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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā  

(2017/2647(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas un ieteikumus par Baltkrieviju, tostarp par Eiropas 

kaimiņattiecību politiku,  

– ņemot vērā  Delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju priekšsēdētāja 2016. gada 27. marta 

paziņojumu, Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2017. gada 17. 

marta paziņojumu, ANO īpašā referenta par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā 2017. gada 

14. un  28. marta paziņojumus, EDSO Parlamentārās asamblejas (PA) 2017. gada 24. 

marta paziņojumus, EDSO/ODIHR direktora 2017. gada17. un  26. marta paziņojumus, 

EDSO Parlamentārās asamblejas Cilvēktiesību komitejas 2017. gada 27. marta 

paziņojumu un Cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības novērošanas centra (FIDH-OMCT) 

2017. gada 29. marta paziņojumu par nesenajiem miermīlīgu protestētāju arestiem un 

nelikumīgas aizturēšanas gadījumiem Baltkrievijā, 

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. februāra secinājumus par Baltkrieviju, kuri paredz 

ierobežojošu pasākumu atcelšanu pret 170 personām un trim Baltkrievijas uzņēmumiem,  

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 27. februāra Lēmumu (KĀDP) 2017/3501, ar ko pagarina 

ierobežojošos pasākumus pret Baltkrieviju līdz 2018. gada 28. februārim, tostarp ieroču 

embargo, aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu, kas bija noteikts četrām 

personām, kuras bija iekļautas sarakstā saistībā ar divu opozīcijas politiķu, viena uzņēmēja 

un viena žurnālista neatklātu pazušanu 1999. un 2000. gadā, 

– ņemot vērā 2016. gada 11. septembrī notikušās parlamenta vēlēšanas un 2015. gada 11. 

oktobrī notikušās valsts prezidenta vēlēšanas, ņemot vērā daudzos Baltkrievijas iestāžu 

paziņojumus par to, ka daži EDSO/ODIHR ieteikumi pēc 2015. gada valsts prezidenta 

vēlēšanām tiks īstenoti pirms parlamenta vēlēšanām 2016. gadā, un ņemot vērā 

EDSO/ODIHR 2016. gada 28. janvāra galīgo ziņojumu par 2015. gada 11. oktobrī 

notikušajām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, 

– ņemot vērā Starptautiskās cilvēktiesību federācijas (FIDH) un Cilvēktiesību centra 

„Viasna” ziņojumu par piespiedu darbu un izplatītajiem darba ņēmēju tiesību 

pārkāpumiem Baltkrievijā, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un ANO Deklarāciju par cilvēktiesību 

aizstāvjiem, ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Eiropas 

Cilvēktiesību konvenciju un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un 

kultūras tiesībām, 

– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu, 

A. tā kā Baltkrievijas valdība ieviesa prezidenta dekrētu Nr. 3 "Par sociālās atkarības 

novēršanu” jeb tā saukto „sociālo parazītu nodokli”, ko prezidents Aleksandrs Lukašenko 

                                                 
1 OV L 50, 28.2.2017., 81. lpp. 
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parakstīja 2015. gadā, un sāka to īstenot 2017. gada februārī; šis dekrēts paredz sankcijas 

bezdarbniekiem, nosakot īpašu pienākumu finansēt valsts izdevumus, sākot ar aptuveni 

EUR 240 maksu, kas ir aptuveni divas trešdaļas no vidējās mēnešalgas Baltkrievijā, līdz 

piespiedu darbam pilsoņiem, kuri ir strādājuši mazāk nekā 183 dienas gadā; tā kā šis 

dekrēts saņēma plašu kritiku no pilsoņu, aktīvistu un žurnālistu puses; 

B. tā kā kopš 2017. gada 17. februāra un martā, neskatoties uz valsts plašsaziņas līdzekļu un 

drošības spēku spiedienu, tostarp bruņotu amatpersonu klātbūtni, lai izkliedētu 

demonstrācijas, tūkstošiem iedzīvotāju miermīlīgus masu protestus, kas notiek daudzās 

pilsētās visā Baltkrievijā, reaģējot uz prezidenta dekrēta Nr. 3 pieņemšanu un protestējot 

pret uzņēmējdarbības centra būvniecību netālu no Kurapatiem, kur atrodas Staļina upuru 

piemiņas vieta;  

