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Amendement 12
Robert Biedroń, Pedro Marques
namens de S&D-Fractie
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging I

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat Loekasjenka er 
als vergelding voor de EU-sancties die als 
antwoord op de gedwongen omleiding van 
Ryanairvlucht FR4978 zijn opgelegd, in 
het openbaar mee heeft gedreigd de EU, en 
met name buurlanden Litouwen en Polen, 
te overspoelen met migranten en drugs; 
overwegende dat dit dreigement werd 
uitgevoerd door migranten in te zetten voor 
politieke doeleinden; overwegende dat het 
regime van Loekasjenka een regeling heeft 
bedacht om migranten uit Irak, Turkije en 
andere landen naar Minsk over te brengen 
en met de bijdrage van Belarussische 
grenswachters hen te helpen illegaal de 
Europese Unie binnen te komen; 
overwegende dat dit heeft geleid tot de 
binnenkomst van ongeveer 4 000 
irreguliere migranten in Litouwen, meer 
dan 1 400 in Polen en ongeveer 400 in 
Letland; overwegende dat Polen, Letland 
en Litouwen de noodtoestand hebben 
afgekondigd aan de grens met Belarus; 
overwegende dat het aantal personen die 
aldus irregulier in de EU binnenkomt hoog 
blijft en dat daar nog steeds pogingen toe 
worden ondernomen; overwegende dat het 

I. overwegende dat Loekasjenka er 
als vergelding voor de EU-sancties die als 
antwoord op de gedwongen omleiding van 
Ryanairvlucht FR4978 zijn opgelegd, in 
het openbaar mee heeft gedreigd de EU, en 
met name buurlanden Litouwen en Polen, 
te “overspoelen” met migranten en drugs; 
overwegende dat dit dreigement werd 
uitgevoerd door migranten in te zetten voor 
politieke doeleinden; overwegende dat het 
regime van Loekasjenka een regeling heeft 
bedacht om migranten uit Irak, Turkije en 
andere landen naar Minsk over te brengen 
en met de bijdrage van Belarussische 
grenswachters hen te helpen op irreguliere 
wijze de Europese Unie binnen te komen; 
overwegende dat dit heeft geleid tot de 
binnenkomst van ongeveer 4 000 
irreguliere migranten in Litouwen, meer 
dan 1 400 in Polen en ongeveer 400 in 
Letland; overwegende dat Polen, Letland 
en Litouwen de noodtoestand hebben 
afgekondigd aan de grens met Belarus; 
overwegende dat het aantal personen die 
aldus irregulier in de EU binnenkomt hoog 
blijft en dat daar nog steeds pogingen toe 
worden ondernomen; overwegende dat het 
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Belarussische regime migranten met 
geweld tot op het grondgebied van de EU 
drijft en aan propaganda en desinformatie 
doet door de EU-lidstaten ervan te 
beschuldigen irreguliere migratie naar 
Belarus te stimuleren; overwegende dat 
Loekasjenka heeft voorgesteld een einde te 
maken aan de verplichting van Belarus om 
terugkerende migranten op te nemen en 
een wetsontwerp over de opschorting 
daarvan heeft ingediend bij het 
Belarussische parlement; overwegende dat 
ten minste vijf migranten door 
onderkoeling en uitputting zijn gestorven 
en dat verscheidene migranten wekenlang 
aan de buitengrens van de EU met Belarus 
gestrand zijn; overwegende dat Polen de 
toegang van maatschappelijke 
organisaties en de media tot het 
grensgebied, waar de noodtoestand is 
uitgeroepen, heeft beperkt; overwegende 
dat de situatie aan de EU-grens met 
Belarus gespannen blijft en dat er sprake 
is van veel verschillende provocaties van 
de kant van Belarussische functionarissen 
en militairen;

