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B9-0275/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách dne 
9. srpna 2020
(2020/2779(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství v roce 
2009 v Praze, 2011 ve Varšavě, 2013 ve Vilniusu, 2015 v Rize a 2017 v Bruselu,

– s ohledem na svá usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 24. listopadu 2016 
o situaci v Bělorusku1, ze dne 6. dubna 2017 o situaci v Bělorusku2, 19. dubna 2018 
o Bělorusku3a ze dne 4. října 2018 o zhoršení svobody sdělovacích prostředků v 
Bělorusku, zejména na případy Charty 974,

– s ohledem na prezidentské volby, které se konaly v Bělorusku dne 9. srpna,

– s ohledem na veřejná prohlášení vysokého představitele Unie a místopředsedy Komise 
a ESVČ o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách dne 9. srpna, 

– s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 13. srpna a vedoucích 
představitelů pěti politických skupin ze dne 17. srpna o situaci v Bělorusku po 
prezidentských volbách dne 9. srpna a předsedy a místopředsedy Výboru pro zahraniční 
věci ze dne 11. srpna,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že obyvatelé Běloruska sdílejí společné evropské dědictví a kulturu, 
zatímco přímo sousedí se třemi členskými státy EU; vzhledem k tomu, že situace 
v Bělorusku může mít přímý dopad na EU;

B. vzhledem k tomu, že 26 let prezidenta Lukašenka u moci se vyznačovalo politikami 
oslabení svrchovanosti a nezávislosti země a oslabení běloruské identity, dědictví 
a kultury;

C. vzhledem k tomu, že prezidentské volby do roku 2020 byly promarněny rozsáhlou 
manipulací, zastrašováním a represemi proti ostatním kandidátům, nezávislým 
novinářům a bloggerům; vzhledem k tomu, že se jedná o trend opakující se ve všech 
předchozích volbách v Bělorusku od roku 1994; 

D. vzhledem k tomu, že den voleb byl poznamenán mnoha nesrovnalostmi, včetně 
zastrašování voličů, odpírání jejich hlasovacího práva a padělání protokolů volebních 
komisí v masivním měřítku; vzhledem k tomu, že v zemi nebyli přítomni nezávislí 
mezinárodní pozorovatelé; vzhledem k tomu, že nezávislí vnitrostátní pozorovatelé, 

1 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 135.
2 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 60.
3 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 100.
4 Úř. věst. C 11, 13.1.2020, s. 18.
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včetně těch, kteří monitorují včasné hlasování v běloruských prezidentských volbách, 
byli v celé zemi zadrženi poté, co zdokumentovali četná porušení volebního zákona.

E. vzhledem k tomu, že ústřední volební výbor prohlásil Alexandera Lukašenka za vítěze 
voleb, který údajně obdržel 80,1 % hlasů, zatímco jeho hlavní oponentka Světlana 
Tichanovská pouze 10,12 % hlasů; vzhledem k tomu, že podle nezávislých průzkumů, 
sociologických průzkumů a skutečných údajů z řady volebních místností získala paní 
Tichanovská přibližně 60 % hlasů, a měla by tedy být považována za skutečnou vítězku 
voleb; 

F. vzhledem k tomu, že po zveřejnění zfalšovaných výsledků běloruští občané okamžitě 
uspořádali mírové protesty nebývalého rozsahu, které se setkaly s brutální silou 
bezpečnostních služeb, což vedlo k zatčení, mučení a zraněním tisíců demonstrantů 
a dokonce i k několika úmrtím včetně: Aljaksandra Tarajkouského, Konstantina 
Šišmakova, Alexandra Vichora, Gennadije Šutova; vzhledem k tomu, že pokojní 
protestující jsou vystaveni zastrašování, jako jsou výhružné telefonáty, pokusy 
o vloupání a pronásledování ze strany donucovacích orgánů státu, ale také 
neidentifikovaných dobře organizovaných skupin civilních osob; vzhledem k tomu, že 
téměř 40 dnů probíhají tisíce razií v hlavním městě, ale také v menších městech a 
obcích po celé zemi; 

G. vzhledem k tomu, že protesty jsou doprovázeny rozsáhlými stávkami v průmyslových 
závodech, podnicích, školách, univerzitách, městech a vesnicích v celé zemi; vzhledem 
k tomu, že lidé, kteří se účastní protestů nebo je oficiálně podporují, jsou propouštěni 
z práce, přicházejí o úřední bydlení, jsou vylučováni z univerzit nebo škol;  

H. vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání dne 19. srpna rozhodla uložit 
sankce značnému počtu osob odpovědných za násilí, represe a falšování voleb 
v Bělorusku, což vedlo k zákazu jejich vstupu do EU a zmrazí jejich finančních aktiv 
v EU; 

