
 
A képviselők újabb szankciókat várnak Belarusz
ellen  a Ryanair járat eltérítése után
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• A Parlament állami terrorcselekménynek tartja, hogy a Ryanair járatát leszállásra
kényszerítve tartóztatták le Raman Prasztasevics belarusz újságírót és barátnőjét, Szofija
Szapegát

• Szankciókat kell kivetni a gépeltérítésben és a letartóztatásban résztvevőkre

• •	Fel kell függeszteni Belarusz részvételét a nemzetközi sporteseményeken, többek között
európa- és világbajnokságokon és a tokiói olimpián
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A Parlament felszólítja az Uniót, hogy büntesse meg a minszki gépeltérítésben és Raman
Prataszevics belarusz újságíró letartóztatásában résztvevőket.
 
A képviselők  a  csütörtökön  626  szavazattal,  16  ellenszavazat  és  36  tartózkodás  mellett
elfogadott  állásfoglalásban  határozottan  elítélik  a  Ryanair  járat  május  23-i,  „állami
terrorcselekménynek" minősített eltérítését, és Raman Prataszevics újságíró, Szofija Szapega
és minden más, Belaruszban bebörtönzött politikai fogoly azonnali és feltétel nélküli szabadon
bocsátását követelik.
 
Szélesebb körű szankciós listákat kér az EP
 
A Parlament felszólítja a tagállamok minisztereit tömörítő Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb
bővítse az uniós szankciók hatálya alá tartozó belarusz személyek és szervezetek listáját
azokkal,  akik részt vettek a gépeltérítésben és letartóztatásban.
 
A tavalyi választási csalásban és az emberi jogi jogsértésekben résztvevőkre vonatkozó uniós
szankciócsomagot  minél  hamarabb  végre  kellene  hajtania.  A  Parlament  szerint  további
szankciókat kellene kivetni többek között a rezsimet bírálók elnyomásában szerepet játszó
ügyészekre, bírákra, bűnüldözési alkalmazottakra, és a rezsimet a médiában kiszolgálókra, így

A Parlament Raman Prataszevics és Szofija Szapega azonnali és feltételek nélküli szabadon bocsátását kéri  ©AP/Sergei Grits
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például a Prataszevicset az ONT állami televízióban június 2-án meginterjúvoló Marat Markovra
is.
 
A képviselők a kulcsfontosságú belarusz iparágakat célzó, gyors gazdasági intézkedéseket
várnak. Javasolják a belarusz bankok új hitelkérelmeinek elutasítását és az országba irányuló
infrastrukturális vagy egyéb gazdasági befektetések leállítását. Emellett kérik, hogy az európai
pénzügyi intézményeknek tiltsák meg a belarusz államkötvények vagy a kormány és az ahhoz
tartozó közintézmények által kibocsátott más pénzügyi eszközök vásárlását.
 
Fel  kell  függeszteni  Belarusz  részvételét  a  nemzetközi  sportszövetségekben  és
eseményeken
 
A  Parlament  felszólít  arra,  hogy  függesszék  fel  Belarusz  részvételét  a  nemzetközi
sportszervezetekben és eseményeken, többek között az európa- és világbajnokságokon és a
tokiói olimpiai játékokon. A képviselők emellett sürgetik az Európai Labdarúgó-szövetséget
(UEFA), hogy vonja vissza a belarusz állami televízió, a TVR közvetítési jogait az EURO 2020
labdarúgóbajnokságra, és ingyenesen adja át a közvetítési jogot a független Belsat TV-nek.
 
A még számos egyéb témával foglalkozó állásfoglalás hamarosan itt lesz elérhető (2021.6.10-
én).
 
A szavazás előtt, június 8-án a képviselők az Unió külpolitikai főképviselőjével, Josep Borrell-lel
vitatták meg a Belaruszban tapasztalható, folyamatos, rendszer szintű elnyomást és az emberi
jogok megsértését. A teljes vita itt, a vita részletei itt tekinthetők meg. A vitában Gyöngyösi
Márton (független) magyar képviselő kért szót.
 
További információ
A vita felvételről (2021.6.8.)
Sajtóközlemény: Sassoli: Helyezzék el Prataszevics fotóját az EU fő repterein (2021.5.25.,
angolul)
Sajtóközlemény: Sassoli az Európai Tanácsnak: A minszki események minden eddiginél
súlyosabbak. Azonnali nemzetközi vizsgálatot várunk és a fogvatartottak szabadon bocsátását
követeljük (2021.5.24., angolul)
Nyilatkozat David McAllister, a Külügyi Bizottság elnöke, Robert Biedroń, a Belarusszal
fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke, és Petras Auštrevičius, a Parlament
állandó belarusz jelentéstevője részéről (2021.5.23., angolul)
Sajtóközlemény: A belaruszi demokratikus ellenzék kapta a 2020-as Szaharov-díjat
(2020.10.22.)
A Parlament Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének honlapja
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/repression-in-belarus-and-abductions-from-an-eu-civilian-plane-extracts-from-the-debate_I207066-V_v
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=67b3ce52-bbdf-a39b-aa9b-090d7255756b&date=20210608
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=67b3ce52-bbdf-a39b-aa9b-090d7255756b&date=20210608
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=7f561546-be34-43bc-8554-e4417dad63fe&date=20210608
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-exhibit-photos-of-protasevich-across-main-eu-airports
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-exhibit-photos-of-protasevich-across-main-eu-airports
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-events-in-minsk-are-of-unprecedented-gravity-we-demand-an-immediate-international-investigation-and-the-release
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201016IPR89546/a-belaruszi-demokratikus-ellenzek-kapta-a-2020-as-szaharov-dijat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201016IPR89546/a-belaruszi-demokratikus-ellenzek-kapta-a-2020-as-szaharov-dijat
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk
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