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B9-0494/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus după un an de 
proteste și reprimarea lor violentă
(2021/2881(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 24 mai 2021 referitoare la 
Belarus,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Belarus din 21 iunie 
2021,

– având în vedere discursul privind starea Uniunii din 2021 al președintei von der Leyen,

– având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Josep Borrell, din 15 iulie 2021 
referitoare la reprimarea societății civile din Belarus, precum și declarațiile sale în 
numele Uniunii din 30 iulie 2021 referitoare la instrumentalizarea migranților și a 
refugiaților de către regimul belarus și din 8 august 2021 cu ocazia împlinirii unui an de 
la alegerile prezidențiale frauduloase din 9 august 2020 din Belarus,

– având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE) din 7 iulie 2021 referitoare la limitarea prezenței diplomatice a 
Lituaniei și din 30 august 2021 referitoare la acțiunile de represiune îndreptate 
împotriva unor jurnaliști și a mass-mediei,

– având în vedere raportul raportoarei speciale privind situația drepturilor omului din 
Belarus, Anaïs Marin, adresat Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației 
Națiunilor Unite, la 5 iulie 2021,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și toate convențiile în 
domeniul drepturilor omului la care Belarus este parte,

– având în vedere decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire al 
Parlamentului European opoziției democratice din Belarus, în 2020,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la mai mult de un an de la așa-numitele alegeri din 9 august 2020, autoritățile 
belaruse continuă represiunea împotriva poporului belarus, mulți cetățeni fiind hărțuiți, 
arestați, torturați și condamnați pentru că și-au exprimat opoziția față de regim sau față 
de încălcările pe scară largă ale drepturilor omului care au loc în Belarus;

B. întrucât se estimează că peste 35 000 de belaruși au fost reținuți la un moment dat 
pentru că au protestat împotriva regimului; întrucât apărătorii drepturilor omului au 
atestat sute de cazuri de tortură și rele tratamente, în timp ce mai multe persoane 
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sunt încă date dispărute sau au fost găsite moarte; întrucât continuă să fie practicate 
tratamentele inumane, tortura și refuzul deliberat de a acorda asistență medicală în 
centrele de detenție și închisorile din Belarus, unde mai mulți protestatari au murit; 
întrucât în Belarus sunt reținuți peste 670 de prizonieri politici; întrucât mii de cetățeni 
belaruși afectați de represiunea politică au fugit în țările învecinate pentru a evita noi 
persecuții;

C. întrucât regimul belarus desfășoară o campanie de represiune împotriva societății civile 
și a apărătorilor drepturilor omului, cu scopul de a reduce la tăcere toate vocile 
independente rămase în Belarus; întrucât aproape 250 de organizații ale societății civile 
au fost lichidate sau sunt în curs de lichidare, inclusiv Centrul pentru drepturile omului 
„Viasna“, care a suferit o represiune fără precedent prin arestarea și acuzarea conducerii 
sale, a membrilor personalului și a voluntarilor săi, printre care Ales Beliațki, 
președintele Viasna, Valentin Stefanovici, membru al consiliului de administrație al 
Viasna și vicepreședinte al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului Marfa 
Rabkova, coordonatoarea rețelei de voluntari a Viasna, Andrei Chepyuk, Leonid 
Sudalenko, Tatsyana Lasitsa Maria Tarasenko, Vladzimir Labkovici și alți membri ai 
personalului și voluntari ai Viasna;

D. întrucât, la 6 septembrie 2021, liderii opoziției și prizonierii politici belaruși Maria 
Kolesnikova, laureată a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire și a Premiului 
internațional „Femei curajoase” (Women of Courage), și proeminentul avocat Maxim 
Znak, au fost condamnați la 11 ani și, respectiv, 10 ani pentru un presupus complot în 
vederea organizării unei lovituri de stat;

E. întrucât aproape 500 de jurnaliști au fost arestați, iar autoritățile din Belarus continuă 
acțiunile de represiune și de hărțuire îndreptate împotriva jurnaliștilor independenți din 
Belarus și încearcă în mod deliberat să împiedice relatările obiective; întrucât, la 27 
august 2021, regimul belarus a ordonat închiderea Asociației Jurnaliștilor din Belarus, 
cea mai mare organizație a jurnaliștilor independenți din țară, căreia i s-a decernat 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire în 2004;

