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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0499/2012 af Aleksandr Minin, litauisk statsborger, om litauisk 
menneskerettighedsaktivist Ales Bjaljatski og hans tidligere andragende fra 
2005

1. Sammendrag

Andrageren henleder Europa-Parlamentets opmærksomhed på sagen omkring Ales Bjaljatski, 
leder af Vjasna menneskerettighedsorganisationen, der er blevet dømt til fire og et halvt års 
fængsel for skattesvig ved en belarussisk domstol, i en hvad andrageren mener er en politisk 
motiveret sag. Ifølge Andrageren, er Bjaljatski offer for et komplot mellem de belarussiske 
myndigheder og en litauisk virksomhed. Andrageren henviser også til sit andragende 
0760/2005, som blev afvist, fordi emnet ikke henhørte under EU's virksomhedsområde, da det 
drejede sig om en retssag i Litauen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Ales Bjaljatskis sag, som andrageren henviser til, og alle andre sager om politiske fanger i 
Hviderusland er meget velkendte for EU-institutionerne. Den højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, og kommissæren for udvidelse 
og naboskabspolitik, Štefan Füle, har gentagne gange opfordret de hviderussiske myndigheder 
til at løslade alle politiske fanger og til fuldt ud at rehabilitere dem. EU-delegationen og 
medlemsstaternes ambassader har overvåget retssager mod politiske fanger i Hviderusland og 
har været i regelmæssig kontakt med deres familier og advokater.
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Rådet (udenrigsanliggender) gentog i sine konklusioner fra den 15. oktober 2012 kravet om 
omgående løsladelse og rehabilitering af alle tilbageværende politiske fanger. 

Ales Bjaljatski var nomineret som en af kandidaterne til Europa-Parlamentets 2012-Sakharov-
pris for tankefrihed. 

Ales Bjaljatski, formand for menneskerettighedscentret "Vjasna" og næstformand for Det 
Internationale Forbund for Menneskerettigheder (FIDH), blev den 4. august 2011 arresteret 
for skatteunddragelse i henhold til Hvideruslands straffelov ("undladelse af at opgive 
indtægter i særligt stort omfang"). Under retssagen fastholdt Ales Bjaljatski, at de penge, som 
forskellige foreninger havde overført til hans bankkonto i udlandet, var beregnet til at
finansiere Vjasnas aktiviteter og derfor ikke kunne betragtes som skattepligtig indkomst. 
Den 24. november 2011 idømte retten i Minsk Ales Bjaljatski fire og et halvt års fængsel, 
konfiskation af ejendom, herunder de lokaler, der anvendes til Vjasnas kontorer og en bøde. 
I januar 2012 blev hele bøden overført til rettens bankkonto. Den 24. januar 2012 bekræftede 
Minsk Byret dommen. 

Forskellige rapporter tyder på, at Ales Bjaljatskis sundhedstilstand er foruroligende, og at 
fængselsforvaltningen lægger pres på ham for at få ham til at underskrive en præsidentiel 
benådning for at blive løsladt fra fængslet. 

Kommissionen har erfaret, at andragerens klage vedrørende hans retssag i Litauen for 
øjeblikket er under behandling i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. 
Kommissionen har ingen beføjelser på dette område. 

Konklusion

Kommissionen vil fortsat opmærksomt følge situationen for alle politiske fanger i 
Hviderusland, herunder Ales Bjaljatski, og gentage sit krav til de hviderussiske myndigheder 
om deres øjeblikkelige løsladelse og rehabilitering." 


