
RE\1240453FI.docx PE697.947v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Istuntoasiakirja

B9-0482/2021

4.10.2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Valko-Venäjän tilanteesta vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden 
väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen
(2021/2881(RSP))

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy 
Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír 
Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David 
Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz, Luděk Niedermayer, 
Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima, 
Aušra Maldeikienė, Andrey Kovatchev
PPE-ryhmän puolesta



PE697.947v01-00 2/7 RE\1240453FI.docx

FI

B9-0482/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta vuoden jatkuneiden 
mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen
(2021/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä,

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Valko-
Venäjästä,

– ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2021 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Valko-
Venäjästä,

– ottaa huomioon puheenjohtaja von der Leyenin puheen unionin tilasta vuonna 2021,

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 15. heinäkuuta 2021 antaman 
julkilausuman Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa vastaan kohdistetuista 
tukahduttamistoimista sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan Euroopan unionin 
puolesta 30. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman siitä, että maan hallinto käyttää 
maahanmuuttajia ja pakolaisia välineinä, ja 8. elokuuta 2021 antaman julkilausuman 
Valko-Venäjän 9. elokuuta 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien ensimmäisen 
vuosipäivän johdosta,

– ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan 
Anaïs Marinin 5. heinäkuuta 2021 antaman raportin Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusneuvostolle,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon 
myöntämisen vuonna 2020 Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että yli vuosi 9. elokuuta 2020 pidettyjen niin kutsuttujen vaalien 
jälkeen Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat edelleen Valko-Venäjän kansaan ja 
kaikkiin vapautta ja demokratiaa Valko-Venäjällä tukeviin järjestöihin, kuten Viasnan 
ihmisoikeuskeskukseen ja Valko-Venäjän journalistiliittoon, kohdistuvaa sortoa ja 
häirintää;

B. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan yli 35 000 valkovenäläistä on jossain vaiheessa 
pidätetty siksi, että he ovat vastustaneet hallintoa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien 
puolustajat ovat dokumentoineet satoja kidutus- ja pahoinpitelytapauksia ja että useita 
ihmisiä on edelleen kateissa tai löydetty kuolleena ja yksi näistä on Raman Bandarenka; 
ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on 685 poliittista vankia ja mielenosoittajia 
vastaan on vireillä yli 4 600 rikosasiaa; ottaa huomioon, että tuhannet poliittisten 
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tukahduttamistoimien kohteeksi joutuneet valkovenäläiset ovat paenneet naapurimaihin 
välttyäkseen uusilta vainoilta;

C. ottaa huomioon, että valkovenäläiset oppositiojohtajat ja poliittiset vangit Maria 
Kalesnikava, joka on saanut Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon ja Václav 
Havel ‑ihmisoikeuspalkinnon, ja asianajaja Maksim Znak tuomittiin 6. syyskuuta 2021 
11 vuodeksi ja 10 vuodeksi vankeuteen väitetystä vallankaappauksen suunnittelusta;

D. ottaa huomioon, että 23. toukokuuta 2021 kansainvälinen kahden EU:n pääkaupungin 
välinen matkustajalento eli Ryanairin lento FR4978 Ateenasta Vilnaan ohjattiin 
Aljaksandr Lukašenkan määräyksestä väkisin Minskiin pommiuhkaan vedoten, ja 
toteaa, että tämä oli vastoin kansainvälisiä yleissopimuksia ja vaaransi yli 
170 matkustajan ja miehistön jäsenten turvallisuuden; ottaa huomioon, että Minskissä 
Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät valkovenäläisen toimittajan ja aktivistin Raman 
Pratasevitšin ja hänen seuralaisensa Sofia Sapegan, joka on Venäjän kansalainen ja 
Vilnassa sijaitsevan European Humanities University -yliopiston opiskelija;

E. ottaa huomioon, että vastatoimena pakotteille, jotka EU asetti Valko-Venäjälle sen 
pakotettua Ryanairin lennon FR4978 pois reitiltään, Lukašenkan hallinto kehitti 
järjestelmän, jossa muuttajia kuljetettiin Irakista ja Turkista Minskiin ja sieltä Valko-
Venäjän rajavartioiden avustuksella laittomasti Euroopan unioniin;

