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B9-0332/2021

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 iepriekšējās rezolūcijas un ieteikumus par Baltkrieviju,

– ņemot vērā Eiropadomes 2021. gada 24. maija secinājumus par Baltkrieviju;

– ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 
2021. gada 24. maija ES vārdā sniegto paziņojumu par “Ryanair” reisa FR4978 
piespiedu novirzīšanu uz Minsku 2021. gada 23. maijā,

– ņemot vērā G7 valstu ārlietu ministru un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos 2021. gada 27. maija kopīgo paziņojumu par Baltkrieviju,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās 
un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2021. gada 26. marta paziņojumu par ES 
atbalstu Starptautiskajai pārskatatbildības platformai Baltkrievijai,

– ņemot vērā 1944. gada 7. decembrī parakstīto Čikāgas Konvenciju par starptautisko 
civilo aviāciju un 1971. gada 23. septembrī noslēgto Monreālas Konvenciju par cīņu 
pret nelikumīgām darbībām, kas vērstas pret civilās aviācijas drošību,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 2021. gada 23. maijā Baltkrievijas iestādes, veicot valsts terorisma aktu, piespieda 
civilo lidmašīnu veikt avārijas nosēšanos Minskā; tā kā lidmašīnu, kura pieder ES 
uzņēmumam un atradās ceļā starp divām ES galvaspilsētām (reisā no Atēnām uz Viļņu) 
un kurā atradās vairāk nekā 170 pasažieru un apkalpes locekļu, piespieda nosēsties 
Baltkrievijas militārais gaisa kuģis, aizbildinoties ar iespējamiem sprādziena draudiem;

B. tā kā Baltkrievijas iestādes aizturēja divus reisa pasažierus — Baltkrievijas neatkarīgo 
žurnālistu un opozīcijas kanāla “Nexta” līdzdibinātāju Ramanu Prataseviču un Viļņas 
Eiropas Humanitāro zinātņu universitātes studenti Sofiju Sapegu — un liedza viņiem 
Minskas lidostā iekāpt lidmašīnā, lai dotos uz sākotnēji plānoto galamērķi; tā kā šis 
starpgadījums ir vēl viens klajš Baltkrievijas iestāžu mēģinājums apklusināt visus 
opozīcijas viedokļus, pilsonisko sabiedrību un neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus;

C. tā kā nav pietiekamas informācijas par notikumu secību, kas noveda pie civilās 
lidmašīnas piespiedu nosēšanās Minskā, vai par Krievijas izlūkdienestu lomu šajā 
incidentā; tā kā Baltkrievijas iestādes kā draudu avotu minēja e-pastu, kas tika nosūtīts 
pēc tam, kad Baltkrievijas varas iestādes bija brīdinājušas pilotus par iespējamiem 
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sprādziena draudiem; tā kā Minskā kopā ar Ramanu Prataseviču un Sofiju Sapegu no 
lidmašīnas izkāpa arī četras neidentificētas personas;

D. tā kā tomēr ir skaidrs, ka šīs darbības ir starptautisko tiesību, proti, Čikāgas un 
Monreālas konvenciju, pārkāpums un apdraudēja šajā lidojumā esošo pasažieru un 
apkalpes drošību; tā kā šis incidents liecina, ka režīms ir kļuvis par starptautiskā miera 
un drošības apdraudējumu;

E. tā kā Ramans Pratasevičs bija redzams vairākos Baltkrievijas valsts televīzijas 
pārraidītajos videoierakstu fragmentos ar skaidri redzamām sitienu pēdām uz ādas; tā kā 
prezidents Lukašenko draudēja uz Ramana Prataseviča nopratināšanu uzaicināt 
izmeklētājus no Krievijas okupētā Donbasa reģiona;

F. tā kā 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošana Baltkrievijā izraisīja 
nepieredzētus protestus, kuros tika aicināts rīkot jaunas brīvas un godīgas vēlēšanas un 
tika vardarbīgi apspiesta režīma opozīcija, izraisot desmitiem tūkstošu patvaļīgu arestu, 
kā arī iespējamu spīdzināšanu, sliktu izturēšanos un slepkavības;