F. întrucât, la 23 mai 2021, zborul internațional de pasageri Ryanair FR4978 între două 
capitale ale UE (Atena – Vilnius) a fost deviat cu forța către Minsk la ordinele lui 
Aleksandr Lukașenko, sub falsul pretext al unei amenințări cu bombă, încălcând 
convențiile internaționale și punând în pericol siguranța celor peste 170 de pasageri și 
membrii ai echipajului de la bordul aeronavei; întrucât, la Minsk, autoritățile belaruse l-
au reținut pe Roman Protasevici, un jurnalist și activist belarus, și pe partenera sa, Sofia 
Sapega;

G. întrucât, drept represalii împotriva sancțiunilor impuse de Uniune ca răspuns la 
deturnarea forțată a zborului Ryanair FR4978, Lukașenko a amenințat public că va 
inunda Uniunea, în special țările învecinate Lituania și Polonia, cu migranți și droguri; 
întrucât această amenințare a fost susținută de Rusia și pusă în aplicare prin 
instrumentalizarea migranților în scopuri politice: întrucât a fost creat un sistem prin 
care migranții erau aduși la Minsk cu zboruri din Irak și Turcia, iar polițiștii de frontieră 
belaruși facilitau trecerea lor ilegală în Uniunea Europeană, ceea ce a dus la intrarea a 
aproximativ 4 000 de migranți ilegali în Lituania, peste 1 400 în Polonia și aproximativ 
400 în Letonia; întrucât Polonia, Letonia și Lituania au fost obligate să declare starea 
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de urgență la frontiera lor cu Belarus; întrucât numărul de intrări ilegale în UE a scăzut, 
dar continuă tentativele de trecere ilegală; întrucât, în perioada 13-19 septembrie 2021, 
au fost împiedicate 2 101 tentative de trecere a frontierei UE (1 830 de către Polonia, 
135 de către Lituania și 136 de către Letonia); întrucât regimul belarus comite acte de 
violență împotriva migranților, utilizează forța pentru a-i împinge pe teritoriul UE și 
creează propagandă și dezinformare, acuzând statele membre ale UE de încălcarea 
drepturilor migranților și de facilitarea migrației ilegale către Belarus; întrucât cel puțin 
patru migranți aflați în situație ilegală au murit din cauza hipotermiei și a epuizării și 
mai mulți migranți au rămas blocați timp de câteva săptămâni la frontierele Belarusului, 
neputând să obțină ajutor, să solicite azil sau să aibă acces la servicii de bază;

H. întrucât, după ce și-a criticat antrenorii, sportiva belarusă Krystina Timanovskaia a fost 
forțată să părăsească mai devreme Jocurile Olimpice de la Tokyo și, din cauza temerilor 
pentru siguranța sa, a solicitat protecția poliției la aeroportul din Tokyo și a acceptat o 
viză umanitară acordată de Polonia; întrucât Comitetul Internațional Olimpic (CIO) i-a 
expulzat pe antrenorii belaruși Artur Shimak și Iuri Maisevici din Jocurile Olimpice de 
la Tokyo și a deschis o anchetă;

I. întrucât, în discursul său privind starea Uniunii din 15 septembrie 2021, președinta 
Comisiei a calificat instrumentalizarea migranților drept atac hibrid al Belarusului, 
menit să destabilizeze UE;

J. întrucât la 17 septembrie 2021, Parchetul General din Belarus a suspendat o anchetă 
privind moartea lui Roman Bondarenko;

K. întrucât, la 3 august 2021, Vitali Șișov, fondatorul Casei belaruse din Ucraina, un grup 
care ajută persoanele care au părăsit Belarusul, a fost găsit spânzurat într-un parc din 
Kiev;

L. întrucât, în septembrie 2021, într-un climat deja tensionat, Rusia și Belarus au organizat 
un exercițiu militar comun de mare anvergură denumit „Zapad 2021”, la care au 
participat 200 000 de persoane, exercitând presiuni suplimentare asupra frontierelor UE; 
întrucât Lukașenko a anunțat că, până în 2025, intenționează să achiziționeze arme în 
valoare de 1 miliard USD de la Rusia, inclusiv sisteme de rachete S-400;

M. întrucât, la 9 septembrie 2021, liderii Rusiei și Belarusului au convenit, de asemenea, să 
creeze o piață unificată a petrolului și gazelor și să aprofundeze integrarea economică, 
mărind riscul ca Lukașenko să continue să cedeze suveranitatea Belarusului în schimbul 
unui sprijin mai mare din partea Rusiei;

