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B9-0328/2021

Resolucija Evropskega parlamentao sistematičnem zatiranju v Belorusiji in njegovih 
posledicah za evropsko varnost po ugrabitvah iz civilnega letala EU, ki so ga prestregle 
beloruske oblasti
(2021/2741(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. oktobra 2020 o Belorusiji,

– ob upoštevanju izjave o prisilni preusmeritvi letala družbe Ryanair na letu FR4978 v 
Minsk 23. maja 2021, ki jo je 24. maja 2021 v imenu EU podal visoki predstavnik Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 24. maja 2021 o Belorusiji,

– ob upoštevanju skupne izjave o razmerah v Belorusiji, ki so jo 27. maja 2021 podali 
zunanji ministri skupine G7 in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2021/908 z dne 4. junija 2021 o spremembi 
Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji1, s katerim je 
vsem beloruskim letalskim prevoznikom prepovedal prelet zračnega prostora EU in 
dostop do letališč EU,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so beloruski organi v nedeljo, 23. maja 2021, na podlagi lažnih bombnih groženj z 
beloruskim bojnim letalom MiG-29 prestregli letalo družbe Ryanair na letu FR4978 in 
ga prisilili v zasilni pristanek;

B. ker beloruski organi niso odkrili eksplozivnih naprav, so pa aretirali dva potnika – 
beloruskega državljana Romana Protaseviča in njegovo sopotnico Sofio Sapega, rusko 
državljanko in študentko Evropske univerze za humanistične vede v Vilni;

C. ker je Roman Protasevič beloruski novinar in bloger ter eden od ustanoviteljev kanala 
Nexta na platformi Telegram, ki je imel osrednjo vlogo pri spodbujanju k protestom v 
Belorusiji po ponarejenih predsedniških volitvah 9. avgusta 2020; ker je Roman 
Protasevič stalno prebival v izgnanstvu na Poljskem in v Litvi, da bi ubežal aretaciji v 
Belorusiji na podlagi izmišljenih obtožb zoper njega; ker so beloruske oblasti 
Protaseviča uvrstile na nadzorni seznam teroristov, zdaj pa mu grozi smrtna kazen, saj 
je Belorusija edina država v Evropi, ki še izvršuje smrtno kazen;

D. ker se trije drugi potniki po prisilnem pristanku v Minsku niso vkrcali na let FR4978;

1 UL L 197 I, 4.6.2021, str. 3.
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E. ker sta bila Roman Protasevič in Sofija Sapega v ponedeljek 24. maja prikazana v 
beloruskih množičnih medijih; ker je Protasevič izjavil, da je v dobrem zdravstvenem 
stanju in da z njim dobro ravnajo, ter priznal, da je lani sodeloval pri organizaciji 
množičnih protestov v Minsku; ker je bil Protasevič po obrazu vidno namazan z debelo 
plastjo ličila, po vsej verjetnosti zaradi prikritja modric, ki so mu jih po aretaciji zadali 
predstavniki beloruskih varnostnih služb; ker je bil v sredo, 2. junija, na državnem 
kanalu ONT predvajan intervju, v katerem je Protasevič znova podal priznanja,  pri 
čemer ni bilo videti, da bi to storil prostovoljno, podobno kot v prejšnjem medijskem 
nastopu, Protasevičevi odvetniki pa z njim še vedno niso mogli vzpostaviti stika;

F. ker je bilo ob prisilnem pristanku letala na letu FR4978 ogroženo življenje 171 drugih 
potnikov in članov posadke, med katerimi so bili mnogi državljani EU;

G. ker prisilni pristanek leta FR4978 predstavlja kršitev številnih mednarodnih pravnih 
standardov, vključno s čikaško konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu in 
montrealsko konvencijo o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva;

H. ker je v Belorusiji več kot 400 priznanih političnih zapornikov, med katerimi je sedem 
mladoletnikov; ker je bilo od začetka protestov po ukradenih predsedniških volitvah 
9. avgusta 2020 priprtih 35.000 ljudi, zoper protestnike je bilo začetih okoli 3000 
političnih kazenskih postopkov, poroča pa se tudi o več kot 4600 primerih mučenja, 
nasilja in grdega ravnanja;

I. ker beloruski režim sistematično krši človekove pravice in svoboščine svojega ljudstva; 
ker so se splošne razmere na področju demokracije in pravne države v državi od priprav 
na predsedniške volitve 9. avgusta 2020 in po njih bistveno poslabšale;