G. tā kā, pieaugot politieslodzīto skaitam, cilvēktiesību stāvoklis Baltkrievijā turpina 
pasliktināties; tā kā Baltkrievijas iestādes, izvēršot represijas pret saviem iedzīvotājiem, 
ir izrādījušas satriecošu nevērību pret Baltkrievijas iedzīvotāju pamattiesībām, brīvību 
un dzīvību; tā kā cilvēktiesību aizstāvji, opozīcijas politiķi, pilsoniskā sabiedrība, 
neatkarīgie žurnālisti un citi aktīvisti tiek sistemātiski iebiedēti un vajāti un tiek 
ierobežotas viņu pamatbrīvības;

H. tā kā nekas neliecina par to, ka Baltkrievijas iestādes izmeklē tūkstošiem ziņojumu par 
policijas brutalitāti, kas iesniegti kopš 2020. gada augusta vidus, vai protestētāju 
nogalināšanu; tā kā kopš 2021. gada jūnija Baltkrievijā ir vairāk nekā 
450 politieslodzīto; tā kā plaši izplatītās cilvēktiesību pārkāpumu nesodāmības dēļ 
Baltkrievijas tauta joprojām atrodas izmisīgā situācijā; tā kā tiesiskuma trūkums neļauj 
cietušajiem izmantot tiesības uz taisnīgu tiesu; tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts 
Eiropā, kurā joprojām izpilda nāvessodu;

I. tā kā pēc vairāku mēnešu ilgas aizturēšanas politieslodzītais Vitolds Ašuraks cietumā 
nomira aizdomīgos apstākļos; tā kā, saskaroties ar milzīgo fizisko un psiholoģisko 
spiedienu, daudzi ieslodzītie ir mēģinājuši izdarīt vai izdarījuši pašnāvību, piemēram, 
Stepans Latipovs, kurš mēģināja izdarīt pašnāvību tiesas sēdes laikā, un 18 gadus vecais 
Dmitrijs Stahovskis, kurš izdarīja pašnāvību pēc tam, kad Baltkrievijas iestādes bija 
sākušas izmeklēšanu par viņa līdzdalību pret režīmiem vērstos protestos;

J. tā kā Baltkrievijas opozīcijas politiķim Pāvalam Sevjariņecam, Eiropas Baltkrievijas 
pilsoniskās kampaņas aktīvistiem Maksimam Viņjarskim, Andrejam Voiničam, 
Pāvalam Jukņēvičam un Jauhenam Afnāhelam, kā arī “Telegram” kanāla 
administratorei Irinai Ščasnajai un blogerim Dmitrijam Kazlovam 2021. gada 25. maijā 
slēgtā tiesas sēdē tika piespriests četru līdz septiņu gadu ilgs cietumsods, pamatojoties 
uz apsūdzībām par nesankcionētu politisko un pilsonisko darbību;

K. tā kā 2021. gada 31. maijā Baltkrievijas robežu drošības aģentūra paziņoja par jau tā 
stingro noteikumu pastiprināšanu, ierobežojot iedzīvotāju spēju izceļot no valsts un 
tādējādi būtībā bloķējot visus sauszemes robežšķērsošanas punktus; tā kā ES ir izlēmusi 
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aizliegt Baltkrievijas aviosabiedrībām pārlidot ES gaisa telpu un liegt šo aviosabiedrību 
reisiem piekļuvi ES lidostām, kas vēl vairāk apgrūtina cilvēku izceļošanu no valsts un 
liek viņiem ceļot caur Krieviju,

1. turpina stingri solidarizēties ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri turpina ciest no 
Baltkrievijas iestāžu rīcības; stingri nosoda Baltkrievijas iestāžu vardarbību un 
represijas pret miermīlīgiem protestētājiem, opozīcijas politiķiem, neatkarīgajiem 
plašsaziņas līdzekļiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības, akadēmisko 
aprindu un arodbiedrību pārstāvjiem, juristiem un citiem Baltkrievijas pilsoņiem;

2. prasa nekavējoties izbeigt vardarbību, vajāšanu un nelikumīgu aizturēšanu; uzstāj, ka 
nekavējoties un bez nosacījumiem ir jāatbrīvo visi politieslodzītie, tostarp Ramans 
Pratasevičs un Sofija Sapega, un jāatceļ visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības;