F. ottaa huomioon, että 15. syyskuuta 2021 unionin tilasta pitämässään puheessa 
komission puheenjohtaja kutsui maahanmuuttajien käyttämistä välineenä Valko-
Venäjän hybridi-iskuksi, jonka tarkoituksena oli horjuttaa Eurooppaa;

G. ottaa huomioon, että Venäjä ja Valko-Venäjä järjestivät 10.–16. syyskuuta 2021 
yhteisen Zapad 2021 -sotaharjoituksen, johon osallistui 200 000 sotilashenkilöstön 
jäsentä ja yli 80 ilma-alusta ja helikopteria;

H. ottaa huomioon, että Venäjä ja Valko-Venäjä perustivat yhteiset ilmavoimat ja 
ilmapuolustuskoulutuskeskuksen Grodnoon 15 kilometrin päähän Puolan rajasta;

I. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ja Venäjän johtajat sopivat 
28 etenemissuunnitelmasta valtioiden yhdentymisen edistämiseksi muun muassa 
talouden, verotuksen ja puolustuksen aloilla;

J. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä keskeytti osallistumisensa itäiseen kumppanuuteen 
28. kesäkuuta 2021;

K. ottaa huomioon, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) päätti antaa Valko-Venäjälle 
uusia erityisnosto-oikeuksia lähes miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta osana 
laajempaa, kaikille IMF:n jäsenille tarkoitettua 650 miljardin dollarin pakettia;

l. tuomitsee Valko-Venäjän rauhanomaiseen kansaan kohdistuvat jatkuvat sortotoimet, 
kidutuksen ja huonon kohtelun, tiedotusvälineiden ja internetin tukahduttamisen sekä 
toimittajien, bloggaajien ja muiden riippumattomien äänten pahoinpitelyn, pidättämisen 
ja pelottelun Valko-Venäjällä; vaatii edelleen Valko-Venäjän valtion viranomaisia 
vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittisista syistä pidätetyt henkilöt ja 
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luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan ja lopettamaan välittömästi väkivaltaisuudet 
ja tukahduttamistoimet;

2. antaa edelleen tukensa Valko-Venäjän kansalle sen vaatiessa ja tavoitellessa oikeutetusti 
vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, demokraattista 
edustusta ja poliittista osallistumista vapaassa ja suvereenissa maassa;

3. toteaa jälleen, että parlamentti ei tunnusta Aljaksandr Lukašenkan valintaa Valko-
Venäjän presidentin virkaan; pitää Valko-Venäjän nykyistä hallintoa laittomana, 
lainvastaisena ja rikollisena;

4. toistaa kehotuksensa Valko-Venäjän hallinnon ja demokraattisten voimien välisestä 
aidosta ja osallistavasta vuoropuhelusta, joka johtaa uusiin kansainvälisen tarkkailun 
alaisiin vaaleihin, sillä tämä on ainoa ulospääsy nykyisestä poliittisesta kriisistä;

5. palauttaa mieliin aiemman aloitteensa korkean tason valtuuskunnasta, johon otettaisiin 
mukaan entisiä korkea-arvoisia EU:n virkamiehiä ja joka selvittäisi kaikkia mahdollisia 
keinoja väkivallan lopettamiseksi ja poliittisten vankien vapauttamiseksi ja joka voisi 
auttaa luomaan suotuisan ympäristön osallistavalle sisäiselle poliittiselle vuoropuhelulle 
Valko-Venäjällä; kehottaa EU:ta nopeuttamaan Valko-Venäjän kriisin ratkaisemista ja 
demokraattisen Valko-Venäjän tulevaisuutta käsittelevän korkean tason kansainvälisen 
konferenssin valmisteluja;

6. vahvistaa, että Ryanairin lennon FR4978 kaappaaminen ja pakottaminen laskeutumaan 
Minskiin, missä Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät toimittaja Raman Pratasevitšin 
ja Sofia Sapegan, on vastoin kansainvälistä oikeutta ja on valtioterrorismiksi laskettava 
teko, ja kehottaa näin ollen EU:ta määräämään näistä teoista Valko-Venäjällä ja 
Venäjällä vastuussa oleville tietyille henkilöille ja yhteisöille rajoittavia toimenpiteitä 
terrorismin torjumiseksi sisällyttämällä heidät luetteloon henkilöistä, ryhmistä ja 
yhteisöistä, joihin sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2580/20011;