C. tā kā iestādes reaģēja uz šīm demonstrācijām vardarbīgi, jo īpaši 2017. gada 25. un 26. 

martā; tā kā miermīlīgi demonstranti mēģināja soļot pa Minskas galveno ielu Brīvības 

dienā 25. martā, taču viņus bloķēja ātrās reaģēšanas policijas vienības kordons; tā kā 

drošības spēki uzbruka protestētājiem, piekaujot sievietes, nepilngadīgos un vecāka 

gadagājuma cilvēkus; tā kā ir apcietināti simtiem protestētāju, tostarp vietējie un ārvalstu 

žurnālisti, kas ziņo par notikumiem; tā kā ir aizturēti vismaz 700 cilvēki, no kuriem daži ir 

nejauši vērotāji; 

D. tā kā ir apcietināts liels skaits cilvēktiesību aizstāvju, kuri novēroja miermīlīgas 

demonstrācijas; tā kā saskaņā ar Cilvēktiesību centra „Viasna” sniegto informāciju 27. 

marta dienas beigās kopumā 177 cilvēkiem tiesa piemēroja administratīvu sodu par viņu 

līdzdalību 25. marta protestos, un 74 no šiem cilvēkiem tika piemērota administratīvā 

aizturēšana, bet 93 — naudas sods; tā kā vairāk nekā simts opozīcijas pārstāvji tika 

arestēti preventīva pasākuma ietvaros pirms protestiem;  

E. tā kā 27 cilvēki, tostarp bijušais politieslodzītais un kustības „Jaunā fronte” līderis Zmitser 

Dashkevich, ir arestēti saistībā ar apsūdzībām par ātrās reaģēšanas grupu, kas apmācītas 

Ukrainā, Polijā un Lietuvā, paredzētu nekārtību plānošanu; tā kā tas ir likumpārkāpums, 

par ko viņus var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem; tā kā Valsts 

drošības komiteja (VDK) atsakās izpaust to cilvēku skaitu, kuri aizturēti saistībā ar tā 

saukto “masu nekārtību lietu”; 

F. tā kā Mikalay Statkevich, prominents opozīcijas politiķis un bijušais prezidenta amata 

kandidāts, kuram bija paredzēts vadīt demonstrācijas Minskā, tika apcietināts un turēts 

VDK aizturēšanas centrā trīs dienas, nesniedzot nekādu informāciju par viņa atrašanās 

vietu; tā kā tika arestēti arī Sergei Kulinich un Sergei Kuntsevich; tā kā Uladzimir 

Nyaklyayev, labi zināms Baltkrievijas dzejnieks un prezidenta amata kandidāts 2010. 

gadā, arī tika nelikumīgi aizturēts pirms mītiņa 25. martā, un līdz ar to bija nepieciešams 

viņu hospitalizēt veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ; tā kā 2017. gada martā līdz ar 

virkni pilsonisko aktīvistu tika arestēti arī Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol 

Liabedzka un Yuri Hubarevich; tā kā 23. martā Minskā tika arestēts ”Kustības brīvībai” 

priekšsēdētāja vietnieks Ales Lahvinets; tā kā aptuveni 60 cilvēktiesību novērotāju tika 

aizturēti preventīvos nolūkos;  

G. tā kā 2017. gada 25. marts policija ielauzās Cilvēktiesību centra „Viasna” birojā 

Baltkrievijas galvaspilsētā, preventīvi arestējot vismaz 57 personas, kas piedalījās 
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miermīlīgo protestu novērošanā tā kā iepriekš citi cilvēktiesību aizstāvji, piemēram, Oleg 

Volchek, Cilvēktiesību centra „Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem” vadītājs, un Anatoli 

Poplavni, cilvēktiesību centra „Viasna” Gomeļas filiāles loceklis, tika aizturēti un 

notiesāti ar īstermiņa brīvības atņemšanu; tā kā Leonid Sudalenka, Cilvēktiesību centra 

„Viasna” loceklis, arī tika aizturēts un notiesāts par iesniegtajām vairāk nekā 200 pilsoņu 

sūdzībām pret iepriekš minētā prezidenta dekrēta Nr. 3 noteikumiem; 

