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B9-0482/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich 
násilného potláčania
(2021/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

– so zreteľom na závery Európskej rady o Bielorusku z 24. mája 2021,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Bielorusku z 21. júna 2021,

– so zreteľom na prejav predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie v roku 2021,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella z 15. júla 2021 o tvrdých 
zásahoch proti občianskej spoločnosti v Bielorusku a na jeho vyhlásenia v mene EÚ 
z 30. júla 2021 o zneužívaní migrantov a utečencov zo strany režimu a z 8. augusta 
2021 k prvému výročiu zmanipulovaných prezidentských volieb v Bielorusku, ktoré sa 
konali 9. augusta 2020,

– so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských 
práv v Bielorusku Anaïs Marinovej predloženú 5. júla 2021 Rade OSN pre ľudské práva 
,

– so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu 
myslenia za rok 2020 demokratickej opozícii v Bielorusku,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže viac ako rok po takzvaných voľbách, ktoré sa konali 9. augusta 2020, bieloruské 
orgány pokračujú v represiách a zastrašovaní bieloruského ľudu a všetkých organizácií 
podporujúcich slobodu a demokraciu v Bielorusku, ako je Centrum pre ľudské práva 
Viasna a Bieloruské združenie novinárov;

B. keďže sa odhaduje, že viac ako 35 000 Bielorusov bolo v určitom okamihu zadržaných 
za protest proti režimu; keďže obhajcovia ľudských práv zdokumentovali stovky 
prípadov mučenia a zlého zaobchádzania, pričom niekoľko ľudí je stále nezvestných 
alebo ich našli mŕtvych, napríklad Ramana Bandarenku; keďže v Bielorusku je 685 
politických väzňov a proti demonštrantom sa vedie viac ako 4 600 trestných konaní; 
keďže tisíce Bielorusov zasiahnutých politickými represiami utiekli do susedných 
krajín, aby sa vyhli ďalšiemu prenasledovaniu;

C. keďže 6. septembra 2021 boli bieloruskí lídri opozície a politickí väzni Maria 
Kalesnikavová, laureátka Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu a ceny Václava 
Havla za ľudské práva, a právnik Maxim Znak odsúdení na 11, resp. 10 rokov za údajné 
pripravovanie prevratu;
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D. keďže 23. mája 2021 bol let spoločnosti Ryanair FR4978, medzinárodný osobný let 
medzi dvoma hlavnými mestami EÚ (z Atén do Vilniusu), násilne presmerovaný 
do Minska na rozkaz Alexandra Lukašenka pod falošnou zámienkou bombovej hrozby, 
v rozpore s medzinárodnými dohovormi a ohrozujúc bezpečnosť viac ako 170 
cestujúcich a posádky na palube; keďže bieloruské orgány zadržali v Minsku Ramana 
Prataseviča, bieloruského novinára a aktivistu, a jeho partnerku Sofiu Sapegovú, ruskú 
občianku a študentku Európskej univerzity humanitných vied vo Vilniuse;

E. keďže Lukašenkov režim v rámci odvetných opatrení proti sankciám EÚ, ktoré boli 
uložené v reakcii na nútené odklonenie letu spoločnosti Ryanair FR4978, vytvoril 
systém prepravy migrantov z Iraku a Turecka do Minska a s pomocou bieloruských 
príslušníkov pohraničnej stráže uľahčil ich nezákonný prechod do Európskej únie;

F. keďže vo svojej správe o stave Únie z 15. septembra 2021 predsedníčka Komisie 
poukázala na zneužívanie migrantov v rámci hybridného útoku Bieloruska, ktorého 
cieľom je destabilizácia Európy;

G. keďže v období od 10. do 16. septembra 2021 uskutočnili Rusko a Bielorusko spoločné 
vojenské cvičenie Západ 2021, na ktorom sa zúčastnilo 200 000 príslušníkov 
vojenských síl a viac ako 80 lietadiel a helikoptér;

H. keďže Rusko a Bielorusko zriadili spoločné výcvikové stredisko vzdušných síl a 
protivzdušnej obrany v Grodne, 15 km od hranice s Poľskom;

I. keďže vedúci predstavitelia Bieloruska a Ruska sa dohodli na 28 plánoch na ďalšiu 
integráciu štátu, okrem iného v hospodárskej, fiškálnej a obrannej oblasti;

J. keďže 28. júna 2021 Bielorusko pozastavilo svoju účasť vo Východnom partnerstve;

K. keďže Medzinárodný menový fond (MMF) sa rozhodol poskytnúť Bielorusku prístup 
k takmer 1 miliarde USD v rámci nových zvláštnych práv čerpania ako súčasť širšieho 
prídelu 650 miliárd USD pre všetkých členov MMF;

