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az Európai Parlament állásfoglalása a rendszerszintű elnyomásról Belaruszban és ennek 
következményeiről az európai biztonságra nézve a belarusz hatóságok által 
feltartóztatott uniós polgári repülőjáratról történt emberrablásokat követően
(2021/2741(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Belaruszról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Belaruszban az 
emberi jogok folyamatos megsértéséről, különösen Raman Bandarenka 
meggyilkolásáról szóló, 2020. november 26-i állásfoglalására1, a belarusz helyzetről 
szóló, 2020. szeptember 17-i2 és a médiaszabadság belaruszi helyzetének romlásáról, 
nevezetesen a Charter 97 ügyről szóló, 2018. október 4-i állásfoglalására3, valamint a 
Belaruszról szóló, 2018. április 19-i4, a belarusz helyzetről szóló, 2017. április 6-i5 és a 
belarusz helyzetről szóló, 2016. november 24-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Ryanair FR4978-as 
járatának 2021. május 23-án történt, Minszkbe való eltérítéséről szóló, az Európai Unió 
nevében tett 2021. május 24-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Tanács Belaruszra vonatkozó, 2021. május 24-i, 2020. október 1-
jei és 2020. október 16-i következtetéseire, valamint a Belaruszról szóló, 2020. október 
12-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a G7-ek külügyminisztereinek és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének Belaruszról szóló, 2021. május 27-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Parlament gondolatszabadságért járó 2020. évi Szaharov-díjára, 
amelyet 2020. október 22-én a belarusz demokratikus ellenzéknek ítéltek oda,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2021. május 23-án a belarusz hatóságok egy MiG-29-es vadászrepülőgép révén 
Minszkben leszállásra kényszerítettek egy Lengyelországban bejegyzett, két uniós 
főváros között közlekedő Ryanair repülőgépet, egy esetleges bombafenyegetésről szóló 
hamis állítások alapján;

B. mivel a belarusz hatóságok letartóztatták Raman Prataszevics utast, az ellenzéki 
NEXTA csatorna társalapítóját és korábbi főszerkesztőjét, valamint élettársát, Szofija 
Szapegát; mivel Prataszevics urat a belarusz Állambiztonsági Bizottság (KGB) felvette 
a terrorista tevékenységekben részt vevő személyek jegyzékébe, és jelenleg 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0331. 
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0231. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0375. 
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0174. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0126. 
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0456. 
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halálbüntetés is várhat rá;

C. mivel Prataszevics urat Görögországban „orosz útlevéllel rendelkező profi hírszerzők” 
figyelték meg, három másik orosz állampolgárságú utas pedig önkéntesen elhagyta az 
FR4978-as járatot a minszki kényszerített leszállást követően, ami a belarusz és orosz 
titkosszolgálatok közötti együttműködésre utal;

D. mivel az FR4978-as járat leszállásra kényszerítése számos nemzetközi jogi normát 
sértett, többek között a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezményt és a 
polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló 
montreali egyezményt;

E. mivel az EU úgy határozott, hogy megtiltja a belarusz légitársaságok számára az 
átrepülést az uniós légtéren, és megakadályozza az ilyen légitársaságok hozzáférését az 
uniós repülőterekhez, és valamennyi uniós székhelyű légitársaságot felszólított arra, 
hogy kerüljék el belarusz légtéren való átrepülést; mivel jelenleg összesen 88 személy 
és 7 szervezet szerepel az EU Belarusszal szembeni szankciórendszerének listáján, 
köztük Aljakszandr Lukasenka és fia;

F. mivel Belarusz lakói brutális elnyomással néznek szembe, amelyre 1989 óta nem volt 
példa Európában; mivel a 2020. augusztus 9-i elcsalt elnökválasztásokat követő 
tiltakozások óta több mint 400 ember, köztük hét kiskorú számít politikai fogolynak, 35 
000 embert börtönöztek be, mintegy 3000 politikai indíttatású bűnvádi eljárást 
indítottak a tüntetőkkel szemben, és több mint 4600 kínzással, erőszakkal és rossz 
bánásmóddal kapcsolatos eset merült fel; mivel a békés tüntetéseken való részvétel 
miatt fogva tartott személyekkel szembeni rossz bánásmód sok esetben komoly 
aggodalomra ad okot; mivel a fogva tartási létesítmények igazgatása szándékosan 
embertelen fogva tartási körülményeket tart fenn;

