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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie systematycznych represji na Białorusi 
i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób 
z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie
(2021/2741(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Białorusi, zwłaszcza rezolucję 
z 26 listopada 2020 r. w sprawie trwającego łamania praw człowieka na Białorusi, 
w szczególności morderstwa Ramana Bandarenki1, rezolucję z 17 września 2020 r. 
w sprawie sytuacji na Białorusi2 i swoje zalecenie z 21 października 2020 r. dla Rady, 
Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią3,

– uwzględniając oświadczenia wydane w imieniu Unii Europejskiej przez wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
w szczególności oświadczenie z 24 maja 2021 r. w sprawie wymuszonego 
przekierowania samolotu Ryanair (lot FR4978) do Mińska 23 maja 2021 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 24 maja 2021 r. w sprawie Białorusi,

– uwzględniając wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych G-7 i wysokiego 
przedstawiciela UE z 27 maja 2021 r.,

– uwzględniając sprawozdanie sprawozdawcy w ramach mechanizmu moskiewskiego 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z 5 listopada 2020 r. 
w sprawie zarzutów naruszeń praw człowieka w związku z wyborami prezydenckimi na 
Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r.,

– uwzględniając Konwencję z Chicago o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
podpisaną 7 grudnia 1944 r. oraz Konwencję z Montrealu o zwalczaniu bezprawnych 
czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego zawartą 
23 września 1971 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 23 maja 2021 r. władze Białorusi, na bezpośrednie polecenie 
Alaksandra Łukaszenki, przechwyciły lecący z Aten samolot linii Ryanair (lot FR4978) 
na krótko przed opuszczeniem przez niego białoruskiej przestrzeni powietrznej przed 
lądowaniem w Wilnie i przekierowały go na lotnisko w Mińsku pod fałszywym 
pretekstem zagrożenia bombowego, co poważnie zagroziło bezpieczeństwu lotnictwa 
międzynarodowego i bezpieczeństwu wszystkich znajdujących się na pokładzie 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0331.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0231.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0280.
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pasażerów i członków załogi;

B. mając na uwadze, że po wylądowaniu zatrzymano białoruskiego dziennikarza Ramana 
Pratasiewicza i jego partnerkę rosyjską studentkę Sofię Sapiegę oraz że uniemożliwiono 
im kontynuowanie lotu do Wilna wraz z większością 170 pozostałych pasażerów, 
którzy mieli być na pokładzie samolotu;

C. mając na uwadze, że Raman Pratasiewicz – współzałożyciel i były redaktor naczelny 
opozycyjnego kanału Nexta będącego głównym niezależnym źródłem informacji dla 
obywateli Białorusi – ujawniał systematyczne represje reżimu i poważne naruszenia 
praw człowieka, a od 2019 r. mieszkał na uchodźctwie w Polsce i na Litwie, aby 
uniknąć prześladowań i sfabrykowanych zarzutów karnych; mając na uwadze, że jego 
bezprawne przetrzymywanie i nieludzkie traktowanie przez reżim białoruski, w tym 
wymuszone przyznanie się do winy podczas zainscenizowanego wywiadu nadawanego 
przez białoruską telewizję państwową, budzi ogromny niepokój społeczności 
międzynarodowej i wskazuje na pilną potrzebę skoordynowanych działań 
międzynarodowych, zwłaszcza że Białoruś pozostaje jedynym krajem europejskim 
nadal stosującym karę śmierci, dlatego też nie jest członkiem Rady Europy;

D. mając na uwadze, że przechwycenie cywilnego statku powietrznego jest aktem 
terroryzmu państwowego, który stanowi nie tylko poważne naruszenie konwencji 
międzynarodowych w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, ale także ukazuje 
międzynarodowe konsekwencje bezustannych represji na Białorusi dla bezpieczeństwa 
w Europie i bezsprzecznie dowodzi, że reżim stał się zagrożeniem dla 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