J. ker oblasti z zaprtjem neodvisnih medijskih hiš v Belorusiji, vse pogostejšo aretacijo 
novinarjev, študentov, sindikalnih delavcev, civilne družbe in političnih aktivistov, 
konstrukcijo njihovega sojenja na tako imenovanih sodiščih, ustrahovanjem, mučenjem 
in označevanjem političnih zapornikov z rumenimi značkami ter napadi na nedolžne 
državljane na ulici in njihovih domovih izvajajo sistematični državni teror;

K. ker število smrtnih žrtev beloruskega režima zaskrbljujoče narašča, priporniki, ki so v 
zaporu žrtve fizičnega in psihičnega mučenja, pa so nedavno poskusili storiti samomor;

L. ker sta bila prisilni pristanek letala na letu FR4978 in aretacija sovražnika beloruskega 
režima zrežirana tako, da se vsem nasprotnikom, zlasti tistim, ki živijo v tujini, pošlje 
grozljivo sporočilo, da je režim odločen, da jih najde in da v tujini niso varni;

1. obsoja ugrabitev letala na letu FR4978, ki so ga beloruske oblasti prisilile k pristanku; 
meni, da gre pri tem grozljivem dejanju za kršitev mednarodnega prava in državni 
terorizem;

2. zahteva takojšnjo brezpogojno izpustitev Romana Protaseviča in Sofije Sapega; 
ponovno poziva beloruske oblasti, naj izpustijo tudi vse drug politične zapornike;

3. obžaluje, da so bili Pavel Sevjerinec, Jevgenij Afnahel, Andrej Vojnič, Pavel Jeknevič, 
Dmiter Kozlov, Maksim Vinjarski in Irina Ščasnaja obsojeni na zaprtem sojenju v 
mestu Mogiljev;
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4. poziva beloruske oblasti, naj prenehajo z vsemi oblikami slabega ravnanja in mučenja 
priprtih oseb in političnih zapornikov ter jim omogočijo dostop do zdravstvene oskrbe 
in pravnega svetovanja;

5. ponovno poudarja, da ne priznava izvolitve Aleksandra Lukašenka za predsednika 
Belorusije; meni, da je sedanji režim v Belorusiji nelegitimen, nezakonit in zločinski; 
obsoja represivne ukrepe zoper tisoče Belorusov, ki so miroljubno protestirali za zaščito 
pravice do svobode, demokracije in dostojanstva;

6. obsoja sistematične napade režima na civiliste, zaradi katerih je bilo po ukradenih 
volitvah avgusta 2020 14.000 beloruskih državljanov prisiljenih, da so pobegnili pred 
nasiljem, ustrahovanjem in drugimi oblikami prisile; ponovno poudarja, da ta represija 
in prisilno razseljevanje civilistov pomenita hude kršitve človekovih pravic;

7. poudarja, da je v teh razmerah na preizkusu verodostojnost Evropske unije in 
učinkovitost naše zunanje politike; opozarja, da razmere v Belorusiji, sosednji državi in 
članici vzhodnega partnerstva, neposredno vplivajo na EU, ki bi morala nastopiti dovolj 
odločno ter zagotoviti konkretno in dolgoročno podporo demokratičnim silam, ki se 
borijo za svobodo in demokracijo v Belorusiji;

8. želi opomniti, da bi morala EU še naprej spremljati razmere na področju človekovih 
pravic v Belorusiji ter mednarodno skupnost pozvati k podpori beloruskega 
prebivalstva, tudi v okviru Sveta ZN za človekove pravice, Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) in Sveta Evrope;

9. meni, da so svoboda govora in pravica do protesta, neodvisnost množičnih medijev, 
pravica do poštenega sojenja in spoštovanje človekovih pravic na splošno temeljne 
vrednote demokratične družbe in Evropske unije; obžaluje,  da je Belorusija trenutno 
edina država v Evropi, ki še vedno izvršuje smrtno kazen;

10. meni, da bi morale Evropska unija in njene države članice odločno podpreti okrepljeno 
sodelovanje s pridruženimi državami vzhodnega partnerstva (Gruzijo, Moldavijo in 
Ukrajino), da bi premagale avtoritarne režime, kot sta Belorusija in Putinova Rusija, ter 
spodbujale demokratične vrednote v regiji; poudarja, da bi lahko z oblikovanjem 
močnega demokratičnega prostora na vzhodnoevropski meji in konkretnih primerov 
uspešne demokratične preobrazbe spodbudili varnost in blaginjo naših državljanov ter 
demokratizacijo Belorusije in Ruske federacije;

