 nukreipimą, 
A. Lukašenka viešai grasino užtvindyti ES, 
ypač kaimynines Lietuvą ir Lenkiją, 
migrantais ir narkotikais; kadangi šie 
grasinimai buvo įgyvendinti naudojantis 
migrantais kaip priemone siekti politinių 
tikslų: kadangi A. Lukašenkos režimas 
parengė migrantų perkėlimo iš Irako, 
Turkijos ir kitų valstybių į Minską 
programą ir, padedant Baltarusijos sienos 
apsaugos pareigūnams, sudarė palankesnes 
sąlygas neteisėtam jų atvykimui į Europos 
Sąjungą; kadangi taip į Lietuvą atvyko apie 
4 000, į Lenkiją – daugiau kaip 1 400 ir į 
Latviją apie 400 neteisėtų migrantų; 
kadangi Lietuva, Latvija ir Lenkija 
paskelbė nepaprastąją padėtį pasienyje su 
Baltarusija; kadangi neteisėtų atvykimų į 
ES skaičius tebėra didelis ir tebebandoma 
neteisėtai kirsti sieną; kadangi Baltarusijos 
režimas jėga stumia migrantus į ES 
teritoriją ir kuria propagandą bei 
dezinformaciją, kaltindamas ES valstybes 
nares sudarant palankesnes sąlygas 
neteisėtai migracijai į Baltarusiją; kadangi 
A. Lukašenka pasiūlė panaikinti 

I. kadangi atsakydamas į ES 
sankcijas, taikomas reaguojant į priverstinį 
bendrovės „Ryanair“ skrydžio FR4978 
nukreipimą, A. Lukašenka viešai grasino 
„užtvindyti“ ES, ypač kaimynines Lietuvą 
ir Lenkiją, migrantais ir narkotikais; 
kadangi šie grasinimai buvo įgyvendinti 
naudojantis migrantais kaip priemone 
siekti politinių tikslų: A. Lukašenkos 
režimas parengė migrantų perkėlimo iš 
Irako, Turkijos ir kitų valstybių į Minską 
programą ir, padedant Baltarusijos sienos 
apsaugos pareigūnams, sudarė palankesnes 
sąlygas neteisėtam jų atvykimui į Europos 
Sąjungą; kadangi taip į Lietuvą atvyko apie 
4 000, į Lenkiją – daugiau kaip 1 400 ir į 
Latviją apie 400 neteisėtų migrantų; 
kadangi Lietuva, Latvija ir Lenkija 
paskelbė nepaprastąją padėtį pasienyje su 
Baltarusija; kadangi neteisėtų atvykimų į 
ES skaičius tebėra didelis ir tebebandoma 
neteisėtai kirsti sieną; kadangi Baltarusijos 
režimas jėga stumia migrantus į ES 
teritoriją ir kuria propagandą bei 
dezinformaciją, kaltindamas ES valstybes 
nares sudarant palankesnes sąlygas 
neteisėtai migracijai į Baltarusiją; kadangi 
A. Lukašenka pasiūlė panaikinti 
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Baltarusijos įsipareigojimą priimti 
grįžtančius migrantus ir Baltarusijos 
parlamentui pateikė įstatymo dėl tokio 
panaikinimo projektą; kadangi bent penki 
neteisėti migrantai mirė nuo hipotermijos ir 
išsekimo, o nemažai migrantų savaitėms 
įstrigo prie ES išorės sienos su Baltarusija; 
kadangi Lenkija apribojo pilietinės 
visuomenės organizacijų galimybes 
patekti į pasienio zonos teritorijas, kuriose 
buvo paskelbta nepaprastoji padėtis; 
kadangi padėtis prie ES sienos su 
Baltarusija tebėra įtempta, o Baltarusijos 
karininkai ir kariai vykdo daug įvairių 
provokacijų;

