
RE\1233598NL.docx PE694.450v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

B9-0340/2021

7.6.2021

ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

over de systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervan voor 
de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoeringen uit een door de 
Belarussische autoriteiten onderschept EU-passagiersvliegtuig
(2021/2741(RSP))

Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier 
Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan 
Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, 
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
namens de Renew-Fractie



PE694.450v01-00 2/7 RE\1233598NL.docx

NL

B9-0340/2021

Resolutie van het Europees Parlement over de systematische onderdrukking in Belarus 
en de gevolgen hiervan voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de 
ontvoeringen uit een door de Belarussische autoriteiten onderschept EU-
passagiersvliegtuig
(2021/2741(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Belarus,

– gezien de conclusies van de Europese Raad over Belarus van 24 mei 2021,

– gezien het communiqué van de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, over 
het incident met de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht in Minsk, Belarus, op 
23 mei 2021,

– gezien de verklaringen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid namens de Europese Unie van 24 mei 2021 over de 
gedwongen omleiding van Ryanair-vlucht FR4978 naar Minsk op 23 mei 2021,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 
en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid van 27 mei 2021 over Belarus,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en alle 
mensenrechtenverdragen waarbij Belarus partij is,

– gezien het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart,

– gezien de toekenning van de Sacharovprijs 2020 voor de vrijheid van denken van het 
Europees Parlement aan de democratische oppositie in Belarus,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Ryanair-vlucht FR4978, een internationale passagiersvlucht van 
Athene naar Vilnius, op 23 mei 2021, terwijl ze zich in het luchtruim van Belarus 
bevond, op bevel van Aleksandr Loekasjenko gedwongen werd omgeleid en door een 
Belarussische straaljager naar de nationale luchthaven van Minsk werd geëscorteerd, 
onder het valse voorwendsel van een bommelding, waardoor de veiligheid van de 
passagiers en de bemanning aan boord van de vlucht in gevaar werd gebracht;

B. overwegende dat in Minsk twee van de passagiers, journalist en activist van de 
oppositie Roman Protasevitsj en zijn partner Sofia Sapega, door de autoriteiten werden 
gearresteerd;

C. overwegende dat Roman Protasevitsj een Belarussische journalist en activist is, en een 
van de voormalige redacteuren van het invloedrijke Telegram-kanaal Nexta, dat een 
centrale rol heeft gespeeld bij het informeren van de bevolking over de misbruiken van 
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de autoriteiten en bij het mobiliseren van protesten in Belarus; overwegende dat Roman 
Protasevitsj sinds 2019 in ballingschap leeft om te ontkomen aan verzonnen 
strafrechtelijke aanklachten en politiek asiel heeft gekregen in Litouwen;

D. overwegende dat Rusland na het incident met Ryanair heeft ingestemd met de vrijgave 
van een uitgestelde lening van 500 miljoen USD aan Belarus en kritiek heeft geuit op de 
maatregelen van de EU;

E. overwegende dat de Belarussische autoriteiten op 18 mei 2021 een inval hebben gedaan 
in de kantoren van Tut.by, de grootste onafhankelijke Belarussische nieuwssite, het 
personeel ervan hebben gearresteerd en de website hebben geblokkeerd;

F. overwegende dat naar schatting meer dan 34 000 Belarussen op een bepaald moment 
zijn vastgezet wegens protest tegen het regime, voor en na de verkiezingen van 
9 augustus 2020; overwegende dat er in Belarus meer dan 450 politieke gevangenen 
zijn;

G. overwegende dat de Belarussische autoriteiten hun repressie tegen het vreedzame 
Belarussische volk hebben voortgezet, waarbij vele burgers worden geïntimideerd, 
gearresteerd en veroordeeld omdat zij zich hebben verzet tegen het regime of tegen de 
wijdverbreide schendingen van de mensenrechten in Belarus;

H. overwegende dat mensenrechtenactivisten honderden gevallen van foltering en 
mishandeling hebben gedocumenteerd, terwijl verschillende mensen worden vermist of 
dood werden teruggevonden; overwegende dat onmenselijke behandeling, foltering en 
opzettelijke weigering van medische zorg nog steeds voorkomen in Belarussische 
detentiecentra en gevangenissen, waar verscheidene demonstranten, zoals Vitold 
Asjurak, zijn overleden, terwijl anderen, zoals de 17-jarige Dzmitry Stakhouski en 
Stsiapan Latypou, zodanig werden geïntimideerd en bedreigd dat zij zelfmoord 
probeerden te plegen;