N. întrucât, la 28 iunie 2021, Belarus și-a suspendat participarea la inițiativa Parteneriatului 
estic;

O. întrucât, în ultimul an, regimul Lukașenko a ordonat mai multor diplomați și membri ai 
personalului ambasadelor UE și ale statelor membre să părăsească țara, ceea ce a dus la 
închiderea și mai multor canale diplomatice de comunicare;

P. întrucât Fondul Monetar Internațional (FMI) a decis să acorde Belarusului acces la 
aproape 1 miliard USD sub formă de noi drepturi speciale de tragere, în cadrul unei 
alocări mai ample de 650 de miliarde USD pentru toți membrii FMI;
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Q. întrucât Belarus a început exploatarea comercială a centralei sale nucleare de la Astraveț 
fără a da curs tuturor recomandărilor de securitate cuprinse în raportul UE din 2018 
privind testul de rezistență; întrucât mass-media din Belarus continuă să semnaleze 
incidente grave care au loc la centrala nucleară din Belarus și întrucât, la 25 aprilie 
2021, un mesaj alarmant („Centrala nucleară prezintă un pericol!” În orice moment 
poate avea loc un dezastru!”) a apărut pe site-ul oficial al centralei nucleare belaruse; 
întrucât partea belarusă nu este transparentă și nu furnizează informații fiabile cu privire 
la evenimentele de la centrala nucleară, confirmând din nou că centrala nucleară din 
Belarus nu este sigură și reprezintă o amenințare gravă la adresa securității nucleare;

R. întrucât Uniunea Europeană a impus până în prezent sancțiuni împotriva a 166 de 
persoane și 15 entități, inclusiv împotriva lui Aleksandr Lukașenko, precum și sancțiuni 
economice specifice împotriva mai multor sectoare ale economiei belaruse; întrucât, în 
2020, economia belarusă a înregistrat o scădere reală a PIB-ului de 0,9 % și întrucât 
previziunile pentru 2021 estimează o nouă scădere a PIB-ului de 2,7 %; întrucât China 
continuă să coopereze cu Belarus și să investească în această țară, în special în parcul 
industrial „Great Stone”,

1. reamintește că Uniunea Europeană și statele sale membre nu au recunoscut rezultatele 
alegerilor prezidențiale din 2020 din cauză că au existat serioase îndoieli cu privire la 
corectitudinea alegerilor și relatări numeroase potrivit cărora acestea au fost falsificate 
și nu îl recunosc pe Aleksandr Lukașenko ca președinte al Belarusului;

2. condamnă în continuare acțiunile de represiune, tortură și relele tratamente îndreptate 
împotriva populației pașnice din Belarus, cenzurarea mass-mediei și a internetului, 
precum și agresarea, arestarea și intimidarea jurnaliștilor, bloggerilor și a altor voci 
independente din Belarus; solicită în continuare eliberarea imediată și necondiționată a 
tuturor persoanelor deținute din motive politice și renunțarea la toate acuzațiile 
formulate împotriva lor;

3. condamnă sentințele dure și injuste pronunțate recent împotriva liderilor opoziției Maria 
Kolesnikova și Maxim Znak, precum și împotriva altor prizonieri politici și deținuți; 
regretă că audierile în instanță au avut loc în spatele ușilor închise și că diplomații UE și 
ai statelor membre au fost împiedicați să participe;

4. condamnă în continuare represaliile autorităților împotriva Centrului pentru drepturile 
omului „Viasna“ și solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Ales Beliațki, 
Valentin Stefanovici, Marfa Rabkova, Andrei Chepyuk, Leonid Sudalenko, Tatsyana 
Lasitsa, Maria Tarasenko, Vladzimir Labkovici și ai altor membri ai personalului și 
voluntari ai Viasna și renunțarea la toate acuzațiile împotriva lor;

5. condamnă comportamentul antrenorilor belaruși Artur Shimak și Iuri Maisevici la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo; reamintește urmărirea penală a sportivilor belaruși 
pentru participarea lor la proteste pașnice, precum și presupusele legături dintre 
Federația belarusă de hochei pe gheață și asasinarea lui Roman Bondarenko; invită CIO 
și celelalte comitete și federații sportive internaționale să își respecte codurile etice și de 
conduită în relațiile lor cu partea belarusă;

6. invită din nou SEAE, Comisia și reprezentanțele diplomatice naționale ale statelor 
membre ale UE din Belarus să monitorizeze îndeaproape situația deținuților politici 
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din Belarus, să le ofere sprijin și să depună eforturi pentru a asigura eliberarea acestora;