7. tuomitsee oppositiojohtajille Maria Kalesnikavalle ja Maksim Znakille sekä muille 
poliittisista syistä vangituille ja pidätetyille määrätyt ankarat ja epäoikeudenmukaiset 
tuomiot; pitää valitettavana, että tuomioistuinkäsittelyt järjestettiin suljettujen ovien 
takana ja että EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaatteja estettiin osallistumasta niihin;

8. tuomitsee tukahduttamistoimet ja vihamielisen toiminnan, joita viranomaiset ovat 
kohdistaneet puolalaisen vähemmistön edustajiin ja puolankieliseen koulujärjestelmään 
Valko-Venäjällä; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Andżelika Borysin, 
toimittaja Andrei Potšobutin ja muut poliittiset vangit;

9. pyytää rankaisemattomuuden torjuntaa Valko-Venäjällä käsittelevää Euroopan 
parlamentin foorumia hahmottelemaan tulevassa kokouksessaan, miten EU voisi edistää 
oikeudenkäyntistrategiaa ja osallistua yhdessä kumppaneiden kanssa kansainväliseen 
oikeudenkäyntiprosessiin, mukaan lukien tuomioistuimen yleistoimivalta, Aljaksandr 
Lukašenkan ja hänen hallintonsa jäsenten tuomitsemiseksi henkilökohtaisesti Valko-

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja 
yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 
28.12.2001, s. 70).
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Venäjän kansaa vastaan tehdyistä massiivisista rikoksista; kehottaa foorumia erityisesti 
harkitsemaan Valko-Venäjän asian saattamista Kansainvälisen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi sillä perusteella, että Lukašenkan hallinto rikkoo Chicagon 
yleissopimusta, Montrealin yleissopimusta ja kidutuksen vastaista YK:n yleissopimusta; 
toistaa, että tätä varten EU:n olisi perustettava oikeudellisten neuvonantajien työryhmä 
(eurooppalainen vastuuvelvollisuusryhmä) avustamaan kansallisissa ja kansainvälisissä 
tutkintatoimissa ja oikeudenkäynneissä erityisesti asioissa, joissa käsitellään 
tuomioistuimen yleistoimivaltaa koskevia asioita EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla, ja 
raportoimaan säännöllisesti parlamentille saavutetusta edistyksestä; korostaa, että 
Lukašenkan hallinnon Valko-Venäjän kansaan kohdistamista rikoksista olisi 
suoritettava kattava tutkinta ja se olisi saatettava päätökseen perustamalla 
kansainvälinen tuomioistuin näiden rikosten syytteeseenpanoa varten;

10. tuomitsee sen, että Lukašenkan hallinto käyttää muuttajia välineenä poliittisten 
tavoitteiden edistämiseksi kansainvälisten normien ja Valko-Venäjän EU:n 
naapurimaiden kanssa tekemien kahdenvälisten sopimusten vastaisesti; korostaa, että 
Valko-Venäjän valtion tukema laiton rajanylitys EU:n ulkorajalla yhdessä 
disinformaatiokampanjan kanssa on hybridisodankäyntiä, jolla pyritään pelottelemaan 
ja horjuttamaan EU:ta; toistaa, että niiden maiden, joihin vaikutukset kohdistuvat 
voimakkaimmin, on suojeltava tehokkaasti EU:n ulkorajoja koko unionin 
suojelemiseksi;

11. kehottaa niitä jäsenvaltioita, joihin asia eniten vaikuttaa, hyödyntämään täysimääräisesti 
EU:n tarjoamia välineitä, esimerkiksi Frontexia, joka voi avustaa ja tukea kansallisia 
valmiuksia, jotta Lukašenkan hallinnon keinotekoisesti luomaa muuttoliikekriisiä 
voidaan käsitellä tehokkaammin;

12. korostaa, että EU:n on tärkeää kannustaa tehokkaasti lähtömaita lopettamaan yhteistyö 
Minskin hallinnon kanssa ja keskeyttämään lennot Valko-Venäjälle; korostaa, että 
Valko-Venäjä keskeytti äskettäin viisumijärjestelmänsä, joka sillä oli Pakistanin, 
Jordanian, Egyptin ja Etelä-Afrikan kanssa ja joka mahdollisti viisumivapaan 
matkustamisen näistä maista Valko-Venäjälle;