H. tā kā saskaņā ar Baltkrievijas Žurnālistu savienības (BŽS) sniegto informāciju ir reģistrēti 

120 žurnālistu tiesību pārkāpumi; tā kā visā valstī tika slēgts internets un žurnālisti sodīti 

par notikumu atspoguļošanu vai pat viņiem tika piespriests cietumsods, pamatojoties uz 

apsūdzībām par huligānismu vai nepakļaušanos policijas rīkojumiem; tā kā daži no viņiem 

joprojām gaida tiesu; tā kā kopš 2017. gada 12. marta ir reģistrēti vairāk nekā 20 vajāšanas 

gadījumi pret ”Belsat” TV reportieriem un tā kā 31. martā „Belsat” telpas  pārmeklēja 

policija un konfiscēja un aizveda dažas iekārtas; 

I. tā kā šie ir visnopietnākie notikumi kopš demonstrāciju apspiešanas 2010. gadā, un to var 

uzskatīt par nevajadzīgu soli atpakaļ; tā kā šis jaunais represiju vilnis norisinās tieši gadu 

pēc tam, kad stājās spēkā tā dēvētais ES lēmums uzsākt atkaliesaistīšanās politiku 

attiecībās ar Baltkrieviju;  

J. tā kā Baltkrievija ir EDSO dalībvalsts un ir piekritusi ievērot miermīlīgas pulcēšanās un 

biedrošanās tiesības; tā kā iepriekš minētie masveida aresti, pārmērīga spēka lietošana pret 

protestētājiem un konstatētie uzbrukumi pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir 

nepārprotami šo saistību pārkāpumi; 

K. tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kura joprojām piemēro nāvessodu; tā kā pirmais 

nāvessods Baltkrievijā 2017. gadā tika izpildīts 17. martā; 

L. tā kā ES 2016. gada februārī ir atcēlusi lielāko daļu no Baltkrievijas ierēdņiem un 

juridiskajām personām noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem, parādot labas gribas 

žestu, lai mudinātu Baltkrieviju uzlabot situāciju cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma 

jomā; tā kā Padome savos 2016. gada 15. februāra secinājumos par Baltkrieviju uzsvēra, 

ka jāuzlabo ES un Baltkrievijas sadarbība virknē ekonomikas, kā arī ar tirdzniecību un 

atbalstu saistītu jomu, kas dotu Baltkrievijai iespēju pieteikties EIB un ERAB 

finansējumam; 

M. tā kā Baltkrievijas sliktā ekonomiskā situācija draud vēl vairāk pasliktināties, daudzām 

nozarēm joprojām atrodoties valsts īpašumā un administratīvas pārvaldības un kontroles 

sistēmas pakļautībā; tā kā Baltkrievijas atkarība no Krievijas ekonomiskā atbalsta aizvien 

pieaug; 

N. tā kā viens no Baltkrievijas mērķiem dalībai Austrumu partnerībā un tās parlamentārās 

sadarbības daļā, Euronest, ir pastiprināt sadarbību starp šīm valstīm un ES; tā kā 

Baltkrievijas parlamentam nav oficiāla statusa Euronest parlamentārajā asamblejā; 

O. tā kā Baltkrievija ir daļa no Kolektīvās drošības līguma organizācijas (CSTO) un kopā ar 

Krieviju piedalās militārajos manevros „Zapad 2017“, kuros tiek izskatīti scenāriji, kas 

saistīti ar uzbrukumiem tās rietumu kaimiņiem, tostarp simulējot kodolieroču 

izmantošanu, un kam ir potenciāli negatīva ietekme uz Baltkrievijas Republikas drošību 



 

RC\1122829LV.docx PE603.681v01-00 } 

 PE603.684v01-00 } 

 PE603.686v01-00 } 

 PE603.689v01-00 } 

 PE603.691v01-00 } RC1 

LV 

un valsts suverenitāti, kā arī drošību reģionā; 