Belarussische regime migranten met 
geweld tot op het grondgebied van de EU 
drijft en aan propaganda en desinformatie 
doet door de EU-lidstaten ervan te 
beschuldigen irreguliere migratie naar 
Belarus te stimuleren; overwegende dat 
Loekasjenka heeft voorgesteld een einde te 
maken aan de verplichting van Belarus om 
terugkerende migranten op te nemen en 
een wetsontwerp over de opschorting 
daarvan heeft ingediend bij het 
Belarussische parlement; overwegende dat 
ten minste vijf migranten door 
onderkoeling en uitputting zijn gestorven 
en dat verscheidene migranten wekenlang 
aan de buitengrens van de EU met Belarus 
gestrand zijn, zonder toegang tot voedsel 
en water, andere basisvoorzieningen en 
medische bijstand en zonder dat ze een 
asielaanvraag kunnen indienen; 
overwegende dat er talrijke meldingen zijn 
dat sommige migranten zich in een zeer 
slechte fysieke toestand bevinden; 
overwegende dat Polen de toegang van 
advocaten, maatschappelijke organisaties 
en de media tot het grensgebied heeft 
beperkt;

Or. en
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Amendement 13
Robert Biedroń, Pedro Marques
namens de S&D-Fractie
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

 J bis. overwegende dat er diverse 
meldingen zijn van pushbacks aan de 
grens van Polen en Litouwen met 
Belarus; overwegende dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) verscheidene voorlopige 
beschikkingen heeft uitgevaardigd waarin 
het Polen en Letland gelast de getroffen 
personen toegang te verlenen tot 
onderdak, voedsel en advocaten, en dat 
het Litouwen en Polen heeft gelast 
asielzoekers niet uit te zetten naar 
Belarus; overwegende dat deze voorlopige 
beschikkingen naar verluidt zijn 
genegeerd;

Or. en
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Amendement 14
Robert Biedroń, Pedro Marques
namens de S&D-Fractie
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

16. betuigt zijn sterke solidariteit met 
Litouwen, Polen en Letland, alsook met 
andere EU-lidstaten waarop het 
Belarussische regime het vizier richt; 
veroordeelt ten zeerste dat het regime van 
Loekasjenka met het oog op politieke 
doelstellingen mensen tot instrumenten 
degradeert, hetgeen in strijd is met de 
internationale normen en de bilaterale 
verdragen van Belarus met zijn EU-
buurlanden; onderstreept dat de door de 
Belarussische staat gesteunde illegale 
grensoverschrijdingen aan de 
buitengrenzen van de EU, in combinatie 
met een desinformatiecampagne, een vorm 
van hybride oorlogvoering is die gericht is 
op het intimideren en destabiliseren van de 
EU; herhaalt dat de meest getroffen landen 
de buitengrenzen van de EU doeltreffend 
moeten beschermen, in overeenstemming 
met het relevante internationale recht, in 
het bijzonder het Verdrag van Genève;

16. veroordeelt ten zeerste dat het 
regime van Loekasjenka met het oog op 
politieke doelstellingen mensen tot 
instrumenten degradeert, hetgeen in strijd 
is met de internationale normen en de 
bilaterale verdragen van Belarus met zijn 
EU-buurlanden; onderstreept dat de door 
de Belarussische staat gesteunde illegale 
grensoverschrijdingen aan de 
buitengrenzen van de EU, in combinatie 
met een desinformatiecampagne, een vorm 
van hybride oorlogvoering is die gericht is 
op het intimideren en destabiliseren van de 
EU; betuigt zijn sterke solidariteit met 
Litouwen, Polen en Letland, alsook met 
andere EU-lidstaten waarop het 
Belarussische regime het vizier richt; 
herhaalt dat de meest getroffen landen de 
buitengrenzen van de EU doeltreffend 
moeten beschermen, in overeenstemming 
met het relevante internationale recht, in 
het bijzonder het Verdrag van Genève, 
alsook het EU-recht inzake asiel, 
waaronder het Handvest van de 
grondrechten;
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Or. en
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Amendement 15
Robert Biedroń, Pedro Marques
namens de S&D-Fractie
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

