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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0499/2012, adresată de Aleksandr Minin, de cetățenie lituaniană, 
privind activistul lituanian pentru drepturile omului, Ales Byalyatski, și petiția sa 
anterioară din anul 2005

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca Parlamentul European să acorde atenție situației lui Ales Byalyatski, 
șeful organizației pentru drepturile omului Vyasna, condamnat de un tribunal din Belarus, în 
cadrul unui proces care, potrivit petiționarului, este motivat politic, la patru ani și jumătate de 
închisoare pentru evaziune fiscală. Potrivit petiționarului, Byalyatski este o victimă a 
conspirației dintre autoritățile din Belarus și o companie din Lituania. Petiționarul face, de 
asemenea, referire la petiția sa nr. 0760/2005, declarată inadmisibilă pentru că subiectul 
acesteia nu se încadra în domeniile de activitate ale Uniunii Europene, întrucât privea un 
proces din Lituania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Cazul lui Ales Bialitski, menționat de petiționar, și cel al altor deținuți politici din Belarus este 
bine cunoscut instituțiilor UE. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, Catherine Ashton, și comisarul pentru extindere și politica de 
vecinătate, Štefan Füle, au solicitat în repetate rânduri autorităților din Belarus să elibereze 
toți deținuții politici și să-i reabiliteze în totalitate. Delegația UE și ambasadele statelor 
membre au monitorizat procesele intentate împotriva deținuților politici din Belarus și au avut 
contacte regulate cu familiile și cu avocații acestora.
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Ultimele concluzii ale Consiliului Afaceri Externe (15 octombrie 2012) au reiterat solicitarea 
privind eliberarea imediată și reabilitarea tuturor deținuților politici rămași. 

Ales Bialiatski s-a numărat printre candidații premiului Saharov 2012 pentru libertatea de 
gândire al Parlamentului European. 

Ales Bialiatski, președintele organizației pentru drepturile omului 'Viasna' și vicepreședintele 
Federației Internaționale pentru Drepturile Omului (FIDH), a fost arestat la 4 august 2011 sub 
acuzația de evaziune fiscală în conformitate cu codul penal al Republicii Belarus („tăinuirea 
veniturilor la scară deosebit de largă”). În timpul procesului său, dl Bialiatski a insistat asupra 
faptului că banii transferați de diferite fundații în conturile sale bancare din străinătate erau 
destinați finanțării activităților organizației Vyasna și, prin urmare, nu pot fi considerați 
venituri impozabile. La 24 noiembrie 2011, Tribunalul din Minsk l-a condamnat pe Ales 
Bialiatski la patru ani și jumătate de închisoare, cu confiscarea averii, inclusiv a imobilelor 
care găzduiau birourile organizației Viasna, și la plata unei amenzi. În ianuarie 2012, întreaga 
valoare a amenzii a fost transferată în contul bancar al tribunalului. La 24 ianuarie 2012, 
Tribunalul din Minsk a confirmat sentința. 

Diferite rapoarte indică faptul că starea de sănătate a lui Ales Bialiatski este îngrijorătoare și 
că administrația penitenciarului exercită presiuni asupra lui să semneze amnistia prezidențială 
pentru a fi eliberat din închisoare. 

Comisia ia notă de faptul că plângerea petiționarului privind procesul din Lituania se află în 
curs de judecare în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Comisia nu 
are competențe în această materie. 

Concluzie
Comisia va continua să dedice întreaga sa atenție situației tuturor deținuților politici din 
Belarus, inclusiv celei a lui Ales Bialiatski, și își reiterează apelul adresat autorităților din 
Belarus privind eliberarea și reabilitarea imediată a acestora. 