P. tā kā ES atbalsta stabilu, demokrātisku un pārticīgu Baltkrievijas nākotni tās iedzīvotāju 

labā; tā kā, lai uzlabotos attiecības starp ES un Baltkrieviju, šai valstij ir ievērojami 

jāsekmē vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvība, ierindas pilsoņu un opozīcijas aktīvistu 

politisko tiesību ievērošana un tiesiskuma un pamattiesību respektēšana,  

1. nosoda miermīlīgo protestētāju apspiešanu un represijas pirms 2017. gada 25. marta 

demonstrācijām un to laikā; uzsver, ka, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības 

aicinājumiem ievērot savaldību, drošības dienestu reakcija bija neselektīva un 

neatbilstoša; pauž bažas par pēdējiem notikumiem Baltkrievijā un uzsver to, ka pastāv 

skaidra vajadzība pēc plašāka demokratizācijas procesa valstī;  

2. nosoda nevajadzīgos ierobežojumus tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos, vārda brīvību un 

biedrošanās brīvību, tostarp pret tiem, kuri izsaka viedokli par sociālajiem un citiem 

sabiedriskiem jautājumiem, un it īpaši nosoda neatkarīgo žurnālistu, opozīcijas pārstāvju, 

cilvēktiesību aktīvistu un citu protestētāju vajāšanu un apcietināšanu;  

3. aicina Baltkrievijas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot  miermīlīgo 

protestu dalībniekus, žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvjus, pilsoniskās sabiedrības 

aktīvistus un opozīcijas locekļus, kuri ir aizturēti saistībā ar pašreizējo demonstrāciju vilni, 

un atsaukt visas apsūdzības pret viņiem; uzskata preventīvo arestu praksi par pilnībā 

nepieņemamu; aicina iestādes nekavējoties atklāt informāciju par visām arestētajām 

personām viņu ģimenēm un plašākai sabiedrībai; 

4. atgādina, ka spēka izmantošanu pret katru, kurš izmanto savas tiesības uz miermīlīgu 

protestu, nekādos apstākļos nav attaisnojama, un ka represijas, kas pārkāpj tiesības uz 

vārda un pulcēšanās brīvību ir pretrunā Baltkrievijas starptautiskajām saistībām un 

Baltkrievijas Republikas konstitūcijai; mudina Baltkrievijas valdību iesaistīties atklātā 

dialogā ar saviem pilsoņiem, neatkarīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 

neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem; 

5. mudina Baltkrievijas iestādes nekavējoties veikt pilnīgu un objektīvu izmeklēšanu par 

visām sūdzībām par patvaļīgu aizturēšanu un citiem pārkāpumiem pret protestētājiem 

saistībā ar nesenajām demonstrācijām; brīdina, ka šādu izmeklēšanu neveikšanas 

gadījumā ES var piemērot ierobežojošus pasākumus pret augstākajām Baltkrievijas 

amatpersonām, kas ir atbildīgas par neseno apspiešanu;  

6. mudina iestādes izbeigt neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu vajāšanu politisku iemeslu dēļ un 

pārtraukt administratīvu vajāšanu un patvaļīgu Administratīvā kodeksa 22.9. panta 

2. punkta izmantošanu pret neatkarīgajiem žurnālistiem par sadarbību ar ārvalstu 

plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, tādējādi ierobežojot tiesības uz vārda brīvību un 

informācijas izplatīšanu; 

7. prasa Baltkrievijas iestādēm pārtraukt savas pilsoniskās sabiedrības vajāšanu, ļaut pilnībā 

un brīvi likumīgā veidā darboties sabiedriskām organizācijām, nekavējoties atcelt 

Baltkrievijas Kriminālkodeksa 193. panta 1. punktu, kas paredz sodu par nereģistrētu 

sabiedrisko asociāciju dibināšanu un piedalīšanos to darbībās, un atļaut sabiedriskām 

asociācijām un organizācijām, tostarp nacionālo minoritāšu organizācijām un to 
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neatkarīgajām organizācijām pilnībā, brīvi un netraucēti darboties likumīgā veidā; 

8. mudina EDSO Parlamentāro Asambleju, kurai ir paredzēts notiks 2017. gada jūlijā 

Minskā, ņemt vērā nesenos notikumus Baltkrievijā un vismaz nodrošināt politisko 

demokrātisko opozīcijas partiju, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju līdzdalību; 