11. popolnoma podpira zamisel o nujnem sklicu politične konference na visoki ravni o 
reševanju krize v Belorusiji; ponovno poziva predsednika in konferenco predsednikov 
Evropskega parlamenta, naj imenujeta misijo na visoki ravni, v kateri bi sodelovali 
nekdanji visoki evropski uradniki, da bi preučili vse možnosti za odpravo nasilja in 
izpustitev političnih zapornikov ter s tem v Belorusiji ustvarili pogoje za vključujoč 
nacionalni politični dialog;

12. poziva Agencijo Evropske unije za varnost v letalstvu in Mednarodno organizacijo 
civilnega letalstva, naj izvedeta nujno preiskavo tega dejanja državnega terorizma proti 
civilnemu letalu, registriranemu v EU, da bi ocenili, ali sta bila pri tem ogrožena zračni 
promet in varnost potnikov; poudarja, da je ta resen incident močno omajal zaupanje in 
da bo vsaka država ravnala odgovorno ter izpolnjevala svoje obveznosti v skladu s 
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Čikaško konvencijo za varen prelet letal; poudarja, da je treba v okviru te preiskave 
ugotoviti, ali so bili v teroristična dejanja beloruskega režima vpleteni ruski državljani; 
če bi bila ta domneva potrjena, bi bilo treba vse ruske državljane, ki so neposredno ali 
posredno vpleteni v operacijo, kaznovati v okviru globalnega sistema sankcij EU na 
področju človekovih pravic (zakon EU Magnickega);

13. meni, da je izredno pomemben prispevek EU k preiskavi, denimo z vključitvijo organov 
EU, kot so Europol, Eurojust ali Evropsko javno tožilstvo, v delo skupnih preiskovalnih 
skupin in misij;

14. poziva Interpol, naj temeljito preuči zahteve Belorusije za izdajo rdečih tiralic in 
sprejme ustrezne ukrepe, da Belorusija ne bi zlorabila Interpola v politične namene;

15. pozdravlja izjemno pozitiven odziv letalskih prevoznikov iz EU, ki se poskušajo 
izogniti letenju nad beloruskim zračnim prostorom; obžaluje, da jih v nekaterih primerih 
pri tem ovira ruski nadzor zračnega prometa; pozdravlja zaprtje zračnega prostora EU 
za beloruske letalske družbe; poudarja, da bi morala prepoved letenja beloruskih 
prevoznikov v zračnem prostoru EU veljati, dokler ne bodo izpuščeni vsi politični 
zaporniki, vključno z Romanom Protasevičem in Sofijo Sapega; poudarja, da mora EU 
sprejeti načrtovani četrti sveženj sankcij, ki bi morale biti strožje in bolj ciljno 
usmerjene; priporoča uvedbo sektorskih sankcij, ki bi vključevale prepoved uvoza 
naftnih derivatov, kalijevih gnojil, kovinskih izdelkov, lesa in lesnih izdelkov; poudarja, 
da je treba nujno sankcionirati vsa javna podjetja, ki podpirajo režim z ustvarjanjem 
prihodkov na podlagi deviznega poslovanja; poudarja, da je treba okrepiti boj proti 
tihotapljenju cigaret iz Belorusije, ki je za beloruski režim postal zelo lukrativen vir 
prihodkov;

16. meni, da je treba seznam oseb, zoper katere so bile sprejete sankcije za prepoved vstopa 
v EU in zamrznitev premoženja, bistveno razširiti in vanj vključiti vse, ki so povezani z 
državno represijo, pa tudi tiste, ki režim podpirajo in mu zagotavljajo gospodarsko 
podporo ali kakršno koli drugo pomoč, kot je režimski novinar Marat Markov, ki je 
2. junija 2021 na državnem kanalu ONT intervjuval Romana Protaseviča; v zvezi s tem 
opozarja, da je treba v celoti izkoristiti možnosti za sprejetje restriktivnih ukrepov v 
okviru globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic (zakon 
Magnickega); svetuje državam članicam, naj razmislijo o izgonu beloruskih diplomatov, 
za katere je znano, da sodelujejo z beloruskimi tajnimi službami;

17. poudarja, da bi bilo treba vse kazenske ukrepe proti Belorusiji uskladiti in uvesti skupaj 
s partnerji iz skupine G7 in drugimi podobno mislečimi partnerji; pozdravlja bližajoča 
se vrhunska srečanja med EU in ZDA ter ZDA in Rusijo ter meni, da so izvrstna 
priložnost za usklajevanje stališč med EU in njenimi partnericami; želi opomniti 
predsednika Putina, da njegova nadaljnja podpora režimu Aleksandra Lukašenka ne bo 
brez posledic; v zvezi s tem poudarja, da je treba proti Ruski federaciji uvesti dodatne 
sankcije zaradi njenega podpiranja beloruskega režima;

