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Ändringsförslag 12
Robert Biedroń, Pedro Marques
för S&D-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Gemensamt förslag till resolution
Skäl I

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

I. Som vedergällningsåtgärd för de 
EU-sanktioner som infördes som en 
reaktion på den påtvingade omdirigeringen 
av Ryanairs flyg FR4978 hotade 
Lukasjenka offentligt med att låta EU, 
särskilt grannländerna Litauen och Polen, 
svämmas över av migranter och narkotika. 
Detta hot genomfördes genom att 
migranter utnyttjades för politiska 
ändamål: Lukasjenkaregimen utformade ett 
system för att forsla migranter från Irak, 
Turkiet och andra länder till Minsk och 
underlättade, med hjälp av belarusiska 
gränsbevakningstjänstemän, deras olagliga 
gränspassage till Europeiska unionen. 
Detta ledde till att omkring 4 000 olagliga 
migranter kom in i Litauen, mer än 1 400 
till Polen och omkring 400 till Lettland. 
Litauen, Lettland och Polen förklarade 
undantagstillstånd vid sina gränser till 
Belarus. Antalet irreguljära gränspassager 
till EU är fortsatt högt och försöken att ta 
sig in på olaglig väg fortsätter. Den 
belarusiska regimen använder våld för att 
tvinga in migranter på EU:s territorium och 
sprider propaganda och desinformation 
som anklagar EU:s medlemsstater för att 
underlätta olaglig migration till Belarus. 

I. Som vedergällningsåtgärd för de 
EU-sanktioner som infördes som en 
reaktion på den påtvingade omdirigeringen 
av Ryanairs flyg FR4978 hotade 
Lukasjenka offentligt med att låta EU, 
särskilt grannländerna Litauen och Polen, 
”svämmas över” av migranter och 
narkotika. Detta hot genomfördes genom 
att migranter utnyttjades för politiska 
ändamål: Lukasjenkaregimen utformade ett 
system för att forsla migranter från Irak, 
Turkiet och andra länder till Minsk och 
underlättade, med hjälp av belarusiska 
gränsbevakningstjänstemän, deras 
irreguljära gränspassage till Europeiska 
unionen. Detta ledde till att omkring 4 000 
irreguljära migranter kom in i Litauen, 
mer än 1 400 till Polen och omkring 400 
till Lettland. Litauen, Lettland och Polen 
förklarade undantagstillstånd vid sina 
gränser till Belarus. Antalet irreguljära 
gränspassager till EU är fortsatt högt och 
försöken att ta sig in irreguljärt fortsätter. 
Den belarusiska regimen använder våld för 
att tvinga in migranter på EU:s territorium 
och sprider propaganda och desinformation 
som anklagar EU:s medlemsstater för att 
underlätta irreguljär migration till Belarus. 
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Lukasjenka har föreslagit att Belarus 
skyldighet att godta återvändande 
migranter ska upphöra att gälla och har lagt 
fram ett lagförslag om ett sådant 
upphävande för det belarusiska 
parlamentet. Minst fem migranter har dött 
av nedkylning och utmattning, och flera 
migranter har suttit fast i veckor vid Eu:s 
yttre gräns till Belarus. Polen har 
begränsat tillträdet för det civila 
samhällets organisationer och medier till 
det gränsområde där undantagstillståndet 
infördes. Situationen vid EU:s gräns mot 
Belarus är fortfarande spänd, och det har 
förekommit många provokationer från 
belarusiska officerares och soldaters sida.

Lukasjenka har föreslagit att Belarus 
skyldighet att godta återvändande 
migranter ska upphöra att gälla och har lagt 
fram ett lagförslag om ett sådant 
upphävande för det belarusiska 
parlamentet. Minst fem migranter har dött 
av nedkylning och utmattning, och flera 
migranter har suttit fast i veckor vid EU:s 
yttre gräns till Belarus, utan tillgång till 
mat och vatten, andra grundläggande 
tjänster eller sjukvård och utan att ha 
kunnat ansöka om asyl. Det finns många 
rapporter om att vissa av migranterna är i 
mycket dåligt fysiskt tillstånd. Polen har 
begränsat tillträdet till gränsområdet för 
advokater, civilsamhällesorganisationer 
och medier.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

06/10/2021 B9-0482/2021 } 
B9-0483/2021 } 
B9-0488/2021 } 
B9-0494/2021 } RC1/Am. 13

Ändringsförslag 13
Robert Biedroń, Pedro Marques
för S&D-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Gemensamt förslag till resolution
Skäl Ja (nytt)

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

 Ja. Det finns flera rapporter om 
våldsamma avvisningar vid Polens och 
Litauens gräns mot Belarus. Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
(Europadomstolen) har utfärdat flera 
interimistiska förelägganden enligt vilka 
Polen och Lettland är skyldiga att ge de 
drabbade personerna tillgång till tak över 
huvudet, mat och advokater, och har 
beordrat Litauen och Polen att inte utvisa 
asylsökande till Belarus. Enligt uppgift 
har dessa interimistiska förelägganden 
inte respekterats.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Robert Biedroń, Pedro Marques
för S&D-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 16