7. solicită din nou un dialog veritabil și incluziv între regim și forțele democratice din 
Belarus, care să conducă la organizarea de noi alegeri sub observație internațională, 
aceasta fiind singura modalitate de a ieși din actuala criză politică;

8. condamnă instrumentalizarea migranților de către regimul Lukașenko cu scopul de a 
promova obiective politice, încălcând normele internaționale și tratatele bilaterale ale 
Belarusului cu vecinii săi din UE; consideră că deturnarea și aterizarea forțată a zborului 
Ryanair FR4978 în Minsk este un act de terorism de stat;

9. salută sprijinul oferit de statele membre, Norvegia și instituțiile și agențiile UE, în 
special Europol, Frontex și Biroul European de Sprijin pentru Azil, statelor membre 
afectate de criza migrației creată de regimul din Belarus și le încurajează să continue 
acest sprijin, inclusiv prin alocarea unui ajutor de urgență suplimentar din partea UE; 
invită statele membre și instituțiile UE să ajute migranții blocați la frontiera cu Belarus 
și să le ofere sprijinul necesar;

10. invită Comisia să prezinte urgent propuneri legislative specifice care să ofere statelor 
membre garanțiile necesare pentru a reacționa și răspunde rapid și eficace la campaniile 
de instrumentalizare a migrației ilegale desfășurate de țările din afara UE, în special prin 
asigurarea unei protecții solide și eficace a frontierelor externe ale UE și prin măsuri 
concrete de prevenire a trecerilor ilegale;

11. invită statele membre să își îmbunătățească cooperarea privind gestionarea frontierelor, 
combaterea traficului de ființe umane, contrabanda cu țigări și alte provocări în materie 
de securitate create sau agravate de regimul belarus;

12. regretă contactele continue dintre Lukașenko și Vladimir Putin cu scopul de a pregăti 
foi de parcurs pentru o mai mare integrare între Belarus și Rusia și le consideră drept o 
încălcare a suveranității Belarusului, dat fiind că poporul belarus este privat de dreptul 
său de a determina viitorul țării sale; subliniază ilegalitatea regimului lui Lukașenko și 
respinge toate acordurile încheiate de Lukașenko în numele statului belarus, în special 
după expirarea mandatului său prezidențial la 5 noiembrie 2020;

13. sprijină propunerea Comisiei de a suspenda anumite articole din Acordul UE de 
facilitare a eliberării vizelor cu Republica Belarus care vizează categorii specifice de 
funcționari legați de regimul Lukașenko, fără niciun impact asupra cetățenilor obișnuiți 
din Belarus; îndeamnă Consiliul să pună de urgență în aplicare cel de-al cincilea pachet 
de sancțiuni, concentrându-se asupra persoanelor și entităților implicate în reprimarea 
din Belarus și asupra persoanelor și entităților implicate în traficul de ființe umane, 
precum și să inițieze elaborarea unui viitor pachet;

14. invită statele membre să declare colectiv funcționarii din Komitet Gosudarstvennoy 
Bezopasnosti (KGB) din Belarus persona non grata pe teritoriul Uniunii Europene;

15. regretă că sancțiunile economice impuse au avut doar un efect parțial asupra regimului 
Lukașenko și nu au afectat în mod semnificativ sectoare importante, cum ar fi sectorul 
potasei și al produselor petroliere; invită Consiliul să continue să înăsprească sancțiunile 
economice specifice ale UE, concentrându-se asupra principalelor sectoare economice 
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din Belarus și asupra întreprinderilor publice și private care sprijină și finanțează 
regimul Lukașenko; salută sancțiunile suplimentare impuse de SUA, Regatul Unit și 
Canada cu ocazia aniversării unui an de la alegerile prezidențiale frauduloase din 
Belarus; solicită, prin urmare, UE să își coordoneze măsurile cu Statele Unite, cu 
partenerii G7 și cu alte democrații care împărtășesc aceeași viziune;

16. invită statele membre să se coordoneze cu partenerii internaționali din cadrul 
organizațiilor multilaterale, cum ar fi FMI, pentru a restricționa acordarea de fonduri 
regimului Lukașenko și a îngheța orice formă de cooperare cu acesta; ia act de 
investițiile continue ale țărilor nedemocratice, în special ale Rusiei și Chinei, în Belarus;

17. continuă să sprijine poporul belarus în solicitările și aspirațiile sale legitime pentru 
alegeri libere și corecte, libertățile fundamentale și drepturile omului, reprezentare 
democratică și participare politică într-un Belarus liber și suveran;

