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Betreft: Verzoekschrift 0499/2012, ingediend door Aleksandr Minin (Litouwse 
nationaliteit), over de Litouwse mensenrechtenactivist Ales Byalyatski en over 
zijn eerdere verzoekschrift uit 2005

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt de aandacht van het Europees Parlement voor het lot van Ales Byalyatski, 
leider van de mensenrechtenorganisatie Vyasna, die door de rechter in Belarus in een volgens 
indiener politiek proces werd veroordeeld tot een celstraf van vierenhalf jaar op beschuldiging 
van belastingontduiking. Volgens indiener is Byalyatski het slachtoffer van een samenzwering 
tussen Belarussische autoriteiten en een Litouws bedrijf. Indiener verwijst voorts naar zijn 
verzoekschrift 0760/2005, dat niet-ontvankelijk werd verklaard omdat het onderwerp ervan 
niet binnen de bevoegdheden van de Europese Unie viel, daar het ging om een rechtszaak in 
Litouwen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

"Het door indiener genoemde geval van Ales Byalyatski en van alle andere politieke 
gevangenen in Belarus is zeer goed bekend bij de instellingen van de EU. De hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Catherine 
Ashton, en de commissaris voor Uitbreiding en Europees nabuurschapsbeleid, Štefan FÜLE, 
hebben de Belarussische autoriteiten herhaaldelijk verzocht alle politieke gevangenen vrij te 
laten en volledig te rehabiliteren. De EU-delegatie en ambassades van lidstaten hebben 
processen tegen politieke gevangenen in Belarus gevolgd en onderhouden regelmatig contact 
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met hun families en advocaten.
In de laatste conclusies van de Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2012 wordt andermaal 
gevraagd alle overblijvende politieke gevangenen onverwijld in vrijheid te stellen en te 
rehabiliteren. 

Ales Byalyatski was een van de kandidaten op de lijst voor de  Sacharov-prijs voor de vrijheid 
van denken van het Europees Parlement voor 2012.

Ales Byalyatski, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Vyasna en vicevoorzitter van de 
de Internationale Federatie voor de rechten van de mens, werd op 4 augustus 2011 
gearresteerd op beschuldiging van belastingontduiking uit hoofde van het Belarussische 
strafwetboek ("verduistering van aanzienlijke inkomsten"). Tijdens zijn proces verklaarde de 
heer Byalyatski dat het geld dat door verschillende stichtingen op zijn bankrekeningen was 
overgemaakt, bestemd was voor de financiering van de activiteiten van Vyasna en dus niet als 
zijn belastbaar inkomen kon worden beschouwd. Op 24 november 2011 veroordeelde de 
rechtbank van Minsk Ales Byalyatski tot een celstraf van vierenhalf jaar, de confiscatie van 
eigendommen, onder meer de gebouwen die gebruikt werden voor de kantoren van Vyasna, 
en een geldboete. In januari 2012 werd het volledige bedrag van de geldboete overgemaakt 
naar de bankrekening van de rechtbank. Op 24 januari 2012 bevestigde de districtsrechtbank 
van Minsk het vonnis.

Uit verschillende rapporten blijkt dat de gezondheidstoestand van Ales Byalyatski
verontrustend is en dat de directie van de gevangenis hem onder druk zet om presidentiële 
gratie aan te vragen zodat hij kan worden vrijgelaten.

De Commissie heeft vernomen dat de klacht van de indiener inzake zijn rechtszaak in 
Litouwen momenteel behandeld wordt door het Europees Hof voor de rechten van de mens. 
De Commissie is hiervoor niet bevoegd.

Conclusie
De Commissie zal zeer aandachtig blijven toezien op de situatie van alle politieke gevangenen 
in Belarus, ook van Ales Byalyatski, en opnieuw een verzoek richten tot de Belarussische 
autortieten om hen onmiddellijk in vrijheid te stellen en te rehabiliteren. "