Baltarusijos įsipareigojimą priimti 
grįžtančius migrantus ir Baltarusijos 
parlamentui pateikė įstatymo dėl tokio 
panaikinimo projektą; kadangi bent penki 
neteisėti migrantai mirė nuo hipotermijos ir 
išsekimo, o nemažai migrantų savaitėms 
įstrigo prie ES išorės sienos su Baltarusija, 
kur jie negalėjo gauti maisto ir vandens, 
kitų pagrindinių paslaugų, medicininės 
pagalbos, taip pat negalėjo pateikti 
prieglobsčio prašymų; kadangi yra daug 
pranešimų, kad kai kurių migrantų fizinė 
būklė yra labai prasta; kadangi Lenkija 
apribojo teisininkų, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir žiniasklaidos galimybes 
patekti į pasienio zoną;
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Pakeitimas 13
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
J a konstatuojamoji dalis (nauja)

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 Ja. kadangi gaunama pranešimų apie 
priverstinį grąžinimą prie Lenkijos ir 
Lietuvos sienų su Baltarusija; kadangi 
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 
priėmė daug laikinųjų nutarčių, kuriomis 
reikalaujama, kad Lenkija ir Latvija 
suteiktų nukentėjusiems asmenims 
galimybę gauti pastogę ir maisto, naudotis 
advokatų paslaugomis, ir įpareigojo 
Lietuvą ir Lenkiją neišsiųsti prieglobsčio 
prašytojų atgal į Baltarusiją; kadangi, 
kaip pranešama, šios laikinosios nutartys 
buvo pažeistos;

Or. en
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Pakeitimas 14
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. reiškia tvirtą solidarumą su 
Lietuva, Lenkija ir Latvija, taip pat su 
kitomis ES valstybėmis narėmis, į kurias 
nukreipti Baltarusijos režimo veiksmai; 
griežtai smerkia tai, kad A. Lukašenkos 
režimas manipuliuoja žmonėmis siekdamas 
politinių tikslų ir pažeidžia tarptautines 
normas ir dvišales Baltarusijos sutartis su 
savo kaimynėmis Europos Sąjungoje; 
pabrėžia, kad Baltarusijos valstybės 
remiamas neteisėtas ES išorės sienos 
kirtimas kartu su dezinformacijos 
kampanija yra tam tikros rūšies hibridinis 
karas, kuriuo siekiama įbauginti ir 
destabilizuoti ES; pakartoja, jog reikia, kad 
daugiausiai Baltarusijos veiksmų 
patiriančios šalys veiksmingai apsaugotų 
ES išorės sienas laikydamosi atitinkamos 
tarptautinės teisės, visų pirma Ženevos 
konvencijos;

16. griežtai smerkia tai, kad 
A. Lukašenkos režimas manipuliuoja 
žmonėmis siekdamas politinių tikslų ir 
pažeidžia tarptautines normas ir dvišales 
Baltarusijos sutartis su savo kaimynėmis 
Europos Sąjungoje; pabrėžia, kad 
Baltarusijos valstybės remiamas neteisėtas 
ES išorės sienos kirtimas kartu su 
dezinformacijos kampanija yra tam tikros 
rūšies hibridinis karas, kuriuo siekiama 
įbauginti ir destabilizuoti ES; reiškia tvirtą 
solidarumą su Lietuva, Lenkija ir Latvija, 
taip pat su kitomis ES valstybėmis 
narėmis, į kurias yra nukreipti 
Baltarusijos režimo veiksmai; pakartoja, 
jog reikia, kad daugiausiai Baltarusijos 
veiksmų patiriančios šalys veiksmingai 
apsaugotų ES išorės sienas laikydamosi 
atitinkamos tarptautinės teisės, visų pirma 
Ženevos konvencijos, ES prieglobsčio 
teisės ir Pagrindinių teisių chartijos;
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Pakeitimas 15
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. palankiai vertina paramą, kurią 
valstybės narės, Norvegija ir ES 
institucijos ir agentūros, visų pirma 
Europolas, FRONTEX ir Europos 
prieglobsčio paramos biuras, teikia 
valstybėms narėms, patiriančioms 
Baltarusijos režimo sukeltą migracijos 
krizę, ragina jas toliau teikti šią paramą, 
be kita ko, toliau skirti ES skubią pagalbą 
ir ragina tas šalis, kurios tokia pagalba 
dar nepasinaudojo, tą padaryti; ragina 
valstybes nares ir ES institucijas skubiai 
spręsti daugialypės krizės Baltarusijos 
pasienyje problemą, padėti prie ES sienų su 
Baltarusija įstrigusiems migrantams ir 
suteikti jiems reikiamą paramą; reiškia 
susirūpinimą dėl nepakankamo skaidrumo 
Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje ir 
primygtinai ragina Lenkijos valdžios 
institucijas skaidriai užtikrinti, kad visi 
Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje taikomi 
teisės aktai, politika ar praktika atitiktų ES 
teisę, ir užtikrinti pilietinės visuomenės 
organizacijų ir žiniasklaidos galimybes 
patekti į pasienio regioną, taip pat 
bendradarbiauti su FRONTEX siekiant 
kartu įveikti besitęsiančią krizę; ragina ES, 