E. mając na uwadze, że po uprowadzeniu Ramana Pratasiewicza z unijnego samolotu 
cywilnego UE kursującego między dwiema stolicami Unii białoruscy działacze 
opozycji na uchodźctwie w państwach członkowskich UE obawiają się o swoje 
bezpieczeństwo, a obywatele Białorusi nadal narażają życie za wolność polityczną i 
osobistą oraz doświadczają ciągłych aktów przemocy i represji ze strony władz 
państwowych, w tym dobrze udokumentowanych tortur i złego traktowania;

F. mając na uwadze, że 31 maja 2021 r. Białoruś ogłosiła zdecydowane zaostrzenie już i 
tak rygorystycznych przepisów ograniczających możliwość wyjazdu obywateli z kraju i 
zablokowała w zasadzie wszystkie lądowe przejścia graniczne; mając na uwadze, że 
Federacja Rosyjska zatrzymała kilku białoruskich działaczy opozycji, którzy uciekli do 
Moskwy, i nadal wspiera reżim białoruski; mając na uwadze, że te ostatnie wydarzenia, 
wraz z przechwyceniem unijnego samolotu cywilnego, mogą dodatkowo zagrozić 
bezpieczeństwu osobistemu, zdrowiu i życiu obywateli Białorusi, którzy są poddawani 
represjom i muszą uciekać z kraju;

G. mając na uwadze, że od czasu wybuchu protestów po jawnie sfałszowanych wyborach 
prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia, a zatem już od 10 miesięcy, Białorusini stale 
doświadczają przemocy i represji ze strony państwa, w tym tortur i brutalnego 
traktowania; mając na uwadze, że towarzyszą temu ciągłe naruszenia praw człowieka i 
podstawowych wolności, w tym praw pracowniczych, oraz bezustanne prześladowanie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, platform 
internetowych i dziennikarzy, czego przykładem są represje wobec najbardziej 
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wpływowego portalu internetowego Tut.by;

H. mając na uwadze, że sprawozdawca w ramach mechanizmu moskiewskiego OBWE 
w swoim sprawozdaniu z 5 listopada 2020 r. ocenił poważne naruszenia praw 
człowieka, których dopuszczają się władze białoruskie w odpowiedzi na pokojowe 
demonstracje i protesty, jako masowe, systematyczne i udowodnione ponad wszelką 
wątpliwość;

I. mając na uwadze, że systematyczne represje na Białorusi odpowiadają za zatrzymanie 
do tej pory ponad 470 więźniów politycznych, co zostało udokumentowane przez 
centrum praw człowieka „Wiosna”, zatrzymanie lub ukaranie grzywną ponad 35 000 
osób, wytoczenie przeciwko pokojowo nastawionym obywatelom 3 000 spraw karnych 
za udział w antyrządowych protestach, za ponad 4 000 udokumentowanych przypadków 
tortur i złego traktowania oraz za śmierć wielu osób;

J. mając na uwadze, że liczne doniesienia wskazują na zaostrzenie represji na Białorusi 
wobec więźniów politycznych, którzy są przetrzymywani w nieludzkich i zagrażających 
życiu warunkach i poddawani torturom; mając na uwadze, że działacz i więzień 
polityczny Witołd Aszurak zmarł w więzieniu, rzekomo na zawał serca, a Sciapan 
Łatypau próbował popełnić samobójstwo w sali rozpraw po tym, jak śledczy grozili 
ściganiem jego rodziny i sąsiadów, jeżeli nie przyzna się do podżegania do niepokojów 
społecznych;

K. mając na uwadze, że działacze na rzecz praw człowieka i opozycjoniści, jak Paweł 
Siewiaryńc, Jauchen Afnahieł, Andriej Wojnicz, Maksim Winiarski, Paweł 
Juchniewicz, Dzmitry Kazłow i Iryna Szciasnaja, zostali skazani na karę do siedmiu lat 
pozbawienia wolności pod sfabrykowanymi zarzutami ekstremizmu, a w najbliższej 
przyszłości podobne wyroki mogą dostać też inni działacze;