9. aicina Baltkrievijas valdību iesaistīties konstruktīvā dialogā ar opozīciju un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, kā arī pilnībā sadarboties ar ANO īpašo referentu par 

cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā, veicot sen novēlotās reformas, lai aizsargātu 

cilvēktiesības un stiprinātu demokrātiju; aicina EĀDD un Komisiju turpināt un pastiprināt 

atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras darbojas Baltkrievijā un ārvalstīs; 

šajā sakarībā uzsver, ka ir jāatbalsta visi neatkarīgie informācijas avoti Baltkrievijas 

sabiedrībā, tostarp plašsaziņas līdzekļi, kas raida baltkrievu valodā un no ārzemēm; turklāt 

aicina ES īpašo cilvēktiesību pārstāvi izskatīt veidus un līdzekļus, kā pilnībā un efektīvi 

aizsargāt cilvēktiesības Baltkrievijā; 

10. ierosina atcelt prezidenta dekrētu Nr. 3 kā patvaļīgu, rupju un morāli apšaubāmu līdzekli, 

kas pārkāpj cilvēktiesības un skar vairāk nekā 470 000 Baltkrievijas iedzīvotāju; 

11. aicina atjaunot ANO īpašā referenta par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā pilnvaras; 

aicina Baltkrievijas valdību atzīt šīs pilnvaras un pilnībā sadarboties ar īpašo referentu; 

aicina EĀDD labāk koordinēt ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju ar ANO īpašo 

referentu; aicina ES un tās dalībvalstis veicināt un atbalstīt ANO īpašā referenta pilnvaru 

paplašināšanu, lai turpinātu uzraudzīt situāciju valstī; 

12. aicina Baltkrievijas iestādes sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem nekavējoties 

atgriezties pie darba attiecībā uz vēlēšanu visaptverošu reformu, kas veido daļu no plašāka 

demokratizācijas procesa; uzsver, ka ir nepieciešams ieviest attiecīgos EDSO/ODIHR 

ieteikumus pietiekami savlaicīgi pirms pašvaldību vēlēšanām 2018. gada martā; 

13. mudina valdību pievienoties globālajam moratorijam attiecībā uz nāvessoda piemērošanu, 

kas būtu pirmais solis uz tā pilnīgu atcelšanu;  

14. aicina Komisiju turpināt atbalstīt izglītības programmas, kas ļauj jaunajiem Baltkrievijas 

iedzīvotājiem studēt ES, paātrinot vīzu izsniegšanas un stipendiju pieteikuma procedūras; 

15. atzinīgi vērtē Padomes 2017. gada lēmumu pagarināt ierobežojošos pasākumus pret 

četrām personām un ieroču embargo pret Baltkrieviju līdz 2018. gada februārim; aicina 

EĀDD turpināt cieši vērot un uzraudzīt situāciju valstī, lai novērtētu ES konstruktīvās 

atkaliesaistīšanās politikas efektivitāti; uzskata, ka ES ir jānosaka skaidri kritēriji, kas būtu 

jāpiemēro cilvēktiesību ievērošanas nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka tiek veiktas 

reformas, kas aizsargā pamatbrīvības un cilvēktiesības; 

16. aicina Komisiju izvērtēt, vai pašlaik būvētajā Ostrovecas kodolspēkstacijā tiek nodrošināti 

augstākie kodoldrošības standarti un vai ES garantija EIB netiek izmantota šā 

kodolobjekta būvniecībai Baltkrievijā, kā arī izvērtēt, vai šāda garantija atbilst ES 

sankcijām, kas noteiktas pret Krievijas Federāciju; 
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17. atkārtoti apstiprina apņemšanos strādāt Baltkrievijas tautas labā, atbalstot uz demokrātiju 

vērstus centienus un iniciatīvas un veicinot stabilu, demokrātisku un pārtikušu 

Baltkrievijas nākotni; atgādina, ka pilsoniskās pamatbrīvības, tiesiskums un cilvēktiesības 

būs īpaši svarīgi jautājumi, veidojot turpmākās attiecības starp ES un Baltkrieviju; 

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 

vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), Eiropas 

Ārējās darbības dienestam, dalībvalstīm, EDSO/ODIHR, Eiropas Padomei, Baltkrievijas 

iestādēm un EDSO Parlamentārajai Asamblejai. 