I. overwegende dat op 25 mei 2021 de Belarussische activisten Yauhen Afnahel, Pavel 
Yukhnevich, Maksim Viniarski en Andrei Voinich, oppositieleider Pavel Seviarynets, 
blogger Dzmitry Kazlou en gemeenschapsactiviste Iryna Shchasnaya op grond van 
verzonnen beschuldigingen van “extremisme” tot zeven jaar gevangenisstraf zijn 
veroordeeld; overwegende dat op 2 juni 2021 de politieke gevangene Dzmitri 
Furmanausamen met Yauhen Raznichenka en Uladzimir Kniha tot vier jaar 
gevangenisstraf zijn veroordeeld in wat bekend staat als de “Tichanovski-zaak”; 
overwegende dat de rechtbank op 3 juni 2021 een vijfde groep verweerders, bestaande 
uit de politieke gevangenen Aliaksandr Khrapko, Radzivon Medusheuski, Ihar 
Vinakurau, Andrei Aniskevich, Alena Loika, Halina Chuhunova, Andrei Niamirski, 
Dzmitry Kurhanau, Katsiaryna Smirnova, Mikita Uvarau, Safiya Nisht, Siarhei 
Ksenzhuk en Illia Palkhouski heeft veroordeeld, in het “dansprotestproces” door 
straffen van 18 maanden huisarrest tot één jaar gevangenis op te leggen; overwegende 
dat de politieke gevangene Siarhei Piarfiliyeu op 3 juni 2021 is veroordeeld tot twee 
jaar gevangenisstraf en zijn zoon Stanislau Piarfiliyeu tot twee jaar beperkte vrijheid 
(huisarrest);

J. overwegende dat de Belarussische autoriteiten hun optreden tegen en intimidatie van 
onafhankelijke Belarussische journalisten voortzetten en doelbewust pogen objectieve 
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verslaggeving te hinderen;

K. overwegende dat volgens de Belarussische studentenvereniging, een onafhankelijke 
studentenvakbond, meer dan 460 studenten zijn aangehouden, van wie bijna een derde 
vrouwen, en meer dan 150 studenten willekeurig van universiteiten zijn gestuurd, 
waarbij velen uit angst voor hun veiligheid naar buurlanden zijn gevlucht;

L. overwegende dat de Belarussische autoriteiten de reeds strenge regels die de 
mogelijkheden van Belarussische burgers beperken om het land te verlaten, verder 
hebben aangescherpt, eveneens voor degenen die een vergunning tot langdurig verblijf 
in het buitenland hebben;

M. overwegende dat Belarus de commerciële exploitatie van de Ostrovets-kerncentrale 
heeft aangevat zonder alle veiligheidsaanbevelingen uit het verslag over de stresstest 
van de EU van 2018 te hebben opgevolgd, en dat de Ostrovets-kerncentrale bijgevolg 
onveilig is en een ernstige bedreiging vormt voor de nucleaire veiligheid in heel Europa;

N. overwegende dat de Europese Unie tot dusver sancties heeft opgelegd aan zeven 
entiteiten en 88 Belarussische personen, waaronder Aleksandr Loekasjenko;

1. veroordeelt krachtig de kaping en gedwongen landing van Ryanair-vlucht FR4978 in 
Minsk op 23 mei en de detentie door de Belarussische autoriteiten van journalist Roman 
Protasevitsj en zijn metgezel, Sofia Sapega;

2. roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Roman Protasevitsj en 
Sofia Sapega, alsmede van alle andere journalisten en politieke gevangenen die in 
Belarus worden vastgehouden;

3. is ingenomen met het besluit van de Raad om de bestaande beperkende maatregelen aan 
te scherpen door een verbod in te stellen op alle soorten Belarussische 
luchtvaartmaatschappijen om het luchtruim van de EU binnen te komen en toegang te 
krijgen tot luchthavens in de EU; wijst erop dat de doeltreffendheid van de respons van 
de EU wordt bepaald door de mate waarin de EU-sancties gericht zijn tegen belangrijke 
Belarussische staatsbedrijven;

4. verzoekt de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en het Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart een onderzoek in te stellen naar en passende 
maatregelen te nemen tegen dit onaanvaardbare incident, dat een inbreuk vormt op de 
internationale normen en standaarden; verzoekt Ryanair samen te werken en alle 
relevante informatie over dit incident met de autoriteiten te delen;

5. verzoekt de Raad de lijsten van personen en entiteiten waarop EU-sancties van 
toepassing zijn, zo spoedig mogelijk uit te breiden met personen en entiteiten die 
betrokken zijn bij de kaping en de gedwongen landing van Ryanair-vlucht FR4978 en 
bij de detentie van Roman Protasevitsj en Sofia Sapega;