I. vzhledem k tomu, že po zfalšování voleb v roce 2010 a brutálních represích vůči 
demonstrantům uložily EU, USA a další demokratické země rozsáhlé sankce osobám 
odpovědným za volební podvody, násilí a vazby na režim, včetně Alexandra Lukašenka 
a více než 160 osob a subjektů z oblasti vedení státu, donucovacích orgánů, soudnictví, 
volebního výboru, státní propagandy; vzhledem k tomu, že tyto sankce byly v roce 2016 
většinou zrušeny, aniž by přinesly trvalý výsledek, který oslabil důvěryhodnost EU 
v očích demokratické běloruské opozice; vzhledem k tomu, že seznam navrhovaných 
nedávných sankcí je velmi úzký a omezený a není úměrný rozsahu násilí a brutality, 
který režim uplatňuje na pokojné demonstranty; 

J. vzhledem k tomu, že orgány výrazně omezily přístup k internetu a svobodným 
sdělovacím prostředkům; vzhledem k tomu, že jeden z evropských poskytovatelů, 
skupina A1 Telecom Austria, údajně na příkaz běloruských orgánů omezil přístup svých 
běloruských zákazníků k mobilnímu internetu,

1. odmítá uznat výsledky voleb konaných v Bělorusku dne 9. srpna 2020 a Alexandra 
Lukašenka jako legitimního vůdce a prezidenta Běloruska; vyzývá ho proto, aby 
respektoval rozhodnutí obyvatel Běloruska a pokojně odstoupil; 
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2. vyzývá k uspořádání nových a transparentních prezidentských a parlamentních voleb 
v Bělorusku, které by splňovaly demokratické normy; vyzývá EU, OBSE a Radu 
Evropy, aby zahájily dialog s běloruskou občanskou společností s cílem spustit pod 
dohledem nové volební komise nový volební proces, kterému budou moci důvěřovat 
všechny strany, včetně mezinárodních pozorovatelů, pod přísnou mezinárodní 
kontrolou;

3. oceňuje běloruský lid za jeho odvahu a odhodlání a důrazně podporuje jeho přání 
o demokratickou změnu, svobodu a založení budoucnosti země na zásadách 
demokracie, právního státu a lidských práv; oceňuje ty, kteří položili svůj život za 
svobodné, demokratické a svrchované Bělorusko a vyjadřuje solidaritu s oběťmi mučení 
a jiných forem brutality režimu a doufá, že se rychle a plně zotaví;

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že v XXI. století na území přímého sousedství 
EU jsme svědky mučení a státního násilí v nebývalém měřítku; je toho názoru, že pevný 
a jednoznačný postoj EU k situaci Běloruska je otázkou důvěryhodnosti zahraniční 
politiky EU a skutečného závazku vůči evropským hodnotám; 

5. uznává výjimečné odhodlání a nezlomnost běloruských žen, mnohdy z rodin politických 
vězňů nebo zadržených a mučených protestujících, za jejich každotýdenní pochody 
ženské solidarity, které se každý týden setkávají se stále agresivnější reakcí ze strany 
státního aparátu;

6. oceňuje opatření přijatá pracovníky mnoha továren a institucí v celé zemi, kteří se 
různými způsoby připojili k protestům; stejně tak oceňuje činnost novinářů 
a zaměstnanců veřejných sdělovacích prostředků, kteří navzdory útlaku a hrozbám 
zůstali věrni novinářské etice a nadále podporovali demokratickou opozici, i když byli 
následně propuštěni; uznává práci nezávislých sdělovacích prostředků, včetně Charty 
97, Bielsat, Radio Svoboda a dalších; vyzývá EU, aby využívala Evropskou nadaci pro 
demokracii a další nástroje na podporu těchto kanálů a novinářů, kteří podléhají 
represím ze strany režimu;

7. vyjadřuje politování nad pronásledováním členů opoziční koordinační rady a vyzývá 
orgány, aby ukončily veškeré násilí a represe; důrazně odsuzuje svévolné 
a nevysvětlené zatýkání, zadržování, nucené deportace a únosy z politických důvodů 
v Bělorusku týkající se osob, jako je Maria Kalesnikova, Andrej Jahorau, Irina Sukhiy, 
Anton Radniankou a Ivan Krautsou; 

8. požaduje okamžité zastavení násilí a zastrašování pokojných demonstrantů, propuštění 
všech politických vězňů a všech členů občanské společnosti svévolně zadržených před 
volbami, během voleb a po nich, jakož i plné obnovení a dodržování lidských práv 
a svobod, včetně svobody tisku, svobody shromažďování a dalších politických 
a občanských svobod v Bělorusku; 