17. atkreipia dėmesį į paramą, kurią 
valstybės narės, Norvegija ir ES 
institucijos ir agentūros, visų pirma 
Europolas, FRONTEX ir Europos 
prieglobsčio paramos biuras, teikia 
valstybėms narėms, paveiktoms 
Baltarusijos režimo sukeltų migracijos 
srautų, taip pat į toliau skiriamą ES 
pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju; 
ragina valstybes nares ir ES institucijas 
skubiai spręsti humanitarinės krizės 
Baltarusijos pasienyje problemą, padėti 
prie ES sienų su Baltarusija įstrigusiems 
migrantams ir suteikti jiems reikiamą 
paramą; reiškia susirūpinimą dėl 
nepakankamo skaidrumo Lenkijos ir 
Baltarusijos pasienyje ir primygtinai ragina 
Lenkijos valdžios institucijas skaidriai 
užtikrinti, kad visi Lenkijos ir Baltarusijos 
pasienyje taikomi teisės aktai, politika ar 
praktika atitiktų ES teisę, ir užtikrinti 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
žiniasklaidos galimybes patekti į pasienio 
regioną, taip pat bendradarbiauti su 
FRONTEX siekiant kartu įveikti 
besitęsiančią krizę; ragina ES, jos valstybes 
nares ir tarptautines organizacijas dėti 
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jos valstybes nares ir tarptautines 
organizacijas dėti daugiau pastangų 
siekiant išardyti šiuos valstybės užsakytus 
prekybos žmonėmis srautus, be kita ko, 
daryti diplomatinį spaudimą migrantų 
kilmės šalims ir įvesti sankcijas 
atitinkamiems Baltarusijos valdžios 
pareigūnams, asmenims ir subjektams, taip 
pat ES teritorijoje veikiantiems 
tarptautiniams nusikaltėlių tinklams, 
atsakingiems už gabenimą į tikslines 
valstybes; pabrėžia, kad Baltarusija 
neseniai sustabdė Pakistanui, Jordanijai, 
Egiptui ir Pietų Afrikai taikytą savo vizų 
režimą ir sudarė sąlygas keliauti iš šių šalių 
į Baltarusiją be vizų;

daugiau pastangų siekiant išardyti šiuos 
valstybės užsakytus migracijos srautus, be 
kita ko, daryti diplomatinį spaudimą 
migrantų kilmės šalims ir įvesti sankcijas 
atitinkamiems Baltarusijos valdžios 
pareigūnams, asmenims ir subjektams, taip 
pat ES teritorijoje veikiantiems 
tarptautiniams nusikaltėlių tinklams, 
atsakingiems už gabenimą į tikslines 
valstybes; pabrėžia, kad Baltarusija 
neseniai sustabdė Pakistanui, Jordanijai, 
Egiptui ir Pietų Afrikai taikytą savo vizų 
režimą ir sudarė sąlygas keliauti iš šių šalių 
į Baltarusiją be vizų;