18. poudarja, da imajo politične stranke v EU, ki zavestno profitirajo od finančnih sredstev, 
ki jih zagotavlja Ruska federacija v zameno za politično in drugo podporo ruskim 
politikam v Evropskem parlamentu in drugod ter ciljev, ki ogrožajo interese in vrednote 
EU, moralno in politično odgovornost;
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19. poziva k ustanovitvi mednarodnega sodišča za pregon zločinov beloruskega režima in 
Aleksandra Lukašenka, zlasti zaradi vojne proti beloruskemu prebivalstvu; poziva EU, 
naj sprejme potrebne ukrepe, tudi z uporabo platform EU za iskanje pravice in boj proti 
nekaznovanju, kot so platforma Evropskega parlamenta za nekaznovanje, pravosodno 
vozlišče EU, ter z uporabo univerzalne pristojnosti;

20. poudarja, da si EU še naprej prizadeva za demokratično Belorusijo; pozdravlja načrt 
Komisije za sprejetje svežnja gospodarske pomoči v višini treh milijard EUR za 
oblikovanje demokratične Belorusije; meni, da mora EU predlagati celovit sklop 
ukrepov za pripravo demokratičnih sil v Belorusiji na izvajanje tega svežnja; poudarja, 
da ta sveženj prinaša pomembno sporočilo, da bo EU pripravljena zagotoviti konkretno 
in večstransko pomoč za oblikovanje demokratične Belorusije ter jo usmeriti na pot 
reform in modernizacije; poudarja, da se mora EU pripraviti na dvostranski sporazum z 
ambiciozno zastavljenimi cilji za demokratične spremembe v Belorusiji;

21. ponovno poudarja, da imajo v beloruski družbi pomembno vlogo neodvisni beloruski 
mediji in novinarji; v zvezi s tem poziva EU in druge mednarodne organizacije, naj 
vsem medijem in neodvisnim novinarjem zagotovijo finančno in tehnično podporo, da 
bodo lahko opravljali svoje naloge in družbo obveščali o dogajanju v Belorusiji; v zvezi 
s tem ponovno poziva, da je treba dodatno podpreti televizijsko postajo Bielsat;

22. ponovno poziva k razširitvi pomoči beloruski civilni družbi, zlasti njenim članom, ki 
pribežijo v EU in se še vedno soočajo s težavami; poziva države članice, naj tem 
posameznikom zagotovijo osebno zaščito in jim omogočijo, da se posvetijo 
državljanskemu delu, tako da jim olajšajo pridobitev vizumov in dovoljenja za 
prebivanje, in naj zagotovijo podporo, tudi finančno, izgnanim institucijam, kot je 
Evropska univerza za humanistične vede v Vilni, ki izobražujejo novo generacijo 
beloruskih državljanov, ki se upirajo koruptivnemu in nelegitimnemu državnemu 
sistemu;

23. poziva k izgonu Belorusije iz mednarodnih športnih organizacij, tudi iz Mednarodnega 
olimpijskega komiteja; poziva Evropsko nogometno zvezo (UEFA), naj beloruski 
državni televiziji TVR odvzame pravice do prenosa nogometnega pokala EURO 2020 
in jih brezplačno dodeli neodvisni televiziji Bielsat TV;

24. ponovno poudarja, da se morajo vse države članice enotno odzvati na državni terorizem, 
ki ga izvaja režim Aleksandra Lukašenka, Kremlin pa ga podpira; izraža zaskrbljenost 
zaradi dejanj začasne vlade v Bolgariji, ki jo je imenoval predsednik, namreč 
odpuščanja visokih varnostnih uradnikov, ki sodelujejo pri odkrivanju ruskih vohunskih 
mrež v EU; 

25. poudarja, da se mora EU boriti proti lažnemu poročanju v EU o razmerah v Belorusiji in 
drugim oblikam hibridnih groženj, ki jih pri tem izvajajo tretje strani;

26. izraža solidarnost z Latvijo, potem ko je Belorusija neupravičeno izgnala njene 
diplomate; obsoja sprožitev kazenske preiskave beloruskega generalnega tožilca proti 
latvijskemu zunanjemu ministru in županu Rige;

27. strogo obsoja represijo in sovražne ukrepe oblasti zoper predstavnike poljske manjšine 
in poljski šolski sistem v Belorusiji; v zvezi s tem poziva k brezpogojni izpustitvi 
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Andżelike Borys, Andrzeja Poczobuta in drugih političnih zapornikov;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, in oblastem Republike Belorusije.