1. odsudzuje pokračujúce represie, mučenie a zlé zaobchádzanie s pokojným 
obyvateľstvom Bieloruska, potláčanie médií a internetu a bitie, zatýkanie a 
zastrašovanie novinárov, blogerov a iných nezávislých hlasov v Bielorusku; naďalej 
žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb zadržaných z politických 
dôvodov a zrušenie všetkých obvinení voči nim a požaduje okamžité ukončenie násilia 
a represií zo strany bieloruských štátnych orgánov;

2. naďalej podporuje obyvateľov Bieloruska v ich legitímnych požiadavkách a snahách 
o slobodné a spravodlivé voľby, základné slobody a ľudské práva, demokratické 
zastúpenie a politickú účasť v slobodnom a zvrchovanom Bielorusku;

3. opakovane vyhlasuje, že neuznáva zvolenie Alexandra Lukašenka za bieloruského 
prezidenta; považuje súčasný režim v Bielorusku za nelegitímny, nezákonný a zločinný;

4. opakuje svoju výzvu na skutočný a inkluzívny dialóg medzi režimom a demokratickými 
silami Bieloruska, ktorý povedie k novým voľbám pod medzinárodným dohľadom, 
čo je jediný spôsob, ako prekonať súčasnú politickú krízu;
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5. pripomína svoju predchádzajúcu iniciatívu za misiu na vysokej úrovni zloženú 
z bývalých vysokopostavených euroúradníkov s cieľom preskúmať všetky možné 
spôsoby na zastavenie násilia a oslobodenie politických väzňov, čo by mohlo pomôcť 
vytvoriť prostredie priaznivé pre inkluzívny vnútroštátny politický dialóg v Bielorusku; 
vyzýva EÚ, aby urýchlila prípravy na medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni 
zameranú na riešenie krízy v Bielorusku s názvom Budúcnosť demokratického 
Bieloruska;

6. opätovne potvrdzuje, že únos a nútené pristátie letu spoločnosti Ryanair FR4978 
v Minsku a následné zadržanie novinára Ramana Prataseviča a Sofie Sapegovej 
bieloruskými orgánmi je porušením medzinárodného práva, ktoré predstavuje akt 
štátneho terorizmu, a preto vyzýva EÚ, aby osobám zodpovedným za činy v Bielorusku 
a Rusku uložila formu obmedzujúcich opatrení zameraných proti určitým osobám 
a subjektom s cieľom bojovať proti terorizmu ich zaradením na zoznam osôb, skupín 
a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 2580/20011;

7. odsudzuje tvrdé a nespravodlivé súdne rozsudky, ktoré boli nedávno vynesené voči 
vedúcim predstaviteľom opozície Marii Kalesnikavovej a Maximovi Znakovi, ako aj 
voči ďalším politickým väzňom a väzneným osobám; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že súdne pojednávania boli organizované za zatvorenými dverami a že diplomati EÚ 
a členských štátov sa na nich nemohli zúčastniť;

8. dôrazne odsudzuje represie a nepriateľské činy orgánov proti predstaviteľom poľskej 
menšiny a proti poľskému školskému systému v Bielorusku; v tejto súvislosti vyzýva 
na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Andżeliky Borysovej, novinára Andrzeja 
Poczobuta a ďalších politických väzňov;

9. vyzýva platformu Európskeho parlamentu pre boj proti beztrestnosti v Bielorusku, 
aby na svojej nadchádzajúcej schôdzi načrtla, ako môže EÚ prispieť k stratégii súdneho 
sporu a spolu s partnermi sa zúčastniť na medzinárodnom súdnom procese vrátane 
univerzálnej jurisdikcie s cieľom odsúdiť Alexandra Lukašenka a predstaviteľov jeho 
režimu osobne za zločiny, ktorých sa v obrovskom rozsahu dopustili voči bieloruskému 
ľudu; žiada najmä, aby platforma zvážila predloženie veci Bieloruska Medzinárodnému 
súdnemu dvoru na základe porušenia Chicagského dohovoru, Montrealského dohovoru 
a Dohovoru OSN proti mučeniu, ktorých sa dopustil Lukašenkov režim; opätovne 
pripomína, že na tento účel by EÚ mala zriadiť pracovnú skupinu právnych poradcov 
(európsky tím pre zodpovednosť), ktorá by pomáhala pri vnútroštátnych a 
medzinárodných vyšetrovaniach a súdnych konaniach, a to najmä pokiaľ ide o veci 
týkajúce sa univerzálnej jurisdikcie na úrovni EÚ a členských štátov, a aby pravidelne 
podávala Parlamentu správy o dosiahnutom pokroku; zdôrazňuje, že komplexné 
vyšetrovanie zločinov páchaných Lukašenkovým režimom proti ľudu Bieloruska treba 
uzavrieť zriadením medzinárodného tribunálu na stíhanie uvedených zločinov;

