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B9-0330/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sistemātiskām represijām Baltkrievijā un to sekām 
attiecībā uz Eiropas drošību pēc pasažieru nolaupīšanas no Baltkrievijas iestāžu 
pārtvertās ES civilās lidmašīnas
(2021/2741(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos 
2021. gada 15. februāra ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā saistībā ar 
2020. gada prezidenta vēlēšanām,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2021. gada 5. marta rezolūciju par 
cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā pirms un pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām,

– ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) referenta ziņojumu 
saskaņā ar Maskavas mehānismu par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem saistībā 
ar 2020. gada 9. augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, kas publicēts 2020. gada 
5. novembrī, un tajā ietvertos ieteikumus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Baltkrievijas drošības dienesti un gaisa satiksmes vadības aģentūra piespieda 
Ryanair reisu Nr. 4978, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, nolaisties Minskā pēc 
spridzināšanas draudiem, kuri kopš tā laika tiek apstrīdēti; tā kā šis pēdējais notikums ir 
izraisījis arvien lielāku starptautiskās sabiedrības uzmanību un kritiku vairākās valstīs;

B. tā kā Ryanair reisa piespiedu nosēdināšana pakļāva teroram nevainīgus lidmašīnas 
pasažierus un kopumā pārkāpa civilās aviācijas drošības pamatnormas;

C. tā kā šis incidents ir jaunākais politisko notikumu virknē, kuri ir izraisījuši nopietnas 
bažas plašā Baltkrievijas sabiedrības daļā, daudzos iedzīvotājos un opozīcijas spēkos, 
kas jau vismaz deviņus mēnešus ir pakļauti pieaugošam pašreizējā Lukašenko režīma 
spiedienam; tā kā tas jāskata saistībā ar vispārējām sociālām, politiskām un 
ekonomiskām norisēm Baltkrievijā, kuras ir izraisījušas Baltkrievijas sabiedrības 
polarizāciju un dziļu sašķeltību;

D. tā kā vēlēšanu rezultātu paziņošana 2020. gada 9. augustā izraisīja masu protestus, 
apstrīdot rezultātu leģitimitāti; tā kā gan ANO, gan EDSO izmeklēšana un secinājumi 
apstiprināja ziņojumus par smagiem cilvēktiesību un demokrātijas pārkāpumiem 
Baltkrievijā pirms 2020. gada prezidenta vēlēšanām un pēc tām, tostarp par daudziem 
spīdzināšanas aktiem; par piespiedu pazušanas gadījumiem; par nolaupīšanas un 
patvaļīgas izraidīšanas gadījumiem, tostarp pret Koordinācijas padomes locekļiem 
vērstu politiski motivētu patvaļīgu izraidīšanu no Baltkrievijas teritorijas; par 
patvaļīgiem arestiem un aizturēšanu, tostarp par nepilngadīgo aizturēšanu; par seksuālu 
un ar dzimumu saistītu vardarbību; par patvaļīgu dzīvības atņemšanu; par uzbrukumiem 
politiskās opozīcijas locekļiem, tostarp Koordinācijas padomes locekļiem, cilvēktiesību 
aizstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, žurnālistiem un citiem mediju 



RE\1233590LV.docx 3/6 PE694.440v01-00

LV

darbiniekiem, kā arī cilvēkiem, kas cenšas mierīgi īstenot savas pilsoniskās un politiskās 
tiesības, un viņu aizskaršanu, iebiedēšanu un patvaļīgu aizturēšanu; par tiesību uz 
mierīgas pulcēšanās brīvību liegšanu; par tiesību uz uzskatu un vārda brīvību liegšanu 
gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tostarp uzbrūkot medijiem un regulāri vajājot žurnālistus, 
kamēr viņi pilda savas likumīgās funkcijas saistībā ar asamblejām, atsaucot ārvalstu 
mediju darbinieku akreditāciju, bloķējot neatkarīgu mediju tīmekļa vietnes un slēdzot 
internetu;

E. tā kā saskaņā ar Ģenerālprokuratūras sniegto informāciju laikposmā no 2020. gada 
augusta līdz 2021. gada aprīlim ir ierosināti vairāk nekā trīs tūkstoši krimināllietu, kas 
saistītas ar nelikumīgu masu pasākumu un protestu organizēšanu un rīkošanu; tā kā tā ir 
ziņojusi arī par vairāk nekā 750 iespējamiem ēku apgānīšamas un īpašuma bojāšanas 
gadījumiem, aptuveni 600 valsts amatpersonām adresētu apvainojumu un vairāk nekā 
300 vardarbības gadījumiem vai draudiem to izmantot pret policistiem; tā kā aplēses 
liecina, ka vairāk nekā 300 cilvēku tiek turēti kā politieslodzītie, un ir ziņas par vairāk 
nekā 30 000 aizturētu personu; tā kā ir daudz ziņojumu par iespējamu spīdzināšanu;