1. zwraca się do władz białoruskich o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie 
białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i jego partnerki Sofii Sapiegi, a także 
wszystkich innych więźniów politycznych i osób zatrzymanych za udział w protestach 
przeciwko oszustwom wyborczym, przemocy i represjom lub za wyrażanie poparcia dla 
tych protestów; zdecydowanie potępia przemoc i represje ze strony władz państwowych 
na Białorusi i domaga się natychmiastowego położenia kresu tej przemocy i tym 
represjom, a w szczególności bezprawnemu przetrzymywaniu, torturom, złemu 
traktowaniu w areszcie i ściganiu pokojowo nastawionych obywateli, a także wyraża 
swoje poparcie dla społeczeństwa białoruskiego i solidarność z nim;

2. wzywa do dokładnej i szczegółowej oceny skutków uprowadzeń z przechwyconego 
samolotu cywilnego, nie tylko dla międzynarodowego transportu lotniczego i 
bezpieczeństwa lotniczego, ale także dla ogólnego bezpieczeństwa w Europie, a przede 
wszystkim dla bezpieczeństwa obywateli Białorusi, którzy są na uchodźctwie lub 
szukali schronienia albo ubiegali się o azyl w państwach członkowskich UE; w związku 
z tym odnotowuje wydane 2 czerwca 2021 r. przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) wytyczne bezpieczeństwa, w których wzywa się państwa 
członkowskie UE, by zlecały unikanie białoruskiej przestrzeni powietrznej, a także 
decyzję Rady z 4 czerwca 2021 r. zakazującą wszystkim białoruskim przewoźnikom 
przelotów przez unijną przestrzeń powietrzną i dostępu do unijnych portów lotniczych;
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3. wyraża głębokie zaniepokojenie systematycznymi represjami na Białorusi, trwającymi 
od czasu rozpoczęcia protestów po jawnie sfałszowanych wyborach prezydenckich, 
które odbyły się 9 sierpnia 2020 r., a także absolutnym terrorem wobec całej ludności i 
atmosferą bezkarności w tym kraju;

4. wzywa do szybkiego i skutecznego dochodzenia i konsekwentnego ścigania wszystkich 
sprawców wyjątkowo brutalnej przemocy wobec demonstrantów, osób popierających 
protesty, niezależnych dziennikarzy, blogerów opisujących protesty i przypadkowych 
świadków, a także wobec związkowców, studentów, organizacji kobiecych i 
przedstawicieli mniejszości narodowych;

5. apeluje, by wobec braku ze strony władz białoruskich woli zaprowadzenia rządów 
prawa i ustalenia odpowiedzialności, wspólnota międzynarodowa musi podjąć 
działania, aby pomóc w zabezpieczeniu dowodów przestępstw oraz zapewnić 
dochodzenie i ściganie osób odpowiedzialnych w całej strukturze dowodzenia, aż do 
poziomu najwyższego szczebla państwowego;

6. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną przez kilka państw członkowskich UE inicjatywy 
stosowania zasady jurysdykcji uniwersalnej oraz zebrania i przygotowywania spraw 
sądowych przeciwko sprawcom represji na Białorusi i zachęca wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie UE do pójścia za przykładem tych krajów; wzywa do aktywnego 
wspierania wszystkich inicjatyw międzynarodowych, których celem jest położenie 
kresu bezkarności na Białorusi, takich jak Międzynarodowa Platforma na rzecz Walki 
z Bezkarnością i Centrum na rzecz Sprawiedliwości (Justice Hub) w Wilnie; wzywa do 
zawieszenia członkostwa Białorusi w Interpolu;