6. dringt er bij de Raad op aan met de grootst mogelijke spoed werk te maken van het 
vierde pakket sancties tegen personen en entiteiten die hebben deelgenomen aan of 
medeplichtig zijn aan verkiezingsfraude of de daaruit voortvloeiende schendingen van 
de mensenrechten in Belarus, waaronder de vervolging van onafhankelijke journalisten 
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en bloggers, en te beginnen met de werkzaamheden voor een volgend pakket; roept op 
tot het bestraffen van aanklagers, rechters en rechtshandhavingsfunctionarissen die een 
rol spelen bij de repressie en de onterechte veroordeling van critici van het regime;

7. verzoekt de Raad daarnaast gerichte economische sancties aan te nemen, die gericht zijn 
tegen openbare en particuliere ondernemingen die het bewind van Loekasjenko steunen 
en financieren; roept de EU op haar maatregelen te coördineren met de Verenigde 
Staten, de G7-partners en andere gelijkgestemde democratieën; moedigt een 
gecoördineerde solidariteitsactie van de EU aan om de economische moeilijkheden te 
compenseren van de lidstaten die het zwaarst zijn getroffen door de economische 
sancties tegen Belarus;

8. wijst erop dat de EU weliswaar het best via sanctiemechanismen kan optreden tegen 
onwettige staten, maar dat zij, naast sancties tegen Belarussische staatsbedrijven, de 
bestaande interne druk in Belarus moet aanwenden door het Belarussische 
maatschappelijk middenveld te steunen;

9. verzoekt de lidstaten hun samenwerking inzake inlichtingenaangelegenheden met 
betrekking tot de crisis in Belarus te verbeteren en bekende en vermoedelijke 
functionarissen van de Belarussische inlichtingendienst die in de hele Unie actief zijn, 
het land uit te zetten;

10. verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen hun inspanningen op te voeren om de 
omvangrijke sigarettensmokkel vanuit Belarus naar de EU, die het Loekasjenko-regime 
van middelen voorziet, aan te pakken;

11. verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden, de Commissie en de nationale 
diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten in Belarus de situatie van 
individuele politieke gevangenen in Belarus, waaronder die van Roman Protasevitsj, op 
de voet te volgen, hen steun te verlenen en zich in te zetten voor hun vrijlating;

12. veroordeelt de strenge en onrechtvaardige vonnissen die onlangs zijn uitgesproken 
tegen talrijke politieke gevangenen en gedetineerden, waaronder oppositieleider Pavel 
Seviarynets, en de processen tegen democratische Belarussische oppositieleden zoals 
Viktar Babaryka, Mikola Statkevich en Siarhei Tichanovski;

13. blijft de bevolking van Belarus steunen in haar legitieme eisen en aspiraties met 
betrekking tot vrije en eerlijke verkiezingen, fundamentele vrijheden en mensenrechten, 
democratische vertegenwoordiging, politieke participatie en waardigheid;

14. steunt de organisatie van een politieke conferentie op hoog niveau over de oplossing 
van de crisis en de toekomst van een democratisch Belarus – de Conferentie over een 
democratische transformatie in Belarus – onder leiding van de EU en bijgewoond door 
leiders van gelijkgestemde democratische naties, waarmee een krachtig signaal van 
steun aan het Belarussische volk zou worden gegeven;

15. roept op tot onmiddellijke stopzetting van het geweld en de onderdrukking, foltering en 
mishandeling van Belarussen; roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating en het intrekken van alle aanklachten tegen alle personen die om politieke 
redenen worden vastgehouden;



PE694.450v01-00 6/7 RE\1233598NL.docx

NL

16. veroordeelt de onderdrukking van de media en van de toegang tot het internet, alsmede 
het in elkaar slaan, arresteren en intimideren van journalisten en bloggers; onderstreept 
het recht van de Belarussische bevolking op ongehinderde toegang tot informatie;

17. veroordeelt de recente maatregelen van de Belarussische autoriteiten waarbij het de 
meeste Belarussische burgers, waaronder veel houders van een buitenlandse 
verblijfsvergunning, verboden werd het land te verlaten;

18. verwerpt de onaanvaardbare dreigementen van Aleksandr Loekasjenko dat de 
Belarussische autoriteiten illegale migranten en drugshandel niet zullen tegenhouden, en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over de toename van illegale migratie vanuit Belarus naar 
de EU en over de mogelijke betrokkenheid van de Belarussische autoriteiten bij dat 
verschijnsel; verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen de ontwikkelingen op die 
gebieden te volgen en passende maatregelen te nemen;