17. is ingenomen met de steun die de 
lidstaten, Noorwegen en de EU-
instellingen en ‑agentschappen, met name 
Europol, Frontex en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken, 
hebben verleend aan de lidstaten die 
getroffen zijn door de migratiecrisis die 
het Belarussische regime heeft 
teweeggebracht, en spoort deze aan die 
steun voort te zetten, onder meer door 
verdere noodhulp van de EU toe te kennen, 
en nodigt de lidstaten die nog geen 
gebruik hebben gemaakt van die hulp uit 
om dat alsnog te doen; roept de lidstaten 
en EU-instellingen op om dringend iets te 
doen aan de multidimensionale crisis aan 
de grens met Belarus, migranten te helpen 
die aan de grens met Belarus gestrand zijn 
en hun de nodige steun te verlenen; is 
bezorgd over het gebrek aan transparantie 
aan de grens tussen Polen en Belarus en 
spoort de Poolse autoriteiten aan om op 
transparante wijze te waarborgen dat 
wetgeving, beleid of praktijken aan de 
Pools-Belarussische grens in 
overeenstemming zijn met het EU-recht en 

17. wijst op de steun die de lidstaten, 
Noorwegen en de EU-instellingen en 
‑agentschappen, met name Europol, 
Frontex en het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken, 
hebben verleend aan de lidstaten die 
getroffen zijn door de migratiestromen die 
het Belarussische regime heeft 
teweeggebracht, onder meer door verdere 
noodhulp van de EU toe te kennen; roept 
de lidstaten en EU-instellingen op om 
dringend iets te doen aan de humanitaire 
crisis aan de grens met Belarus, migranten 
te helpen die aan de grens met Belarus 
gestrand zijn en hun de nodige steun te 
verlenen; is bezorgd over het gebrek aan 
transparantie aan de grens tussen Polen en 
Belarus en spoort de Poolse autoriteiten 
aan om op transparante wijze te 
waarborgen dat wetgeving, beleid of 
praktijken aan de Pools-Belarussische 
grens in overeenstemming zijn met het 
EU-recht en dat maatschappelijke 
organisaties en de media toegang krijgen 
tot de grensregio, en om samen te werken 
met Frontex teneinde de huidige crisis 



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

dat maatschappelijke organisaties en de 
media toegang krijgen tot de grensregio, en 
om samen te werken met Frontex teneinde 
de huidige crisis gezamenlijk op te lossen; 
verzoekt de EU, haar lidstaten en 
internationale organisaties meer 
inspanningen te leveren om deze door de 
staat gelaste mensenhandelstromen te 
ontmantelen, onder meer door 
diplomatieke druk uit te oefenen op de 
landen van herkomst van migranten en 
door sancties op te leggen aan de 
Belarussische functionarissen, personen en 
entiteiten die erbij betrokken zijn, alsook 
aan internationale criminele netwerken die 
op het grondgebied van de EU actief zijn 
en verantwoordelijk zijn voor het 
overbrengen van migranten naar 
eindbestemmingen; benadrukt dat Belarus 
onlangs zijn visumregeling met Pakistan, 
Jordanië, Egypte en Zuid-Afrika heeft 
opgeschort, waardoor visumvrij reizen van 
deze landen naar Belarus mogelijk is;

gezamenlijk op te lossen; verzoekt de EU, 
haar lidstaten en internationale organisaties 
meer inspanningen te leveren om deze door 
de staat gelaste migratiestromen te 
ontmantelen, onder meer door 
diplomatieke druk uit te oefenen op de 
landen van herkomst van migranten en 
door sancties op te leggen aan de 
Belarussische functionarissen, personen en 
entiteiten die erbij betrokken zijn, alsook 
aan internationale criminele netwerken die 
op het grondgebied van de EU actief zijn 
en verantwoordelijk zijn voor het 
overbrengen van migranten naar 
eindbestemmingen; benadrukt dat Belarus 
onlangs zijn visumregeling met Pakistan, 
Jordanië, Egypte en Zuid-Afrika heeft 
opgeschort, waardoor visumvrij reizen van 
deze landen naar Belarus mogelijk is;

