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Suġġett: Petizzjoni 0499/2012 Imressqa minn Aleksandr Minin (ta' nazzjonalità 
Litwana), dwar Ales Byalyatski, l-attivist Litwan għad-drittijiet tal-bniedem 
u dwar il-Petizzjoni preċedenti tiegħu mill-2005

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew għad-destin ta' Ales Byalyatski, kap 
tal-organizzazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, Vyasna, li ġie kkundannat għal erba' snin u nofs 
ħabs għal evażjoni fiskali, minn qorti tal-Bjelorussja, f'dak li skont il-petizzjonant hu każ 
b'motivazzjoni politika Skont il-petizzjonant, Byalyatski hu l-vittma ta' kospirazzjoni bejn l-
awtoritajiet tal-Bjelorussja u kumpanija Litwana. Il-petizzjonant jirreferi ukoll għall-
Petizzjoni 0760/2005 tiegħu, li kienet dikjarata inammissibbli minħabba li s-suġġett tagħha 
ma jaqax taħt l-oqsma ta' attività tal-Unjoni Ewropea, peress li kienet tirrigwarda każ fil-qorti 
tal-Litwanja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-10 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni li waslet fit-27 ta' Novembru 2012.

Il-każ ta’ Ales Bialitski msemmi mill-petizzjonant, u dak tal-priġunieri politiċi l-oħrajn kollha 
fil-Belarus huwa magħruf sew mill-istituzzjonijiet tal-UE. Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, Catherine Ashton, u l-Kummissarju għat-
Tkabbir u l-Politika Ewropea tal-Viċinat, Štefan Füle, ripetutament talbu lill-awtoritajiet tal-
Belarus jirrilaxxjaw il-priġunieri politiċi kollha u jirriabilitaw kompletament. Id-Delegazzjoni 
tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri mmonitorjaw il-proċessi kriminali kontra l-priġunieri 
politiċi fil-Belarus u kienu f’kuntatt regolari mal-familji u l-avukati tagħhom.
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L-aħħar konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin (15 ta’ Ottubru 2012) tennew it-
talba għar-rilaxx u r-riabilitazzjoni immedjati tal-priġunieri politiċi kollha li għad fadal. 

Ales Bialiatski kien ixxortlistjat bħala wieħed mill-kontendenti tal-aħħar għall-premju 
Sakharov tal-Parlament għal-Libertà tal-Ħsieb  tal-2012 

Ales Bialiatski, President tal-organizzazzjoni tal-jeddijiet tal-Bniedem ‘Viasna’ u Viċi-
President tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Jeddijiet tal-Bniedem (FIDH) kien arrestat nhar 
l-4 ta' Awissu 2011 fuq akkużi ta' evażjoni fiskali skont il-Kodiċi Kriminali tar-Repubblika 
tal-Belarus ("ħabi ta' profitti fuq skala partikolarmetn kbira”). Matul il-proċess tiegħu, is-Sur 
Bialiastki insisti li l-flus ittrasferiti minn bosta fondazzjonijiet fil-kontijiet bankarji tiegħu 
barra mill-pajjiż kienu intiżi ħalli jiffinanzjaw l-attivitajiet ta’ Vyasna u għalhekk ma setgħux 
jitqiesu bħala dħul tiegħu soġġett għat-taxxa. Fl-24 ta’ Novembru 2011, il-Qorti ta’ Minsk 
issentenzjat lil Ales Bialiatski għal erba’ snin u nofs priġunerija, il-konfiska tal-beni tiegħu, 
inkluż il-bini użat għall-uffiċji ta’ Viasna, u multa. F’Jannar 2012, l-ammont sħiħ tal-multa 
kien ittrasferit fil-kont bankarju tal-qorti. Fl-24 ta’ Jannar 2012, il-Qorti tal-Belt ta’ Minsk 
ikkonfermat is-sentenza. 

Rapport differenti jindikaw li saħħet Ales Bialiatski hi inkwetanti u li l-amministrazzjoni tal-
ħabs qed tpoġġi pressjoni fuqu ħalli jiffirma maħfra presidenzjali ħalli jinħeles mill-ħabs. 

Il-Kummissjoni tifhem li l-ilment tal-petizzjonant dwar il-każ penali tiegħu fil-Litwanja 
qiegħed jiġi deċiż bħalissa mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Il-
Kummissjoni ma għandha l-ebda kompetenza fil-materja. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tissokta tagħti l-attenzjoni sħiħa tagħha lis-sitwazzjoni tal-priġunieri 
politiċi kollha fil-Belarus, inkluż Ales Bialiatski, u ttenni t-talba tagħha lill-awtoritajiet tal-
Belarus għar-rilaxx u r-riabilitazzjoni immedjati tagħhom. 