F. tā kā saistībā ar protestiem žurnālisti, sociālo mediju aktīvisti un jo īpaši blogeri tiek 
regulāri aizturēti; tā kā simtiem žurnālistu ir arestēti, desmitiem žurnālistu ir piemērots 
administratīvs apcietinājums un saskaņā ar pieejamo informāciju viņi ir cietuši no 
vardarbības, un vairākiem ir uzlikts naudassods; tā kā žurnālistiem ir piemērots 
pirmstiesas apcietinājums un izvirzītas kriminālapsūdzības; tā kā ir bijuši daudzi 
ziņojumi par to, ka iestādes ir atsaukušas žurnālistu akreditāciju, tostarp ārvalstu mediju 
korespondentu akreditāciju, no kuriem vairāki ir arestēti un izraidīti no Baltkrievijas;

G. tā kā ANO Cilvēktiesību komiteja un citi starptautiskie cilvēktiesību mehānismi ir 
vairākkārt uzsvēruši faktu, ka vairāki Baltkrievijas tiesiskā regulējuma noteikumi ir 
pretrunā starptautiskajām normām un standartiem un ka tie ierobežo vārda brīvību gan 
bezsaistē, gan tiešsaistē; tā kā ar kārtējiem grozījumiem Likumā par plašsaziņas 
līdzekļiem ir paplašināti licencēšanas, satura uzraudzības un mediju brīdināšanas un 
apturēšanas procedūru ierobežojumi, attiecinot tos uz tiešsaistes resursiem un 
tirdzniecības vietām, un iestādēm ir piešķirta plaša rīcības brīvība bloķēt tīmekļa vietnes 
bez tiesas lēmuma;

H. tā kā 2021. gada maijā tika pieņemti papildu grozījumi spēkā esošajos tiesību aktos 
mediju jomā; tā kā šie grozījumi ļauj slēgt plašsaziņas līdzekļus bez lietas izskatīšanas 
tiesā; tā kā žurnālisti, kas atspoguļos neatļautus notikumus, tiks uzskatīti par to 
dalībniekiem; tā kā tiks aizliegta tiešraides straumēšana (tiešraide tiešsaistē) un 
neakreditētu iestāžu aptauju publicēšana; tā kā ir paplašināts preses akreditācijas 
atteikuma iemeslu saraksts, kā arī medijos aizliegto satura veidu saraksts; tā kā 
Baltkrievijas pašreizējās varas iestādes ir veikušas visus šos pasākumus, lai vēl vairāk 
ierobežotu mediju, vārda un pulcēšanās brīvību, kā arī lai mazinātu valsts rīcības 
pārredzamību, kas ir nepieciešams priekšnoteikums sabiedrības demokrātiskai darbībai;

I. tā kā gan Romāns Protasevičs (Raman Pratasevich), gan viņa draudzene, Krievijas 
pilsone Sofija Sapega (Sofia Sapega), tika arestēti pēc tam, kad Ryanair lidmašīna, kas 
bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, veica piespiedu nosēšanos Minskā; tā kā Protasevičs ir 
pētnieciskais žurnālists un bija galvenais redaktors Varšavā bāzētajam sociālo mediju 
kanālam Nexta Live, kas publicēja informāciju par opozīcijas darbību un 
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demonstrācijām un ir kļuvis par iecienītu protestu organizēšanas veidu Baltkrievijā; tā 
kā Romānam Protasevičam ir piešķirts bēgļa statuss ES;

J. tā kā tiešsaistē publicētā video Romāns Protasevičs paziņoja, ka viņam nav veselības 
problēmu, un atzina savu dalību masu protestu organizēšanā Minskā; tā kā Protaseviča 
parādīšanās Baltkrievijas valsts televīzijā nebija pārliecinoša, ņemot vērā acīmredzamos 
zilumus uz sejas un lielo varbūtību, ka viņa parādīšanās nebija brīvprātīga un ka 
"atzīšanās" notika piespiedu kārtā; tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvenciju pret spīdzināšanu šādas piespiedu atzīšanās ir aizliegtas;

K. tā kā, reaģējot uz Ryanair reisa piespiedu nosēšanos, ES piemēroja papildu sankcijas, 
tostarp mērķtiecīgas ekonomiskās sankcijas;