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uttrycker sin 
starka solidaritet med Litauen, Polen och 
Lettland samt andra EU-medlemsstater 
som den belarusiska regimen har siktet 
inställt på. Parlamentet fördömer skarpt 
Lukasjenkaregimens utnyttjande av 
människor för att främja politiska mål, i 
strid med internationella normer och 
Belarus bilaterala avtal med sina 
grannländer i EU. Parlamentet understryker 
att Belarus statssponsring av olagliga 
gränspassager vid EU:s yttre gränser, 
tillsammans med en 
desinformationskampanj, är en form av 
hybridkrigföring som syftar till att 
skrämma och destabilisera EU. Parlamentet 
upprepar att de värst drabbade länderna 
effektivt måste skydda EU:s yttre gränser, i 
överensstämmelse med relevant 
internationell rätt, särskilt Genève-
konventionen.

16. Europaparlamentet fördömer skarpt 
Lukasjenkaregimens utnyttjande av 
människor för att främja politiska mål, i 
strid med internationella normer och 
Belarus bilaterala avtal med sina 
grannländer i EU. Parlamentet understryker 
att Belarus statssponsring av olagliga 
gränspassager vid EU:s yttre gränser, 
tillsammans med en 
desinformationskampanj, är en form av 
hybridkrigföring som syftar till att 
skrämma och destabilisera EU. 
Parlamentet uttrycker sin starka 
solidaritet med Litauen, Polen och 
Lettland samt andra EU-medlemsstater 
som den belarusiska regimen har siktet 
inställt på. Parlamentet upprepar att de 
värst drabbade länderna effektivt måste 
skydda EU:s yttre gränser, i 
överensstämmelse med relevant 
internationell rätt, särskilt 
Genèvekonventionen, liksom EU-rätten 
om asyl, inklusive stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Robert Biedroń, Pedro Marques
för S&D-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 17

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar 
stödet från medlemsstaterna, Norge och 
EU:s institutioner och byråer, särskilt 
Europol, Frontex och Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor, till de 
medlemsstater som drabbats av den 
migrationskris som den belarusiska 
regimen har skapat, och uppmuntrar dem 
att fortsätta med sitt stöd, bland annat 
genom ytterligare tilldelning av EU:s 
katastrofbistånd, och uppmanar dem som 
ännu inte har utnyttjat det att göra det. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och EU-institutionerna att snarast ta itu 
med den multidimensionella krisen vid 
den belarusiska gränsen, hjälpa migranter 
som fastnar vid EU:s gränser med Belarus 
och ge dem det stöd de behöver. 
Parlamentet uttrycker oro över bristen på 
transparens vid gränsen mellan Polen och 
Belarus och uppmanar med kraft de polska 
myndigheterna att på ett transparent sätt se 
till att all lagstiftning, politik eller praxis 
vid gränsen mellan Polen och Belarus är 
förenlig med EU-rätten och säkerställa 
tillträde till gränsregionen för det civila 
samhällets organisationer och medierna 

17. Europaparlamentet noterar stödet 
från medlemsstaterna, Norge och EU:s 
institutioner och byråer, särskilt Europol, 
Frontex och Europeiska stödkontoret för 
asylfrågor, till de medlemsstater som 
drabbats av de migrationsflöden som den 
belarusiska regimen har skapat, bland 
annat genom ytterligare tilldelning av EU:s 
katastrofbistånd. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och EU-institutionerna att 
snarast ta itu med den humanitära krisen 
vid den belarusiska gränsen, hjälpa 
migranter som fastnar vid EU:s gränser 
med Belarus och ge dem det stöd de 
behöver. Parlamentet uttrycker oro över 
bristen på transparens vid gränsen mellan 
Polen och Belarus och uppmanar med kraft 
de polska myndigheterna att på ett 
transparent sätt se till att all lagstiftning, 
politik eller praxis vid gränsen mellan 
Polen och Belarus är förenlig med EU-
rätten och säkerställa tillträde till 
gränsregionen för det civila samhällets 
organisationer och medierna samt att 
samarbeta med Frontex för att gemensamt 
lösa den pågående krisen. Parlamentet 
uppmanar EU, dess medlemsstater och 
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samt att samarbeta med Frontex för att 
gemensamt lösa den pågående krisen. 
Parlamentet uppmanar EU, dess 
medlemsstater och internationella 
organisationer att öka sina ansträngningar 
för att upplösa dessa statligt beordrade 
människohandelsflöden, bland annat 
genom att utöva diplomatiska 
påtryckningar på migranternas 
ursprungsländer och genom att införa 
sanktioner mot belarusiska tjänstemän, 
enskilda personer och enheter som är 
inblandade samt mot internationella 
kriminella nätverk som är verksamma på 
EU:s territorium och som ansvarar för 
transporter till slutdestinationer. 
Parlamentet framhåller att Belarus nyligen 
upphävde sina viseringskrav för Pakistan, 
Jordanien, Egypten och Sydafrika, vilket 
nu möjliggör viseringsfria resor från dessa 
länder till Belarus.