Or. en
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Amendement 16
Robert Biedroń, Pedro Marques
namens de S&D-Fractie
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie, de Raad en 
de lidstaten om een gemeenschappelijke 
benadering te hanteren ten aanzien van 
deze situatie, op basis van het relevante 
EU- en internationale recht en de 
beginselen van solidariteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht en eerbiediging van 
de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden; verzoekt de Commissie 
dringend gerichte wetgevingsvoorstellen in 
te dienen die de lidstaten de nodige 
waarborgen bieden om snel en doeltreffend 
te reageren op campagnes van derde 
landen voor de instrumentalisering van 
migratie, met name door te zorgen voor 
een sterke en doeltreffende bescherming 
van de buitengrenzen van de EU, door 
doeltreffende maatregelen te nemen om 
irreguliere grensoverschrijdingen te 
voorkomen en door te voorzien in 
manieren om misbruik van het asielstelsel 
door vijandige derde landen of criminele 
netwerken te stoppen;

18. verzoekt de Commissie, de Raad en 
de lidstaten om een gemeenschappelijke 
benadering te hanteren ten aanzien van 
deze situatie, op basis van het relevante 
EU- en internationale recht en de 
beginselen van solidariteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht en eerbiediging van 
de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden; verzoekt de Commissie 
dringend gerichte wetgevingsvoorstellen in 
te dienen, in overeenstemming met de 
EU-regels inzake Schengen en asiel en 
het Handvest van de grondrechten, die de 
lidstaten de nodige waarborgen bieden om 
snel en doeltreffend te reageren op de 
instrumentalisering van migranten door 
derde landen; herinnert eraan dat 
toegankelijke legale 
migratiemogelijkheden het beste 
instrument zouden zijn, niet alleen om de 
smokkel van migranten te bestrijden, 
maar ook en vooral om de menselijke 
waardigheid en veiligheid van personen te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 17
Robert Biedroń, Pedro Marques
namens de S&D-Fractie
Viola Von Cramon-Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan 
ervan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over het feit dat er 
mensen aan de grens tussen Belarus en de 
EU zijn omgekomen en spreekt zijn 
medeleven uit met de naaste en verdere 
familie van de overledenen; verzoekt de 
autoriteiten van Polen, Letland, Litouwen 
en andere getroffen lidstaten ervoor te 
zorgen dat het asiel- en terugkeerrecht van 
de EU en het internationaal recht inzake 
mensenrechten ook tijdens de noodsituatie 
volledig worden nageleefd, met inbegrip 
van de toegang tot asiel en een zo groot 
mogelijke toegang van de media, 
maatschappelijke organisaties en 
rechtsbijstandverleners tot het grensgebied, 
en rekening te houden met de richtsnoeren 
van het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de organen 
van de Raad van Europa; verzoekt de 
Commissie als de hoedster van de 
Verdragen toe te zien op de naleving van 
het toepasselijke EU-recht;

19. is erg bezorgd over de tragische 
dood van mensen aan de grens tussen 
Belarus en de EU en spreekt zijn 
medeleven uit met de naaste en verdere 
familie van de overledenen en wijst erop 
dat de eerbiediging van de menselijke 
veiligheid en waardigheid aan beide 
zijden van deze grens dringend moet 
worden gewaarborgd; verzoekt de 
autoriteiten van Polen, Letland, Litouwen 
en andere getroffen lidstaten ervoor te 
zorgen dat de grenzen van de EU, het 
asiel- en terugkeerrecht van de EU en het 
internationaal recht inzake mensenrechten 
ook tijdens de noodsituatie volledig 
worden nageleefd, met inbegrip van de 
toegang tot asiel en de toegang van de 
media, maatschappelijke organisaties en 
rechtsbijstandverleners tot het grensgebied, 
alsook om de tijdelijke maatregelen van 
het EHRM onmiddellijk uit te voeren en 
rekening te houden met de richtsnoeren 
van het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) en de organen 
van de Raad van Europa; verzoekt de 
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Commissie als de hoedster van de 
Verdragen toe te zien op de naleving van 
het toepasselijke EU-recht; vraagt de 
andere lidstaten solidariteit te tonen en de 
getroffen lidstaten bijstand te verlenen, 
onder meer door asielzoekers te 
herplaatsen;

Or. en