3. turpina aicināt uz iekļaujošu nacionālo dialogu, lai rastu mierīgu un demokrātisku 
pašreizējās krīzes risinājumu un panāktu jaunas brīvas un taisnīgas vēlēšanas, kuras 
atbalstītu neatkarīgi un brīvi plašsaziņas līdzekļi un spēcīga pilsoniskā sabiedrība;

4. uzstāj uz nepieciešamību Baltkrievijā nodrošināt pamatbrīvības un cilvēktiesības, 
tiesiskumu un funkcionējošu neatkarīgu tiesu varu un izbeigt visas represijas, vajāšanu, 
sliktu izturēšanos, dzimumbalstītu vardarbību un spīdzināšanu, kā arī nekavējoties un 
pastāvīgi atcelt nāvessodu;

5. aicina Padomi un PV/AP mainīt savu pieeju Baltkrievijai un vairs nepieļaut, ka režīms 
turpina veikt masveida represijas un starptautisko tiesību pārkāpumus, bet apņēmīgi 
reaģēt un papildus pašreizējiem pasākumiem veikt citas darbības;

6. prasa, lai Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) un dalībvalstis palielinātu sadarbību 
ar pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un neatkarīgajiem 
plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijā un ārvalstīs, tostarp izmantojot spēju veidošanu un 
finansiālu atbalstu, un palielinātu atbalstu Eiropas Demokrātijas fondam tā darbību 
īstenošanā uz vietas;

7. aicina Komisiju sākt mērķtiecīgu ES palīdzības programmu, lai palīdzētu politisko 
represiju un policijas brutalitātes upuriem, kā arī atvieglotu vīzu režīmu, uzlabotu 
patvēruma procesus tiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, kas meklē patvērumu, palielinātu 
stipendiju piedāvājumu studentiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem un apsvērtu 
iespēju ES izveidot augstskolu trimdā, kur Baltkrievijas pētnieki varētu strādāt savā 
valsts valodā;

8. atzinīgi vērtē dalībvalstu lēmumu piemērot Baltkrievijas aviosabiedrībām transporta 
sankcijas un iesaka tām selektīvā un pagaidu kārtā atcelt sankcijas, lai atvieglotu 
cilvēkiem iespējas pamest valsti;

9. atgādina par aicinājumu ES delegācijai un valstu diplomātiskajām pārstāvniecībām 
Baltkrievijā cieši uzraudzīt situāciju un atsevišķu politieslodzīto tiesas procesus uz 
vietas, piedāvāt viņiem jebkādu nepieciešamo atbalstu un sadarboties, lai nodrošinātu 
viņu ātru atbrīvošanu, kā arī palielināt atbalstu cilvēktiesību aizstāvju darbam, 
vajadzības gadījumā atvieglot ārkārtas vīzu izsniegšanu un nodrošināt pagaidu 
patvērumu ES dalībvalstīs;
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10. aicina Komisiju, dalībvalstis un EĀDD sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, 
piemēram, EDSO Maskavas mehānismu un ANO Cilvēktiesību padomi, kā arī 
cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsonisko sabiedrību uz vietas, lai nodrošinātu, ka tiek 
uzraudzīti un dokumentēti cilvēktiesību pārkāpumi un tiek ziņots par tiem, kā arī lai pēc 
tam nodrošinātu pārskatatbildību un cietušo iespējas vērsties tiesā; atzinīgi vērtē un 
atbalsta to, ka ir izveidota Starptautiskās pārskatatbildības platforma Baltkrievijai;

11. apņemas palīdzēt stiprināt demokrātisko spēku spējas, palielināt pilsoniskās sabiedrības 
nozīmi, atbalstīt pilnvērtīgu politisko dialogu, kura rezultātā Baltkrievijā tiktu panākta 
varas miermīlīga nodošana, kā arī atbalstīt jaunos politiskos līderus un cilvēktiesību 
aizstāvjus, izmantojot Parlamenta demokrātijas atbalsta mehānismus;

12. atzinīgi vērtē turpmākajai demokrātiskajai Baltkrievijai paredzēto Komisijas 3 miljardu 
EUR vērto ekonomikas atbalsta pasākumu kopumu; aicina Komisiju informēt 
Parlamentu par tās plāniem attiecībā uz pāreju uz demokrātiju Baltkrievijā un par 
ekonomiskā atbalsta pasākumu kopumu, kā arī nekavējoties rīkot starptautisku augsta 
līmeņa politisko konferenci par krīzes atrisināšanu Baltkrievijā; aicina Komisiju būt 
gatavai mobilizēt citus starptautiskos līdzekļu devējus, lai sniegtu papildu ieguldījumu 
ekonomiskā atbalsta pasākumu kopumā;