L. tā kā, neraugoties uz represijām pret arodbiedrību pārstāvjiem un darba ņēmējiem par 
viņu līdzdalību protestos, darba ņēmēju organizācijas ir aicinājušas atcelt ekonomiskās 
sankcijas pret Baltkrievijas uzņēmumiem, jo tās uzskata, ka šādas sankcijas var izraisīt 
darbvietu zudumu, zemākas algas un turpmākus viņu darba tiesību ierobežojumus;

1. nosoda Ryanair reisa Nr. 4978 piespiedu nosēšanos Minskā 2021. gada 23. maijā un 
aicina Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (ICAO) steidzami izmeklēt šo 
incidentu; mudina Baltkrievijas iestādes sadarboties ar starptautiskā gaisa transporta 
iestādēm, jo īpaši ICAO, izmeklējot notikumus, kas saistīti ar Ryanair reisa Nr. 4978 
nosēšanos, lai pilnībā noskaidrotu notikušo; ņem vērā Baltkrievijas iestāžu 
apgalvojumus, ka tās ir gatavas to darīt;

2. pauž bažas par valstu tendenci politisku iemeslu dēļ iejaukties starptautiskajā gaisa 
transportā un tā starptautiski pieņemtajos noteikumos un standartos, kā to nesen izdarīja 
Baltkrievija un iepriekš – citas valstis; atgādina visām valstīm par to pienākumu ievērot 
starptautiskās tiesības attiecībā uz starptautiskā gaisa transporta noteikumiem; aicina 
ES, reaģējot uz šādiem incidentiem, nepiemērot dubultstandartus;

3. nosoda Baltkrievijā notiekošo kriminālvajāšanu pret kritiska viedokļa paudējiem, 
protestētājiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem; ar dziļām bažām norāda uz lielo 
skaitu krimināllietu, kas saistītas ar nelikumīgu masu pasākumu un protestu 
organizēšanu un norisi; aicina Baltkrievijas iestādes nekavējoties pārtraukt šādu praksi 
un krasi mainīt savu attieksmi; uzsver, ka šī politika grauj Baltkrievijas sabiedrības 
pamatnormas un vērtības, kā arī tās vienotību;

4. aicina visus Baltkrievijas spēkus un starptautisko sabiedrību izpētīt dialoga un 
starpniecības iespējas, lai atsāktu valsts līmeņa dialogu starp visiem politiskajiem 
spēkiem, neizslēdzot nevienu no tiem turpmākajā virzībā;

5. aicina Baltkrievijas iestādes nodrošināt cilvēktiesību un demokrātisko tiesību pilnīgu 
ievērošanu; pauž bažas par nodomu atlikt reģionālo padomju deputātu vēlēšanas par 
pusotru gadu līdz 2023. gada beigām;

6. nosoda notiekošo kriminālvajāšanu, kas tiek vērsta pret žurnālistiem un citiem mediju 
darbiniekiem; aicina Baltkrievijas iestādes pilnībā ievērot cilvēktiesības, tostarp preses 
brīvību un vārda brīvību; ar dziļām bažām norāda, ka Romāna Protaseviča un Sofijas 
Sapegas arests liecina par ārkārtīgi satraucošu vēršanos pret kritiska viedokļa 
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paudējiem, tostarp pret tiem, kas dzīvo ārvalstīs; aicina atbrīvot visus žurnālistus un 
mediju darbiniekus, kas aizturēti saistībā ar protestiem;

7. aicina Baltkrievijas iestādes nekavējoties atbrīvot Romānu Protaševiču un Sofiju 
Sapegu un ļaut viņiem izbraukt no valsts;

8. aicina steidzami atbrīvot visus politieslodzītos un visas personas, kas aizturētas saistībā 
ar pēcvēlēšanu protestiem;

9. atkārtoti pauž principiālo nostāju, ka starptautiskās tiesības ir jāievēro pilnībā, proti, 
starptautiskās cilvēktiesības un ANO Statūti par starptautisko attiecību principiem, 
tostarp cilvēku suverēnas tiesības izvēlēties savu nākotni bez ārvalstu iejaukšanās vai 
sankciju piemērošanas procedūrām; noraida un nosoda dubultstandartus šo normu 
novērtēšanā un piemērošanā;

10. norāda uz starptautisko atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, kas protestē, 
cenšoties pārvarēt strupceļu un rast risinājumu dziļajai krīzei;