G. mivel a Belaruszban élő lengyel kisebbség képviselői egyre súlyosabb elnyomásnak 
vannak kitéve, például letartóztatták és elítélték az ismert lengyel aktivistát, Andżelika 
Boryst, a Belarusz Lengyelek Uniójának elnöknőjét, és letartóztatták Andrzej Poczobut 
újságírót és bloggert, a Belarusz Lengyelek Uniójának tagját; mivel a Belaruszban 
működő lengyel iskolarendszerre egyre nagyobb nyomás nehezedik a rezsim részéről, 
iskolák kényszerülnek bezárni, igazgatókat tartóztatnak le, és részletekbe menő 
ellenőrzéseket végeznek; mivel Lukasenka a hatalom megszilárdítására tett erőfeszítései 
során a lengyel kisebbséget ellenségnek nyilvánította; mivel a lengyel kisebbség 
vezetőinek letartóztatását az állami televízión sugárzott lengyelellenes propaganda, 
valamint a lengyel nyelvű iskolákra gyakorolt nyomás kísérte; mivel Lukasenka új 
munkaszüneti napot vezetett be Belaruszban, szeptember 17-ét, amely Lengyelország 
1939. évi szovjet megszállásának évfordulója;

H. mivel több tagállam diplomatáit is kiutasították Minszkből, és a velük való szolidaritás 
jegyében más országok is korlátozták diplomáciai jelenlétüket Minszkben; mivel a 
NATO úgy határozott, hogy korlátozza a belarusz tisztviselők belépését épületeibe;

I. mivel Lukasenka elnökségének első éveiben ellenzéki vezetők és kritikus újságírók 
tűntek el, és feltételezhetően meggyilkolták őket, a tettesek a feltételezések szerint az 
úgynevezett halálosztagok voltak; mivel egyre több hiteles állítás és bizonyíték lát 
napvilágot arra vonatkozóan, hogy a Lukasenka-rezsim vezető tisztviselői szerepet 
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játszottak a Belaruszban és külföldön történt eltűnésekben és gyilkosságokban, többek 
között Pavel Seremet 2016-os kijevi eltűnésében és meggyilkolásában;

J. mivel Vitold Asurak politikai aktivista, aki ötéves börtönbüntetését töltötte a rezsim 
elleni tiltakozások szervezése miatt, börtönben halt meg, feltehetően kínzást követően; 
mivel Szcjapan Latipau belarusz ellenzéki aktivista a börtönben őt ért nyomásgyakorlást 
követően bírósági meghallgatása során egy tollal torkon döfte magát;

K. mivel Belarusz megkezdte a nem biztonságos asztravjeci atomerőmű üzletszerű 
üzemeltetését;

1. elismerését fejezi ki a belarusz népnek a Lukasenka-rezsim által Belaruszban 
alkalmazott elnyomással szemben tanúsított bátorságáért;

2. határozottan elítéli a Ryanair FR4978-as járatán utazó 171 utas életének 
veszélyeztetését, valamint Raman Prataszevics és kísérője, Szofija Szapega 
letartóztatását;

3. kéri Raman Prataszevics és Szofija Szapega azonnali és feltétel nélküli szabadon 
bocsátását; megismétli korábbi kérését, hogy engedjék szabadon a belarusz börtönökben 
fogva tartott összes többi politikai foglyot is;

4. ismételten kijelenti, hogy nem ismeri el Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökké 
választását; a jelenlegi belarusz rezsimet illegitim, jogellenes és bűnöző rezsimnek 
tartja; elítéli a szabadsághoz, demokráciához és méltósághoz való joguk védelmében 
békésen tiltakozó belarusz állampolgárok ezrei elleni erőszakos fellépést; határozottan 
elítéli a belarusz társadalom békés gyülekezést, a közösségi médiában való 
véleménynyilvánítást és a véleménynyilvánítás egyéb formáit érintő rendszerszintű 
elnyomását;

5. követeli, hogy a belarusz hatóságok állítsák le a vádlottak és ügyvédeik eljárási jogainak 
és garanciáinak megsértését, amelyre számos alkalommal sor kerül, különösen a 
büntetőeljárások zárt ajtók mögött történő meghallgatásának gyakorlatát;