13. kehottaa komissiota laatimaan asiaa koskevia lainsäädäntöehdotuksia, joissa annetaan 
jäsenvaltioille tarvittavat suojakeinot reagoida tehokkaasti siihen, että kolmannet maat 
käyttävät muuttoliikettä välineenä poliittisten tarkoitusten edistämiseksi, varmistamalla 
muun muassa asianmukaiset rajajärjestelyt ja tuki EU:n ulkorajojen suojelulle estämällä 
laittomat rajanylitykset sekä suunnittelemalla keinoja sen lopettamiseksi, että 
vihamieliset kolmannet maat tai rikollisverkostot käyttävät turvapaikkajärjestelmää 
väärin;

14. korostaa, että on tärkeää hyväksyä pikaisesti viides pakotepaketti, jolla vähitellen 
laajennettaisiin alakohtaisten talouspakotteiden soveltamisalaa Valko-Venäjän 
keskeisiin teollisuudenaloihin, jotka osallistuvat Lukašenkan hallinnon rahoittamiseen, 
ja poistettaisiin kaikki edellisissä pakotepaketeissa havaitut porsaanreiät ja johon 
sisältyisi pakotteita, jotka liittyvät laittomien muuttajien salakuljetukseen EU:hun;

15. toistaa, että olisi kiireesti paljastettava Venäjän osallistuminen Lukašenkan hallinnon 
EU:ta vastaan toteuttamiin hybriditoimiin, mukaan lukien muuttajien käyttö poliittisiin 
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tarkoituksiin, ja asetettava Venäjän johto vastuuseen näistä toimista; pyytää komissiota 
raportoimaan parlamentille säännöllisesti saavutetusta edistyksestä;

16. korostaa, että kaikki sopimukset, joita Lukašenka ja Venäjä ovat tehneet valtioiden 
yhdentymisestä, katsotaan lainvastaisiksi ja laittomiksi eikä kansainvälinen yhteisö 
tunnusta niitä, sillä niissä on tosiasiallisesti kyse siitä, että hallinto luopuu 
suvereniteetista varmistaakseen oman vallassa pysymisensä;

17. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimintaansa kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa IMF:n kaltaisissa monenvälisissä järjestöissä, jotta rajoitetaan varojen 
maksamista Lukašenkan hallinnolle ja jäädytetään kaikki sen kanssa tehtävä yhteistyö; 
panee merkille epädemokraattisten maiden, erityisesti Venäjän ja Kiinan, jatkuvat 
investoinnit Valko-Venäjälle;

18. kiittää Valko-Venäjän demokraattisia voimia, erityisesti Svjatlana Tsihanouskajaa, 
koordinointineuvostoa ja kansallista kriisinhallintaa, niiden Valko-Venäjällä ja 
maanpaossa tekemästä järjestelmällisestä ja johdonmukaisesta työstä; toistaa, että on 
kiireellisesti ylläpidettävä ja laajennettava yhteyksiä ja yhteistyötä näiden voimien 
kanssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Liettuan päätöstä myöntää virallinen 
akkreditointi Valko-Venäjän demokraattiselle edustustolle Vilnassa ja kehottaa muita 
EU:n jäsenvaltioita toimimaan samoin; kehottaa EU:ta perustamaan Brysseliin 
demokraattisen Valko-Venäjän edustuston;

19. kehottaa EU:ta toimimaan operatiivisella tasolla Valko-Venäjän demokraattisten 
voimien edustajien kanssa, jotta voidaan hyväksyä etenemissuunnitelma, jonka 
tavoitteena on panna täytäntöön kattava suunnitelma, joka koskee tulevalle 
demokraattiselle Valko-Venäjälle annettavaa kolmen miljardin euron taloudellista tukea 
sellaisilla aloilla kuin Valko-Venäjän demokraattisten voimien valmiuksien 
kehittäminen, uudistusvalmiuksien kehittäminen, investointien hallinnointivalmiuksien 
kehittäminen ja valtionhallinnon valmiuksien kehittäminen; kehottaa EU:ta aloittamaan 
tarvittavat valmistelut Valko-Venäjän demokraattisten voimien kanssa käytävää 
vuoropuhelua varten ja raportoimaan parlamentille säännöllisesti saavutetusta 
edistyksestä, myös sen tulevia suhteita demokraattiseen Valko-Venäjään koskevan EU:n 
strategian hyväksymisestä ja kattavista toimista Valko-Venäjän demokraattisten 
voimien valmistelemiseksi suunnitelman täytäntöönpanoon;