7. wzywa Radę do szybkiego uzgodnienia i wdrożenia sankcji gospodarczych, które 
muszą być znaczące i mieć jak największy natychmiastowy wpływ na reżim białoruski, 
jego zwolenników i podmioty gospodarcze, które zapewniają przetrwanie reżimu; 
apeluje, aby sankcje gospodarcze były wymierzone w banki i przedsiębiorstwa 
państwowe bezpośrednio kontrolowane przez reżim lub ściśle powiązane z jego 
interesem gospodarczym za pośrednictwem osobistej sieci powiązań lub znane ze 
zwalniania swoich pracowników za uczestnictwo w strajkach lub protestach; wzywa do 
nałożenia sankcji sektorowych, w szczególności na sektor ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych, potasu, stali i przetwórstwa drewna, a także do zbadania i rozwiązania 
problemu przemytu papierosów, ponieważ stał się on ważnym źródłem dochodów dla 
białoruskiego reżimu; ponadto wzywa do przerwania współpracy i finansowania 
białoruskich banków państwowych oraz do ograniczenia linii kredytowych banków 
międzynarodowych dla banków zależnych na Białorusi;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do bezwzględnej odmowy udzielenia wsparcia 
finansowego reżimowi białoruskiemu, a tym samym do odmowy przyznania 
jakichkolwiek nowych linii kredytowych bankom białoruskim oraz do wstrzymania 
wszelkich inwestycji w projekty infrastrukturalne lub przedsiębiorstwa gospodarcze na 
Białorusi; wzywa Komisję, by przyjęła środki uniemożliwiające europejskim 
instytucjom finansowym nabywanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów 
finansowych wyemitowanych przez rząd Białorusi i powiązane instytucje publiczne; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju zawiesiły finansowanie projektów w białoruskim sektorze 
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publicznym i wzywa do zbadania, w jaki sposób niewykorzystane środki można 
przekierować na potrzeby społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, jeżeli 
nie jest on związany z reżimem; wzywa Międzynarodowy Fundusz Walutowy i państwa 
członkowskie UE, by pod żadnym pozorem nie udzielały reżimowi bezpośredniego 
wsparcia budżetowego oraz by nie korzystały ze specjalnych praw ciągnienia 
zapowiedzianych na 2021 r.;

9. przypomina wszystkim unijnym przedsiębiorstwom działającym na Białorusi o swoim 
ostatnim apelu o zachowanie szczególnej staranności i dopełnianie obowiązku 
przestrzegania praw człowieka, zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i 
praw człowieka; ponadto zwraca się do nich, by nie dokonywały żadnych nowych 
inwestycji, a także by publicznie protestowały przeciwko ciągłemu stosowaniu przez 
władze białoruskie represji w tym kraju; podkreśla, że nie należy eksportować 
z terytorium UE na Białoruś ani ze spółek zależnych unijnych przedsiębiorstw 
działających w państwach trzecich żadnego oprogramowania, uzbrojenia ani innego 
rodzaju sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany przez reżim do dalszego stosowania 
przemocy i ucisku;

10. wzywa Radę, Komisję i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do ścisłej koordynacji sankcji 
gospodarczych i sektorowych z partnerami o podobnym stanowisku, takimi jak Stany 
Zjednoczone, Kanada czy Wielka Brytania, oraz do dążenia do współpracy i ogólnej 
zgodności ze strony partnerów UE, w szczególności z krajów objętych europejską 
polityką sąsiedztwa, takich jak Ukraina, aby sankcje miały jak największe 
oddziaływanie na reżim białoruski;

11. wzywa Radę do szybkiego przyjęcia dodatkowych środków ograniczających wobec 
znacznie większej liczby białoruskich urzędników odpowiedzialnych za represje, 
tortury i złe traktowanie, w tym sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, służb 
więziennych, członków parlamentu i rządu, a także agentów pracujących dla reżimu 
w dziedzinie propagandy, mediów, dezinformacji i mowy nienawiści, biorąc pod 
uwagę, że ponad 35 000 nastawionych pokojowo obywateli Białorusi zostało już 
zatrzymanych lub ukaranych grzywną, a za pokojowy udział w protestach 
antyrządowych wytoczono ponad 3 000 spraw karnych, podczas gdy nie została otwarta 
ani jedna sprawa przeciwko urzędnikom państwowym biorącym udział represjach; 
zaleca, aby Rada włączyła do tej listy osoby, które brały udział w niedawnym 
przechwyceniu unijnego samolotu cywilnego, jak oficerowie wywiadu i przedstawiciele 
władz lotniczych;