6. rámutat, hogy a 2020. augusztus 9-i elcsalt elnökválasztásokat követő tiltakozások óta 
35 000 embert börtönöztek be, mintegy 3000 politikai indíttatású bűnvádi eljárást 
indítottak, és több mint 4600 kínzással, erőszakkal és rossz bánásmóddal kapcsolatos 
esetet dokumentáltak; rámutat, hogy 2021. június 1-jén 454 politikai foglyot tartottak 
fogva, és számuk tovább növekszik;

 rámutat, hogy a belarusz tüntetéseken fontos szerepet játszó nőket folyamatos 
megtorlásoknak, fenyegetéseknek és bántalmazásnak vetik alá a fogva tartás során;

7. sürgeti az EU-t, hogy folytassa a negyedik szankciócsomag kidolgozását azon 
tisztviselőkkel szemben, akik részt vettek a belarusz választási csalásban és az emberi 
jogok megsértésében, beleértve azokat a bírákat, KGB-s és állami tisztviselőket, akik 
nevei nyilvánosan ismertek, többek között a NEXTA csatornának köszönhetően; 
hangsúlyozza, hogy a Lukasenka-rezsimet támogató vállalatokat is be kell vonni a 
szankciók körébe; javasolja ágazati szankciók bevezetését, amelyek magukban foglalják 
az olajtermékek, a kálisó-műtrágyák, a fémtermékek, valamint a fa- és faipari termékek 
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behozatalának tilalmát, amelyek közül sokat büntetés-végrehajtási intézetekben fogva 
tartottak állítanak elő; javasolja a szankciók összehangolását a demokratikus 
szövetségesekkel, például az Egyesült Királysággal, az Egyesült Államokkal, 
Kanadával és Ukrajnával, és a belarusz demokrácia, függetlenség és szuverenitás 
megerősítésére irányuló átfogó, többoldalú stratégia kidolgozásának folytatását, 
kimutatva ezáltal a nemzetközi közösség szolidaritását a belarusz nép mellett, a belarusz 
kormány csalárd és erőszakos fellépéseivel szemben; a belarusz rezsim és a kapcsolódó 
szervezetek számára nem nyújtható kölcsön, hitelgarancia, biztosítás, finanszírozás 
vagy más hasonló pénzügyi támogatás;

8. felszólít továbbá a belarusz állami szektorral folytatott együttműködés teljes 
befagyasztására és a magánszektor, a civil társadalom és az országon kívül 
tevékenykedő szervezetek támogatására való átállásra a demokratikus mozgalmak 
támogatása érdekében;

9. felszólít Aljakszandr Lukasenka és a rezsim más vezető tisztségviselői személyes 
vagyonának azonosítására és nyilvánosságra hozatalára; a szankciókat addig kell 
alkalmazni, amíg: szabadon nem engedik azokat a belarusz polgárokat, akiket 
demokráciapárti tevékenységük miatt börtönöztek be; vissza nem vonják a belarusz 
ellenzékiek és független újságírók elleni politikai indíttatású jogi vádakat; fel nem tárják 
a fehérorosz ellenzéki vezetők és újságírók meggyilkolásának és eltűnésének minden 
esetét; meg nem szűnik a független médiával, a független szakszervezetekkel, a nem 
kormányzati szervezetekkel, a vallási szervezetekkel (beleértve azok vezetőit és tagjait) 
és a politikai ellenzékkel szembeni zaklatás és elnyomás minden formája Belaruszban; 
szabad és tisztességes elnökválasztást és parlamenti választásokat nem tartanak 
Belaruszban, összhangban az EBESZ keretében tett kötelezettségvállalásokkal és 
nemzetközi megfigyelők részvételével;

10. felszólítja az Európa Repülésbiztonsági Ügynökséget és a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezetet, hogy sürgősen vizsgálják ki a fent említett légi jármű példa nélküli 
jogellenes hatalomba kerítését annak megállapítása érdekében, hogy veszélybe került-e 
a légi közlekedés és az utasok biztonsága; e tekintetben üdvözli a határozatot, amely 
megtiltja a belarusz légitársaságok számára az átrepülést az uniós légtéren, és 
megakadályozza az ilyen légitársaságok hozzáférését az uniós repülőterekhez, üdvözli 
továbbá az uniós székhelyű légitársaságok felszólítását arra, hogy kerüljék el Belarusz 
légtéren való átrepülést;