18. recunoaște și salută activitatea forțelor democratice din Belarus conduse de Svetlana 
Țihanovskaia pentru a sensibiliza întreaga lume și a susține revendicările și aspirațiilor 
legitime ale poporului belarus;

19. invită din nou Comisia și VP/ÎR să organizeze, împreună cu partenerii internaționali, o 
conferință internațională la nivel înalt pe tema „Viitorul Belarusului democratic” 
referitoare la soluționarea crizei din Belarus și la angajarea unui pachet financiar în 
valoare de mai multe miliarde de euro pentru a sprijini viitoarele eforturi de reformă și 
restructurarea economiei belaruse;

20. subliniază că este nevoie de o anchetă aprofundată a infracțiunilor comise de regimul 
Lukașenko împotriva poporului din Belarus, printre care asasinarea lui Roman 
Bondarenko și a altor cetățeni belaruși; așteaptă rezultatele anchetei autorităților 
ucrainene privind moartea lui Vitali Șișov;

21. invită statele membre ale UE să aplice în mod activ principiul jurisdicției universale și 
să pregătească acțiuni în justiție împotriva autorilor represiunii din Belarus;

22. îndeamnă Comisia, SEAE și statele membre ale UE să crească sprijinul direct acordat 
opoziției, societății civile și organizațiilor mass-media independente belaruse din 
interiorul și din afara țării;

23. subliniază că este extrem de important să se înființeze ambasade ale poporului belarus 
în întreaga lume și îndeamnă Comisia și statele membre să ofere mai mult sprijin pentru 
a proteja drepturile și interesele cetățenilor belaruși în străinătate și interesele unui 
Belarus democratic, de exemplu explorând modalități de finanțare a ambasadelor 
poporului belarus;

24. încurajează statele membre să simplifice și mai mult procedurile de obținere a vizelor și 
a dreptului de ședere pentru persoanele care fug din Belarus din motive politice sau 
pentru persoanele care au nevoie de tratament medical în urma actelor de violență 
comise împotriva lor și să le ofere acestora și familiilor lor sprijinul necesar;

25. invită statele membre și Comisia să ofere burse studenților și cercetătorilor din Belarus 
exmatriculați sau concediați din universități și încarcerați pentru poziția lor pro-
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democratică;

26. continuă să sprijine Platforma internațională de răspundere pentru Belarus și invită 
instituțiile UE și statele membre să sprijine funcționarea acesteia, precum și cea a altor 
inițiative internaționale prin care făptașii sunt trași la răspundere; își ia angajamentul ca 
Platforma Parlamentului European pentru lupta împotriva impunității în Belarus să 
funcționeze eficient, precum și să coordoneze o reacție internațională oportună la 
evoluțiile din Belarus;

27. regretă expulzarea diplomaților UE și ai statelor membre din Belarus, în special a 
șefului Delegației Uniunii Europene în Belarus și a ambasadorilor și diplomaților din 
Lituania, Letonia și Polonia; invită statele membre să își recheme ambasadorii de la 
Minsk pentru consultări, ca un semnal politic către regimul Lukașenko; îndeamnă 
SEAE să își revizuiască metodele de lucru și să asigure un rol activ pentru șeful 
Delegației Uniunii Europene în Belarus, care este rechemat în prezent la Bruxelles, 
precum și să ia măsuri suplimentare cu scopul de a asigura un mediu de lucru sigur 
pentru diplomații UE și personalul Delegației UE la Minsk, în special protecția 
împotriva atacurilor de propagandă ale regimului Lukașenko;

28. ia act de exercițiul militar agresiv „Zapad 2021” și de posibilitățile reduse de a-l 
observa; își reiterează apelul în favoarea autonomiei strategice a UE și a unei Veritabile 
Uniuni Europene a Apărării în cadrul unei NATO consolidate;

29. subliniază că este important să se soluționeze amenințările la adresa securității nucleare 
reprezentate de centrala nucleară belarusă din Astraveț; insistă ca Belarus să se angajeze 
în favoarea securității nucleare a centralei nucleare belaruse în deplină transparență și să 
își ia obligația de a pune în aplicare pe deplin recomandările formulate în cadrul 
evaluării inter pares a centralei de către Grupul european de reglementare pentru 
securitatea nucleară; sprijină, până în prezent, interzicerea importurilor de energie 
produsă la centrala nucleară belarusă pe piața UE și reflectarea acestei poziții în 
mecanismul UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, precum și autorităților Republicii Belarus.