10. odsudzuje zneužívanie migrantov Lukašenkovým režimom na presadzovanie 
politických cieľov v rozpore s medzinárodnými normami a dvojstrannými zmluvami 
Bieloruska so susednými krajinami EÚ; zdôrazňuje, že podporovanie nezákonných 
prekročení vonkajších hraníc EÚ bieloruským štátom spolu s dezinformačnou 

1 Nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných 
proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70).
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kampaňou predstavuje hybridnú vojnu zameranú na zastrašovanie a destabilizáciu EÚ; 
opätovne pripomína, že je potrebné, aby najviac dotknuté krajiny účinne chránili 
vonkajšie hranice EÚ s cieľom chrániť Úniu ako celok;

11. vyzýva najviac dotknuté členské štáty, aby v plnej miere využívali nástroje, ktoré 
poskytuje EÚ, ako je napríklad nasadenie agentúry Frontex na pomoc a podporu 
vnútroštátnych spôsobilostí s cieľom účinnejšie riešiť migračnú krízu, ktorú umelo 
vytvoril Lukašenkov režim;

12. zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ účinne oslovila krajiny pôvodu s cieľom povzbudiť 
ich, aby prestali spolupracovať s režimom v Minsku a pozastavili lety do Bieloruska; 
zdôrazňuje, že Bielorusko nedávno pozastavilo svoj vízový režim s Pakistanom, 
Jordánskom, Egyptom a Južnou Afrikou, čo umožnilo bezvízový styk z týchto krajín 
do Bieloruska;

13. vyzýva Komisiu, aby pripravila príslušné legislatívne návrhy, ktoré poskytnú členským 
štátom potrebné záruky na účinnú reakciu a odpoveď na zneužívanie migrácie tretími 
krajinami na politické účely, a to okrem iného zabezpečením vhodných pohraničných 
zariadení a podporou ochrany vonkajších hraníc EÚ tým, že sa bude predchádzať 
neoprávnenému prekračovaniu hraníc, ako aj plánovaním spôsobov, ako zastaviť 
zneužívanie azylového systému akoukoľvek nepriateľskou treťou krajinou alebo 
zločineckou sieťou;

14. zdôrazňuje význam rýchleho prijatia piateho balíka sankcií, ktorým by sa postupne 
rozšíril rozsah odvetvových hospodárskych sankcií o kľúčové odvetvia v Bielorusku 
zapojené do financovania Lukašenkovho režimu, odstránili by sa všetky zistené 
medzery v predchádzajúcich balíkoch sankcií a zahrnuli by sa sankcie týkajúce sa 
prevádzačstva nelegálnych migrantov do EÚ;

15. opätovne pripomína, že je naliehavo dôležité, aby EÚ poukázala na účasť Ruska 
na hybridných činoch Lukašenkovho režimu voči EÚ vrátane využívania migrantov 
na politické účely a aby brala Kremeľ na zodpovednosť za takéto činy; žiada, 
aby Komisia pravidelne informovala Parlament o dosiahnutom pokroku;

16. zdôrazňuje, že akékoľvek dohody medzi Lukašenkom a Ruskom o integrácii štátu, ktoré 
sú de facto výmenou zvrchovanosti za prežitie režimu, sa budú považovať 
za nelegitímne a nezákonné a medzinárodné spoločenstvo ich neuzná;

17. vyzýva členské štáty, aby koordinovali svoju činnosť s medzinárodnými partnermi 
v multilaterálnych organizáciách, ako je MMF, s cieľom obmedziť vyplácanie 
finančných prostriedkov Lukašenkovmu režimu a zmraziť všetku spoluprácu s ním; 
berie na vedomie pokračujúce investície nedemokratických krajín, najmä Ruska a Číny, 
v Bielorusku;

