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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0499/2012, którą złożył Aleksandr Minin (Litwa) w sprawie 
litewskiego działacza na rzecz praw człowieka Alesa Bialiackiego oraz swojej 
wcześniejszej petycji z 2005 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę Parlamentu Europejskiego na los Alesa Bialiackiego, 
przewodniczącego organizacji na rzecz praw człowieka Wiasna, który został skazany przez 
sąd białoruski na cztery i pół roku więzienia za oszustwo podatkowe, co składający petycję 
uważa za sprawę o podłożu politycznym. Składający petycję jest zdania, że Bialiacki jest 
ofiarą spisku białoruskich władz i litewskiego przedsiębiorstwa. Składający petycję odnosi się 
również do swojej petycji 0760/2005, która została uznana za niedopuszczalną, ponieważ jej 
przedmiot nie wchodził w zakres działań Unii Europejskiej, gdyż dotyczył sprawy sądowej na 
Litwie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Instytucje UE bardzo dobrze znają sprawę Alesa Bialiackiego, do której odwołuje się 
składający petycję, oraz ze sprawami wszystkich pozostałych więźniów politycznych na 
Białorusi. Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
Catherine Ashton oraz komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle 
wielokrotnie wzywali władze Białorusi do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i 
przywrócenia im pełni praw obywatelskich. Wysłannicy UE oraz przedstawiciele ambasad 
państw członkowskich obserwowali procesy więźniów politycznych na Białorusi oraz 
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pozostawali w stałym kontakcie z ich rodzinami i pełnomocnikami.

W ostatnich konkluzjach Rady ds. Stosunków Zewnętrznych (z dnia 15 października 2012 r.) 
podtrzymano wezwanie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich pozostałych więźniów 
politycznych i przywrócenia im praw obywatelskich. 

Ales Bialiacki w 2012 r. przeszedł do końcowego etapu selekcji i znalazł się w gronie 
najsilniejszych kandydatów Parlamentu Europejskiego do nagrody im. Sacharowa za 
krzewienie wolności przekonań. 

Ales Bialiacki, przewodniczący organizacji na rzecz praw człowieka Wiasna i 
wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, został aresztowany 
4 sierpnia 2011 r. pod zarzutem oszustwa podatkowego karanego na mocy kodeksu karnego 
Republiki Białorusi („zatajenie korzyści majątkowych na szczególnie dużą skalę”). Podczas 
procesu Ales Bialiacki twierdził stanowczo, że środki pieniężne przekazane przez różne 
fundacje na jego konta bankowe za granicą były przeznaczone na finansowanie działalności 
organizacji Wiasna i z tego względu nie mogły być uważane za dochód podlegający 
opodatkowaniu. Dnia 24 listopada 2011 r. sąd w Mińsku skazał Alesa Bialiackiego na cztery i 
pół roku pozbawienia wolności i karę grzywny oraz nakazał konfiskatę majątku, w tym 
zajęcie lokalu użytkowanego jako biuro organizacji Wiasna. W styczniu 2012 r. przekazano 
całkowitą sumę grzywny na konto bankowe sądu. Dnia 24 stycznia 2012 r. sąd miasta Mińsk 
podtrzymał wyrok w mocy. 

Niezależne sprawozdania wskazują na niepokojący stan zdrowia Alesa Bialiackiego oraz na 
presję wywieraną na niego przez administrację więzienia, której celem jest zmuszenie go do 
podpisania prezydenckiego aktu ułaskawienia, co skutkowałoby zwolnieniem go z więzienia. 

Zgodnie ze stanem wiedzy Komisji skarga składającego petycję dotycząca jego sprawy 
sądowej na Litwie jest obecnie przedmiotem postępowania toczącego się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka. Komisja nie posiada uprawnień do podjęcia jakichkolwiek 
działań w rzeczonej sprawie. 

Podsumowanie

Komisja nadal będzie skupiać całą swoją uwagę na sytuacji wszystkich więźniów 
politycznych na Białorusi, w tym na sytuacji Alesa Bialiackiego, oraz będzie ponawiać apele 
do białoruskich władz o natychmiastowe uwolnienie więźniów i przywrócenie im praw 
obywatelskich. 