internationella organisationer att öka sina 
ansträngningar för att upplösa dessa statligt 
beordrade migrationsflöden, bland annat 
genom att utöva diplomatiska 
påtryckningar på migranternas 
ursprungsländer och genom att införa 
sanktioner mot belarusiska tjänstemän, 
enskilda personer och enheter som är 
inblandade samt mot internationella 
kriminella nätverk som är verksamma på 
EU:s territorium och som ansvarar för 
transporter till slutdestinationer. 
Parlamentet framhåller att Belarus nyligen 
upphävde sina viseringskrav för Pakistan, 
Jordanien, Egypten och Sydafrika, vilket 
nu möjliggör viseringsfria resor från dessa 
länder till Belarus.
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Ändringsförslag 16
Robert Biedroń, Pedro Marques
för S&D-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 18

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och medlemsstaterna 
att anta en gemensam strategi för denna 
situation på grundval av relevant EU-rätt 
och internationell rätt samt principerna om 
solidaritet, transparens, ansvarsskyldighet 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
snarast lägga fram riktade 
lagstiftningsförslag som ger 
medlemsstaterna de garantier som krävs för 
att snabbt och effektivt reagera och svara 
på tredjeländers kampanjer för utnyttjande 
av migration för politiska syften, särskilt 
genom att säkerställa ett starkt och 
effektivt skydd av EU:s yttre gränser och 
genom att tillhandahålla effektiva 
åtgärder för att förhindra irreguljära 
gränspassager och ta fram metoder för att 
sätta stopp för fientliga tredjeländers eller 
kriminella nätverks missbruk av 
asylsystemet.

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och medlemsstaterna 
att anta en gemensam strategi för denna 
situation på grundval av relevant EU-rätt 
och internationell rätt samt principerna om 
solidaritet, transparens, ansvarsskyldighet 
och respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
snarast lägga fram riktade 
lagstiftningsförslag, i linje med EU:s 
bestämmelser om Schengen och asyl och 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, som ger medlemsstaterna de 
garantier som krävs för att snabbt och 
effektivt reagera och svara på tredjeländers 
utnyttjande av migranter för politiska 
syften. Parlamentet påminner om att 
tillgängliga lagliga migrationsvägar 
skulle vara det bästa verktyget inte bara 
för att bekämpa smuggling av migranter 
utan framför allt för att garantera 
människors värdighet och säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Robert Biedroń, Pedro Marques
för S&D-gruppen
Viola Von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 19

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet är bekymrat 
över att människor omkommit vid gränsen 
mellan Belarus och EU och uttrycker sin 
medkänsla med de avlidnas familjer och 
släktingar. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna i Polen, Lettland, Litauen 
och andra berörda medlemsstater att se till 
att EU:s asyl- och återvändandelagstiftning 
och internationell människorättslagstiftning 
respekteras fullt ut även i denna 
nödsituation, inbegripet tillgång till asyl 
och största möjliga tillträde för medier och 
organisationer i det civila samhället och 
juridiska rådgivare till gränsområdet, och 
att beakta riktlinjerna från FN:s 
flyktingkommissariat (UNHCR) och 
Europarådets organ. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i egenskap av fördragens 
väktare säkerställa efterlevnad av relevant 
EU-rätt.

19. Europaparlamentet är djupt 
bekymrat över att människor på ett tragiskt 
sätt omkommit vid gränsen mellan Belarus 
och EU och uttrycker sin medkänsla med 
de avlidnas familjer och släktingar. 
Parlamentet understryker det akuta 
behovet att säkerställa respekten för 
människors säkerhet och värdighet på 
båda sidor om dessa gränser. Parlamentet 
uppmanar myndigheterna i Polen, Lettland, 
Litauen och andra berörda medlemsstater 
att se till att EU:s gräns-, asyl- och 
återvändandelagstiftning och internationell 
människorättslagstiftning respekteras fullt 
ut även i denna nödsituation, inbegripet 
tillgång till asyl och tillträde för medier, 
organisationer i det civila samhället och 
juridiska rådgivare till gränsområdet, att 
omedelbart genomföra Europadomstolens 
interimistiska åtgärder och att beakta 
riktlinjerna från FN:s flyktingkommissariat 
(UNHCR) och Europarådets organ. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
egenskap av fördragens väktare säkerställa 
efterlevnad av relevant EU-rätt. 
Parlamentet uppmanar andra 
medlemsstater att visa solidaritet och bistå 
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de drabbade medlemsstaterna, bland 
annat genom omplacering av 
asylsökande.

Or. en