20. kehottaa EU:ta itäistä kumppanuutta koskevan aloitteen yhteydessä ottamaan 
demokraattisen Valko-Venäjän mukaan EU:n assosiaatioprosessiin ja olemaan 
yhteydessä sen edustajiin, jotta näiden kanssa voitaisiin allekirjoittaa aiesopimus 
Eurooppaan yhdentymistä koskevien yhteisten uudistusohjelmien hyväksymiseksi;

21. kehottaa uudelleen kutsumaan demokraattisen Valko-Venäjän edustajat virallisesti 
tulevaan itäisen kumppanuuden huippukokoukseen ja ottamaan heidät mukaan korkean 
tason kahdenvälisiin ja valmisteleviin kokouksiin EU:n ja kansallisella tasolla sekä 
parlamentaarisiin istuntoihin ja parlamenttien välisiin kokouksiin Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien kanssa; muistuttaa, että kaikkiin EU:n jäsenvaltioiden, 
itäisten naapurimaiden ja G7-maiden kansallisiin parlamentteihin on tärkeää perustaa 
Valko-Venäjää käsitteleviä virallisia ryhmiä;
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22. tuomitsee Venäjän johdon salavihkaisen sekaantumisen Valko-Venäjällä erityisesti 
valtion propagandan, disinformaation ja sotilaallisen yhteistyön aloilla; panee 
huolestuneena merkille presidentti Putinin lisääntyvät pyrkimykset tukea Lukašenkan 
hallintoa raaoissa tukahduttamistoimissa, joita se kohdistaa Valko-Venäjän kansaan ja 
joilla se pyrkii pysymään vallassa Valko-Venäjällä; toistaa, että tarvitaan asianmukaisia 
EU:n toimia, sillä tätä kautta Venäjän johto muodostaa suoran uhan Valko-Venäjän 
itsemääräämisoikeudelle ja demokratiapyrkimyksille; toistaa, että EU:n on tehtävä 
selväksi, että jos Venäjä jatkaa nykyistä Valko-Venäjän-politiikkaansa, EU:n on 
määrättävä uusia rajoittavia toimenpiteitä ja pelotteita Venäjää vastaan; pyytää EU:ta 
raportoimaan parlamentille säännöllisesti Venäjän johdon sekaantumisesta Valko-
Venäjän asioihin, myös tilanteen hyväksikäytöstä siihen, että syvennetään Valko-
Venäjän poliittista, sotilaallista ja taloudellista valvontaa;

23. toistaa, että EU:n olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Valko-Venäjältä tuleviin 
rahavirtoihin; pyytää EU:ta raportoimaan parlamentille Lukašenkan lähipiirin varoista 
ja Lukašenkan korruptoituneisiin oligarkkeihin kytköksissä olevista varoista; kehottaa 
jälleen EU:ta koordinoimaan näitä toimia Yhdysvaltojen, G7-kumppaneiden ja muiden 
samanmielisten maiden kanssa;

24. panee huolestuneena merkille aggressiivisen Zapad 2021 -sotaharjoituksen, joka oli 
suunnattu EU-naapurivaltioita vastaan ja oli suurin laatuaan; toistaa, että tämä 
sotaharjoitus ja muut vastaavat laajamittaiset harjoitukset korostavat Venäjän 
hyökkäävää asennetta ja aikomusta käyttää valmiuksiaan vihamielisesti;

25. kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n jäsenvaltioita lisäämään 
suoraa tukea Valko-Venäjän oppositiolle, kansalaisyhteiskunnalle ja riippumattomille 
tiedotusvälineille Valko-Venäjällä ja sen ulkopuolella;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan 
neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Valko-Venäjän 
viranomaisille.