13. uzsver, ka ir vajadzīga starptautiska iesaistīšanās, tostarp diskusijas ANO un NATO 
satvarā, un atbalsts starptautiskajai izmeklēšanai, ko vada Starptautiskā Civilās aviācijas 
organizācija, par 23. maija incidentu, lai pārliecinātos par to, vai nav pārkāpti 
starptautiskās aviācijas noteikumi, kā arī gūtu skaidrību par Krievijas lomu šajā 
incidentā;

14. mudina Padomi nekavējoties turpināt ceturtā sankciju kopuma īstenošanu un jau gatavot 
nākamo, vēršoties pret amatpersonām, kuras piedalījās vai bija līdzatbildīgas vēlēšanu 
rezultātu viltošanā un turpmākajos cilvēktiesību pārkāpumos Baltkrievijā, tostarp 
neatkarīgu žurnālistu un blogeru vajāšanā, kā arī pret uzņēmumiem, kas atbalsta 
A. Lukašenko un viņa režīmu, un personām, kas piedalījās nesenākajos notikumos, 
piemēram, izlūkošanas darbiniekiem un aviācijas iestādēm;

15. aicina Padomi un PV/AP apsvērt tādas turpmākas darbības kā aizliegt ES finanšu 
iestādēm turēt Baltkrievijas valsts kases obligācijas, piemērot nozaru sankcijas, 
piemēram, naftas, potaša, metāla vai kokapstrādes nozarēs, vai uz laiku apturēt 
Baltkrievijas dalību SWIFT sistēmā; prasa ieviest efektīvus aizsardzības pasākumus pret 
tiešu vai netiešu Astravetsas atomelektrostacijā saražotas Baltkrievijas elektroenerģijas 
pārdošanu ES tirgos; prasa ES reģistrētiem uzņēmumiem, jo īpaši “Siemens AG”, 
pārtraukt sadarbību ar Baltkrievijas iestādēm, kas izpaužas kā tehnoloģiju un zinātības 
apmaiņa;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis atteikt jebkāda veida finansiālu atbalstu Baltkrievijas 
valdībai un atturēties no jebkādām jaunām ārvalstu investīcijām Baltkrievijā un no 
jaunu kredītlīniju piešķiršanas Baltkrievijas bankām, tostarp apturēt ES valstu 
investīcijas enerģētikas infrastruktūras projektos Baltkrievijā;

17. prasa saskaņotāku ES rīcību, lai efektīvi apkarotu cigarešu kontrabandu no 
Baltkrievijas;
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18. aicina dalībvalstis un EĀDD uzlabot izlūkdatu apmaiņu visā ES, kā arī EĀDD kā 
koordinācijas platformas spējas, jo īpaši attiecībā uz ES darbojošos ārvalstu drošības 
dienestu darbībām un iespējamo spiegu izraidīšanu, lai novērstu turpmākus incidentus;

19. pauž solidaritāti ar Latviju saistībā ar to, ka Baltkrievija ir izraidījusi tās diplomātus; 
nosoda Baltkrievijas ģenerālprokurora uzsākto kriminālizmeklēšanu pret Latvijas ārlietu 
ministru, kā arī Rīgas mēru; nosoda visus Baltkrievijas iestāžu mēģinājumus izdarīt 
spiedienu uz ES dalībvalstīm, tostarp Baltkrievijas prokuroru pieprasījumu nopratināt 
Lietuvas bijušo prezidentu Valdas Adamkus, pamatojoties uz viņa iespējamo saikni ar 
SS pakļauto policijas palīgbataljonu, kas veica represīvas operācijas Baltkrievijā Otrā 
pasaules kara laikā;

20. atzinīgi vērtē Ukrainas valdības lēmumu pievienoties ES dalībvalstīm, lai Baltkrievijas 
aviosabiedrībām piemērotu transporta sankcijas, un aicina Komisiju un Padomi noteikt 
soda pasākumus aviosabiedrībai “Belavia” un tās pasažieriem, kas lido uz Krievijas 
anektēto Krimu;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijai un Baltkrievijas prezidentam, valdībai un parlamentam.