19. veroordeelt het misbruik van de wetshandhavingsautoriteiten voor politieke doeleinden 
door de Belarussische leiders; verzoekt Interpol de huidige en toekomstige verzoeken 
van Belarus onmiddellijk en grondig te evalueren en alle passende maatregelen te 
nemen om te voorkomen dat Belarus Interpol voor politieke doeleinden misbruikt;

20. benadrukt dat er een uitgebreid onderzoek nodig is naar de misdaden die door het 
Loekasjenko-regime tegen de bevolking van Belarus zijn gepleegd;

21. dringt er bij de Commissie, de EDEO en de EU-lidstaten op aan de rechtstreekse steun 
aan de oppositie, het maatschappelijk middenveld en de onafhankelijke media in 
Belarus op te voeren; is in dat verband ingenomen met de door de Commissie 
voorgestelde schets voor een alomvattend plan van 3 miljard EUR voor economische 
steun aan een toekomstig democratisch Belarus; verzoekt de Commissie en de Raad dit 
plan verder te ontwikkelen en te bevorderen, en duidelijk te communiceren dat zodra er 
in Belarus democratische veranderingen plaatsvinden, de EU bereid zal zijn tastbare 
bijstand te verlenen om het land op het pad van hervorming en modernisering te zetten;

22. verzoekt de EU om coördinatie met de Verenigde Staten, de G7-partners en andere 
gelijkgestemde democratieën om de samenwerking met de overheidssector van 
Loekasjenko te bevriezen en de samenwerking met het Belarussische maatschappelijk 
middenveld en Belarussische particuliere ondernemingen buiten het bereik van het 
regime te heroriënteren;

23. moedigt de lidstaten aan de procedures voor het verkrijgen van visa en 
verblijfsvergunningen voor personen die Belarus om politieke redenen ontvluchten en 
personen die medische behandeling nodig hebben vanwege het geweld dat tegen hen is 
gepleegd te vergemakkelijken, en deze personen en hun gezinnen alle nodige steun en 
bijstand te verlenen;

24. verzoekt de lidstaten en de Commissie beurzen aan te bieden aan Belarussische 
studenten en academici die van universiteiten zijn gestuurd en gevangen zijn gezet 
vanwege hun prodemocratische standpunten;

25. is verheugd over de oprichting van het Internationaal Verantwoordingsplatform voor 
Belarus en roept de EU-instellingen en de lidstaten op de werking van dat platform te 
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ondersteunen; verbindt zich ertoe het platform van het Europees Parlement voor de 
bestrijding van straffeloosheid in Belarus doeltreffend te laten functioneren en een 
tijdige internationale reactie op de ontwikkelingen in Belarus te coördineren;

26. is verheugd over het besluit van de Europese Radio Unie (ERU) om het ERU-
lidmaatschap van de Belarussische omroep BTRC te schorsen; roept op tot schorsing 
van Belarus uit internationale sportorganen en internationale sportevenementen, 
waaronder Europese en wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen in Tokio;

27. moedigt zijn voorzitter aan de toegang tot het Europees Parlement voor het personeel 
van de ambassade van Belarus in Brussel te beperken, met inbegrip van fysieke toegang 
en toegang op afstand tot vergaderingen die door het Europees Parlement worden 
gehouden, en de communicatie van het Parlement met de ambassade van Belarus te 
herzien;

28. wijst erop dat het van belang is de bedreigingen voor de nucleaire veiligheid van de 
Ostrovets-kerncentrale aan te pakken; dringt erop aan dat Belarus zich in volledige 
transparantie inzet voor de nucleaire veiligheid van de Ostrovets-kerncentrale en zich 
ertoe verbindt de aanbevelingen van de collegiale toetsing van de kerncentrale door de 
Groep Europese regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid (Ensreg) volledig uit 
te voeren, en steunt het verbod op de invoer van energie uit de Ostrovets-kerncentrale 
op de EU-markt;

29. roept de EU op niet te aarzelen, door snel en proactief op te treden; wijst erop dat het 
nalaten daarvan niet alleen de situatie voor de bevolking van Belarus zou verslechteren, 
maar ook een mislukking zou betekenen ten aanzien van de geopolitieke ambitie van de 
EU in de wereld;

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de vicevoorzitter van de Europese Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsmede aan de autoriteiten van de 
Republiek Belarus.