Or. en
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Pakeitimas 16
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. ragina Komisiją, Tarybą ir 
valstybes nares patvirtinti bendrą požiūrį į 
šią padėtį, remiantis atitinkamais ES ir 
tarptautinės teisės aktais, taip pat 
solidarumo, skaidrumo, atskaitomybės ir 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms principais; ragina Komisiją 
skubiai pateikti tikslinius pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais valstybėms narėms būtų 
suteikiamos būtinos apsaugos priemonės, 
kad jos galėtų greitai ir veiksmingai 
reaguoti į ES nepriklausančių šalių 
vykdomas manipuliavimo migracija 
kampanijas ir į jas atsakyti, visų pirma 
užtikrinant tvirtą ir veiksmingą ES išorės 
sienų apsaugą ir numatant veiksmingas 
priemones, kuriomis būtų užkertamas 
kelias neteisėtam sienos kirtimui, taip pat 
ištobulinant priemones, kurios padėtų 
neleisti jokiai priešiškai trečiajai šaliai ar 
nusikaltėlių tinklams piktnaudžiauti 
prieglobsčio sistema;

18. ragina Komisiją, Tarybą ir 
valstybes nares patvirtinti bendrą požiūrį į 
šią padėtį, remiantis atitinkamais ES ir 
tarptautinės teisės aktais, taip pat 
solidarumo, skaidrumo, atskaitomybės ir 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms principais; ragina Komisiją 
skubiai pateikti tikslinius pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurie 
būtų suderinti su ES Šengeno sutartimi ir 
prieglobsčio teisės aktais bei Pagrindinių 
teisių chartija ir kuriais valstybėms narėms 
būtų suteikiamos būtinos apsaugos 
priemonės, kad jos galėtų greitai ir 
veiksmingai reaguoti į trečiųjų šalių 
vykdomas manipuliavimo migrantais 
kampanijas ir į jas atsakyti; primena, kad 
prieinami teisėtos migracijos būdai būtų 
geriausia priemonė ne tik kovojant su 
neteisėtu migrantų gabenimu, bet ir (o tai 
dar svarbiau) užtikrinant žmogaus orumą 
ir asmenų saugumą;

Or. en
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Pakeitimas 17
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. yra susirūpinęs dėl žmonių mirties 
prie Baltarusijos ir ES sienos ir reiškia 
užuojautą mirusiųjų šeimoms ir giminėms; 
ragina Lenkijos, Latvijos, Lietuvos ir kitų 
atitinkamų valstybių narių valdžios 
institucijas užtikrinti, kad būtų laikomasi, 
taip pat ekstremaliosios padėties metu, ES 
prieglobsčio bei grąžinimo teisės ir 
tarptautinės žmogaus teisių teisės, įskaitant 
kuo platesnę galimybę gauti prieglobstį ir 
galimybę žiniasklaidai, pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir teisinės 
pagalbos teikėjams patekti į pasienio 
regioną, ir atsižvelgti į Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 
biuro (UNHCR) ir Europos Tarybos 
organų rekomendacijas; ragina Komisiją, 
kaip Sutarčių sergėtoją, užtikrinti 
atitinkamos ES teisės laikymąsi;

19. yra labai susirūpinęs dėl tragiškos 
mirties atvejų prie Baltarusijos ir ES sienos 
ir reiškia užuojautą mirusiųjų šeimoms ir 
giminėms; pabrėžia, kad būtina skubiai 
užtikrinti pagarbą žmogaus saugumui ir 
orumui abiejose sienos pusėse; ragina 
Lenkijos, Latvijos, Lietuvos ir kitų 
atitinkamų valstybių narių valdžios 
institucijas užtikrinti, kad būtų laikomasi, 
taip pat ekstremaliosios padėties metu, ES 
pasienio, prieglobsčio bei grąžinimo teisės 
ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, 
įskaitant kuo platesnę galimybę gauti 
prieglobstį ir galimybę žiniasklaidai, 
pilietinės visuomenės organizacijoms ir 
teisinės pagalbos teikėjams patekti į 
pasienio regioną, nedelsiant pradėti taikyti 
EŽTT laikinąsias priemones ir atsižvelgti į 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 
reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir 
Europos Tarybos organų rekomendacijas; 
ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, 
užtikrinti atitinkamos ES teisės laikymąsi; 
ragina kitas valstybes nares demonstruoti 
solidarumą ir teikti pagalbą paveiktoms 
valstybėms narėms, įskaitant prieglobsčio 
prašytojų perkėlimą;



AM\1240611LT.docx PE697.947v01-00 }
PE697.950v01-00 }
PE697.933v01-00 }
PE697.959v01-00 } RC1

LT Suvienijusi įvairovę LT

Or. en