9. co nejdůrazněji vyjadřuje politování nad znepokojivými činy násilí, krutých represí 
a mučení proti pokojným demonstrantům a zadržovaným osobám; vyzývá k plnému 
mezinárodnímu vyšetřování těchto trestných činů, a to zejména v případech úmrtí: 
Aljaksandra Tarajkouského, Konstantina Šišmakova, Alexandra Vichora, Gennadije 
Šutova;
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10. varuje před jakýmkoli pokusem o využití národnostních, náboženských, etnických 
a jiných menšin jako zástupného cíle pro odvrácení pozornosti společnosti od volebních 
podvodů a následných rozsáhlých protestů a represí; odsuzuje odepření návratu do země 
hlavě bulharské katolické církve arcibiskupa Tadeusze Kondrusiewicze; stejně tak 
varuje před vytvářením falešných popisů vnějších hrozeb pro Bělorusko a jeho územní 
celistvost, které pocházejí z EU a jejích členských států; vyjadřuje hluboké znepokojení 
nad používáním takových slovních projevů jako odůvodnění vojenských činností, 
včetně pohybu běloruských sil v oblasti Grodno směrem k hranici s Polskem a Litvou;

11. uznává běloruskou lidovou koordinační radu za legitimní zastoupení obyvatel, kteří 
požadují demokratickou změnu, svobodu a důstojnost v Bělorusku; podporuje pokojné 
předání moci jako výsledku inkluzivního vnitrostátního dialogu při plném respektování 
demokratických a základních práv Běloruska;

12. Žádá ESVČ a Evropskou komisi, aby připravily komplexní přezkum své politiky vůči 
Bělorusku s přihlédnutím k různým scénářům vývoje v zemi, který zahrnuje rovněž 
podstatně vyšší finanční a technický závazek EU v případě, že se demokratické změny, 
včetně nových voleb, stanou realitou;

13. vítá rozhodnutí ministrů zahraničních věcí EU a Evropské rady zapsat na černou listinu 
osoby odpovědné za násilí po prezidentských volbách a uložit individuální sankce, 
včetně zmrazení majetku, vůči běloruským úředníkům, kteří jsou odpovědní za padělání 
výsledků prezidentských voleb v Bělorusku a porušování občanských a lidských práv 
nebo se na tom podíleli; zdůrazňuje, že tento seznam by měl být v případě potřeby 
průběžně aktualizován a rozšířen a měl by zahrnovat Alexandra Lukašenka a jeho blízké 
spolupracovníky; 

14. žádá orgány EU a členské státy, aby poskytovaly aktivní a přímou podporu běloruským 
nevládním organizacím a společenstvím, poskytly veškerou nezbytnou pomoc 
běloruským občanům a obráncům lidských práv a zastavily veškerou finanční či jinou 
podporu státním institucím Běloruska; dále je třeba posílit programy podpory občanské 
společnosti, nevládních organizací, novinářů, evropský stipendijní program pro 
běloruské země, půjčky na konkrétní programy reforem, uvolnění priorit partnerství 
a plnou spolupráce v rámci Východního partnerství;

15. vyjadřuje politování nad tím, že Ruská federace se spojilo s Lukašenkovým režimem 
a podporuje jej a odsuzuje hybridní válku Kremlu proti běloruskému lidu; je vážně 
znepokojen hlubokou infiltrací veřejných sdělovacích prostředků, tajných 
a bezpečnostních služeb, jakož i vládních poboček – včetně kanceláře prezidenta – 
ruskými poradci a agenty; vyzývá Radu, aby podpořila vůli Běloruska tím, že omezí 
zásahy Kremlu, mimo jiné tím, že zablokuje přístup Ruska k systému SWIFT a zavede 
další cílené sankce;

16. naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby neprováděla žádné činnosti, které by ohrozily 
svrchovanost a územní celistvost Běloruska, a nebude akceptovat žádné možné kroky, 
které by orgány mohly přijmout bez legitimity, v rozporu s mezinárodním právem a 
proti vůli běloruského lidu v rámci vztahů Lukašenkova režimu s Ruskou federací, což 
by vedlo k omezení svrchovanosti a nezávislosti Běloruska;
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17. bere na vědomí cennou solidaritu, kterou vyjádřila ruská prodemokratická občanská 
společnost s běloruskými aktivisty; varuje před jakýmkoli pokusem o militarizaci 
situace a vyvolání napětí se sousedními zeměmi; 

18. vítá rozhodnutí Republiky Srbsko odstoupit od cvičení Slovanského bratrstva;

19. uznává, že je třeba, aby pracovní skupina East StratCom a sdělovací prostředky 
členských států EU podávaly širší a podrobnější zprávy o situaci v Bělorusku; Vyzývá 
Evropskou nadaci pro demokracii, aby posílila podporu běloruské občanské společnosti;

20. vybízí členské státy, aby usnadnily a urychlily postup získávání víz pro osoby, které 
prchají z politických důvodů z Běloruska, a aby jim a jejich rodinám nabídly veškerou 
nezbytnou podporu a pomoc;

21. vyjadřuje maximální znepokojení nad kroky skupiny A1 Telecom Austria; vyzývá 
společnost, aby svým běloruským zákazníkům poskytla neomezený přístup k 
mobilnímu internetu v souladu s hodnotami demokracie, právního státu a svobody 
projevu;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
orgánům Běloruské republiky.