12. podkreśla potrzebę utrzymania i rozszerzenia kontaktów i współpracy z 
przedstawicielami białoruskich sił demokratycznych w Mińsku, Wilnie i Warszawie, 
a w szczególności ze Swiatłaną Cichanouską i członkami Rady Koordynacyjnej i 
Narodowego Urzędu Antykryzysowego; w związku z tym przyłącza się do apeli 
o zaproszenie ich przedstawicieli przy okazji szczytu G-7 w dniach 11–13 czerwca 
2021 r. i szczytu Partnerstwa Wschodniego w 2021 r. oraz zaleca, by w dalszym ciągu 
zapraszać ich na dwustronne spotkania wysokiego szczebla na szczeblu rządowym oraz 
na sesje parlamentarne i posiedzenia międzyparlamentarne, a także, by stworzyć grupy 
ds. Białorusi we wszystkich parlamentach narodowych państw członkowskich UE;
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13. wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela, Komisję, Radę i państwa 
członkowskie UE, by nadal poruszały temat sytuacji na Białorusi we wszystkich 
odpowiednich organizacjach europejskich i międzynarodowych, takich jak OBWE lub 
ONZ i jej wyspecjalizowane organy, w celu podjęcia pilnych działań 
międzynarodowych w odpowiedzi na sytuację na Białorusi i obejścia przeszkód dla 
takich działań ze strony Rosji i innych państw;

14. wzywa Komisję do dalszego udzielania pilnej pomocy humanitarnej wszystkim 
osobom, które padły ofiarą represji, a także ich rodzinom; wzywa państwa 
członkowskie i ich urzędy konsularne na Białorusi, by nadal przyznawały wizy ze 
względów humanitarnych i edukacyjnych; wzywa państwa członkowskie, by wdrożyły 
zalecenia sprawozdawcy w ramach mechanizmu moskiewskiego OBWE dotyczące 
udzielania azylu w przypadkach prześladowań objętych Konwencją genewską 
dotyczącą statusu uchodźców oraz by dodatkowo usprawniły procedurę wydawania wiz 
nadzwyczajnych i zapewniania tymczasowego schronienia w państwach UE; ponawia 
swój apel do delegatury UE i krajowych przedstawicielstw dyplomatycznych na 
Białorusi o ścisłe monitorowanie sytuacji i procesów sądowych więźniów politycznych, 
o zaoferowanie im i ich rodzinom wszelkiego wsparcia, jakiego mogą potrzebować, 
oraz o skoordynowanie wysiłków na rzecz ich szybkiego uwolnienia; w związku z tym 
wzywa reżim do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań mających na celu 
zastraszanie lub nękanie członków krajowych lub europejskich służb dyplomatycznych, 
zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi wynikającymi z Konwencji 
wiedeńskich o stosunkach dyplomatycznych i konsularnych, a w szczególności 
w odniesieniu do misji służb dyplomatycznych mających na celu gromadzenie 
informacji na temat łamania praw człowieka i upolitycznionych procesów aktywistów;

15. wzywa Komisję i wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela, by wraz z ONZ, 
OBWE i partnerami międzynarodowymi określił, jak konkretnie UE może wesprzeć 
międzynarodowe wysiłki na rzecz zorganizowania międzynarodowej konferencji 
wysokiego szczebla poświęconej rozwiązaniu kryzysu na Białorusi, dochodzenia i 
ścigania zbrodni popełnionych przez władze białoruskie na ludności Białorusi oraz jak 
może pomóc OBWE w mediacji;

16. powtarza swój apel do Unii o kierowanie organizacją międzynarodowej konferencji 
darczyńców na rzecz demokratycznej Białorusi, z udziałem międzynarodowych 
instytucji finansowych, państw G7, państw członkowskich i instytucji UE oraz innych 
podmiotów chcących zobowiązać się do przyjęcia pakietu finansowego rzędu miliardów 
euro na wsparcie przyszłych reform i restrukturyzacji gospodarki; ubolewa, że jak dotąd 
nie podjęto żadnych działań w tym kierunku; z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony 
przez Komisję pakiet wsparcia gospodarczego w wysokości 3 mld EUR na rzecz 
przyszłej demokratycznej Białorusi;

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia dla niezależnych 
białoruskich mediów, w tym projektów dotyczących kanałów YouTube i Telegram;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
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w Europie, a także władzom Republiki Białorusi.