18. oceňuje systematickú a dôslednú prácu bieloruských demokratických síl v Bielorusku 
a v exile, najmä Sviatlany Cichanovskej, Koordinačnej rady a Národného 
protikrízového manažmentu; opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu udržiavať 
a rozširovať kontakty a spoluprácu s týmito silami; v tejto súvislosti víta rozhodnutie 
Litvy udeliť oficiálnu akreditáciu bieloruskému demokratickému zastúpeniu vo Vilniuse 
a vyzýva ostatné členské štáty, aby nasledovali tento príklad; vyzýva EÚ, aby zriadila 
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kanceláriu bieloruského demokratického zastúpenia v Bruseli;

19. vyzýva EÚ, aby na operačnej úrovni spolupracovala so zástupcami bieloruských 
demokratických síl s cieľom ukončiť prácu na prijatí plánu, ktorý je zameraný 
na vykonávanie komplexného plánu hospodárskej podpory pre budúce demokratické 
Bielorusko vo výške 3 miliárd EUR v oblastiach, ako je budovanie kapacít 
na zastupovanie záujmov, budovanie reformných kapacít, budovanie kapacít v oblasti 
riadenia investícií a budovanie kapacít štátnej správy pre demokratické sily Bieloruska; 
vyzýva EÚ, aby začala potrebné prípravy na dialóg s demokratickými silami Bieloruska 
a pravidelne podávala Parlamentu správy o dosiahnutom pokroku, a to aj pokiaľ ide 
o prijatie stratégie EÚ pre jej budúce vzťahy s demokratickým Bieloruskom 
a komplexný súbor opatrení na prípravu demokratických síl Bieloruska na vykonávanie 
tohto plánu;

20. v súvislosti s iniciatívou Východné partnerstvo vyzýva EÚ, aby zapojila demokratické 
Bielorusko do procesu pridruženia k EÚ a aby spolupracovala s jeho zástupcami 
s cieľom podpísať spoločné memorandum o zámere prijať spoločné reformné programy 
európskej integrácie;

21. opätovne pripomína svoju výzvu, aby boli zástupcovia demokratického Bieloruska 
oficiálne pozvaní na nadchádzajúci samit Východného partnerstva a aby boli zahrnutí 
do dvojstranných a prípravných stretnutí na vysokej úrovni, a to na úrovni EÚ aj 
na vnútroštátnej úrovni, ako aj do parlamentných schôdzí a medziparlamentných 
stretnutí s Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; opätovne pripomína, 
že je dôležité vytvoriť oficiálne skupiny venované Bielorusku vo všetkých národných 
parlamentoch členských štátov EÚ, východného susedstva a krajín G7;

22. odsudzuje postupné zasahovanie Kremľa do Bieloruska, najmä v oblasti štátnej 
propagandy, dezinformácií a vojenskej spolupráce; so znepokojením berie na vedomie 
rastúce úsilie prezidenta Putina o podporu Lukašenkovho režimu pri brutálnych 
represiách voči obyvateľom Bieloruska a pri udržiavaní moci v krajine; opätovne 
pripomína, že je potrebná riadna reakcia EÚ, keďže Kremeľ týmto spôsobom priamo 
ohrozuje zvrchovanosť a demokratické úsilie Bieloruska; opätovne pripomína, že EÚ 
musí dať jasne najavo, že ak Rusko bude pokračovať vo svojej súčasnej politike voči 
Bielorusku, EÚ bude musieť Rusku uložiť ďalšie obmedzujúce a odstrašujúce 
opatrenia; žiada, aby EÚ pravidelne informovala Parlament o zasahovaní Kremľa 
do Bieloruska vrátane jeho využívania situácie s cieľom prehĺbiť politickú, vojenskú 
a hospodársku kontrolu nad Bieloruskom;

23. opätovne pripomína, že EÚ by mala venovať osobitnú pozornosť finančným tokom 
z Bieloruska; žiada, aby EÚ predložila Parlamentu správu o aktívach ľudí okolo 
Lukašenka a ľudí previazaných so skorumpovanými Lukašenkovými oligarchami; 
žiada, aby EÚ koordinovala tieto opatrenia s USA, partnermi zo skupiny G7 a inými 
podobne zmýšľajúcimi krajinami;

24. so znepokojením berie na vedomie agresívne vojenské cvičenie Západ 2021, ktoré bolo 
najväčšie svojho druhu a bolo zamerané na susedné členské štáty EÚ; opätovne 
pripomína, že toto cvičenie, ako aj iné podobné rozsiahle cvičenia zdôrazňujú ofenzívny 
postoj Ruska a odhodlanie využívať svoje spôsobilosti nepriateľským spôsobom;
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25. naliehavo žiada Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty EÚ, 
aby zvýšili priamu podporu bieloruskej opozícii, občianskej spoločnosti a nezávislým 
médiám;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe a orgánom Bieloruskej republiky.