11. határozottan elítéli a hatóságok által a lengyel kisebbség képviselői és a belaruszi 
lengyel iskolarendszer ellen alkalmazott elnyomást és ellenséges fellépést; e tekintetben 
felszólít Andżelika Borys, Andrzej Poczobut és más politikai foglyok feltétel nélküli 
szabadon bocsátására; emlékeztet arra, hogy a közelmúltbeli elnyomó fellépés a 
belarusz hatóságok által a lengyel diaszpóra ellen folytatott, egyre fokozódó zaklatási és 
üldözési kampány részét képezi;

12. felszólítja a nemzetközi hatóságokat, hogy szorosan működjenek együtt a Lukasenka 
hatalomra jutása óta elkövetett kínzások és gyilkosságok minden esetének kivizsgálása 
érdekében; úgy véli, hogy az egyetemes joghatóságot gyakrabban kellene alkalmazni 
mindaddig, amíg különleges törvényszék formájában meg nem alakul egy, a 
bűncselekményekkel kapcsolatos elszámoltathatóságra vonatkozó különleges 
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mechanizmus;

13. mély aggodalmának ad hangot Oroszország Lukasenka-rezsimben való befolyása és 
annak nyújtott támogatása miatt, és ezzel összefüggésben felszólítja az 
alelnököt/főképviselőt, hogy vezessen be további szankciókat az Oroszországi 
Föderációval szemben;

14. hangsúlyozza, hogy az Uniónak meg kell őriznie elkötelezettségét a demokratikus 
Belarusz mellett; üdvözli a Bizottság 3 milliárd eurós gazdasági támogatási csomagját a 
jövőbeli demokratikus Belarusz számára; felhívja az EU-t, hogy használja fel az 
Erasmus+ programot és más ösztöndíjprogramokat a belarusz egyetemekről 
demokráciapárti tevékenységük miatt elbocsátott hallgatók megsegítésére;

15. felszólít Belarusz nemzetközi sportszervezetekből, többek között a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságból való kizárására, valamint nemzeti csapatai részvételének 
felfüggesztésére az európa- és világbajnokságokon valamennyi sportágban, többek 
között az idei tokiói olimpiai játékokon, valamint a sportklubok nemzetközi szintű 
rendezvényein vagy bajnokságain;

16. felszólítja a demokratikus vezetőket, hogy vegyék tekintetbe a belarusz helyzetet az 
Oroszországgal fennálló kapcsolatokra vonatkozó menetrendjük kialakításakor, 
valamint a világ vezetőinek valamennyi találkozóján, beleértve a G7-eket is;

17. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy erősítsék meg támogatásukat a demokratikus, 
szuverén és független Belarusz iránt; üdvözli a Bizottság bejelentését egy 3 milliárd 
eurós gazdasági támogatási csomag tervéről a jövőbeli demokratikus Belarusz számára;

18. ismételten felszólít a Belaruszon belüli és kívüli, független média – például a Bielsat 
TV-csatorna – valamint a civil társadalmi szervezetek, az emberi jogok védelmezői és a 
független újságírók fokozott támogatására;

19. egyértelműen kijelenti, hogy az EU soha nem fogadja el Belarusznak az Oroszországi 
Föderációval való további integrációját, amelyre titkos tárgyalások útján kerül sor, és 
amely azt a Lukasenkát támogatja, akinek nincs demokratikus legitimációja arra, hogy 
ilyen tárgyalásokat folytasson;

20. szolidaritását fejezi ki Lettországgal, miután Belarusz indokolás nélkül kiutasította 
diplomatáit; elítéli, hogy a belarusz főügyész bűnügyi nyomozást indított Lettország 
külügyminisztere és Riga főváros polgármestere ellen;

21. aggodalmának ad hangot az asztraveci atomerőmű üzletszerű üzemeltetése miatt a 
litvániai Vilniustól 50 km-re, és kiemeli a más uniós országok, mint Lengyelország, 
Lettország és Észtország számára az erőmű által jelentett kockázatot;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, 
valamint a Belarusz Köztársaság és az Oroszországi Föderáció hatóságainak.