11. uzsver, ka arvien jaunu sankciju piemērošanas spirāle nav saprātīga alternatīva 
Lukašenko režīma iepriekšējās politikas pieņemšanai — politikas, kuras mērķis ir 
selektīvi līdzsvarot pastiprinātas attiecības ar Krievijas Federāciju, no vienas puses, un 
padziļinātas attiecības ar ES, no otras puses, ar vienīgo mērķi nodrošināt režīma 
politiskās varas turpināšanu; norāda, ka abi politikas virzieni ir cietuši neveiksmi un ir 
izraisījuši arvien lielāku reģionālo spriedzi un represijas Baltkrievijā;

12. aicina ES sadarboties ar EDSO un ANO, lai izbeigtu konfrontāciju Baltkrievijā un 
atsāktu valsts līmeņa dialogu; mudina visus starptautiskos partnerus ievērot 
Baltkrievijas iedzīvotāju tiesības brīvi izvēlēties savu attīstības ceļu bez jebkāda ārēja 
spiediena un iejaukšanās;

13. pauž bažas par ES jau piemēroto vai plānoto ekonomisko sankciju negatīvo ietekmi uz 
visiem Baltkrievijas iedzīvotājiem; tādēļ noraida ekonomisko sankciju piemērošanu; 
uzsver, ka tās var padziļināt plaisu Baltkrievijas sabiedrībā, veicinot daudzu cilvēku 
sociālās situācijas pasliktināšanos valstī, un ka tās neveicinās Baltkrievijas sabiedrības 
samierināšanu un atgriešanos pie demokrātijas;

14. atzīst mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret atbildīgajiem politiķiem 
vai citām personām, kuras atzītas par vainīgām cilvēktiesību pārkāpumos un kuras ir 
atbildīgas par to cilvēku apspiešanu, kas tiecas pēc plurālistiskas demokrātiskas 
sabiedrības un debatēm, izmantojot savas politiskās un sociālās tiesības, tostarp streikus 
un vārda brīvību;

15. pauž bažas par pieaugošo spriedzi reģionā; pauž nožēlu par Lietuvas un Polijas 
paziņojumiem un politiku, kas veicina konfrontāciju reģionā; aicina visas iesaistītās 
puses ievērot savaldību un pārtraukt iekšējā konflikta padziļināšanu Baltkrievijā;

16. aicina ES respektēt Baltkrievijas iedzīvotāju vairākuma ilgstošo vēlmi turpināt 
sadarbību un savas suverēnās valsts draudzīgās un savstarpēji izdevīgās attiecības gan ar 
ES un visām tās dalībvalstīm, gan ar Krievijas Federāciju: atgādina, ka attiecības starp 
Baltkrieviju un Krieviju ir dziļi iesakņojušās, jo īpaši ņemot vērā 20. gadsimtā gūto 
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pieredzi, un ir ietekmējušas pārejas procesus, kas sākās visās jaunajās neatkarīgajās 
bijušās PSRS valstīs pēc Padomju Savienības sabrukuma: uzsver, ka šie aspekti 
joprojām ietekmē pārejas posmā esošās sabiedrības un ietekmē iedzīvotāju konkrētās 
vēlmes un tiesības noteikt savas valsts un sabiedrības nākotni;

17. uzsver nepieciešamību pārorientēt ES Austrumu partnerības politiku; aicina izbeigt 
politiku, kas piespiež reģiona valstis izvēlēties starp sadarbību ar ES vai Krievijas 
Federāciju; atgādina, ka Baltkrievija krietni pirms pašreizējā konflikta sākuma nolēma 
nodibināt īpašas attiecības ar Krievijas Federāciju un sadarboties Eirāzijas Ekonomikas 
savienībā;

18. uzsver, ka ir steidzami vajadzīgs reģionālais dialogs, tostarp ar Krieviju un ES, kura 
mērķis ir mazināt politisko spriedzi reģionā, atjaunot uzticēšanos un veicināt savstarpēji 
produktīvas ekonomiskās, tirdzniecības un kultūras attiecības, kā arī ļaut visām 
pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām personām pašām noteikt politiskās, 
konstitucionālās un juridiskās struktūras;

19. ar lielām bažām norāda uz militāro spēku koncentrēšanu pie ES un Krievijas robežām; 
pauž bažas, ka politiskā nestabilitāte Baltkrievijā pastiprina militāro konfrontāciju starp 
NATO un Krieviju; aicina izvest NATO spēkus no Krievijas robežām un sākt 
atbruņošanās sarunas, lai izbeigtu militāro spēku koncentrēšanu Eiropā un mazinātu 
pieaugošās kara briesmas;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām un Baltkrievijas valdībai.


