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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po roku protestov a násilných 
represií
(2021/2881(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 (PK/VP) 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 inštrumentalizácii migrantov a utečencov režimom 
a z 8. augusta 2021 o prvom výročí zmanipulovaných prezidentských volieb 
v Bielorusku 9. augusta 2020,

– so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 
zo 7. júla 2021 o obmedzení diplomatickej prítomnosti Litvy a z 30. augusta 2021 
o represiách proti novinárom a médiám,

– so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN Anaïs Marinovej z 5. júla 2021 
o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku predlo6enü Rade OSN pre ľudské práva,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a všetky dohovory o ľudských 
právach, ktorých signatárom je aj Bielorusko,

– 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 9. augusta 2020 bieloruské orgány 
pokračujú v represiách voči bieloruskému ľudu, pričom mnohí občania sú obťažovaní, 
zatýkaní, mučení a súdení za vyjadrenie nesúhlasu s režimom alebo s rozsiahlym 
porušovaním ľudských práv, ku ktorému dochádza v Bielorusku;

B. keďže sa odhaduje, že viac ako 35 000 Bielorusov bolo v určitom okamihu zadržaných 
za protestovanie proti režimu; keďže obhajcovia ľudských práv zdokumentovali stovky 
prípadov mučenia a zlého zaobchádzania, pričom niekoľko ľudí je naďalej nezvestných 
alebo ich našli mŕtvych; keďže neľudské zaobchádzanie, mučenie a úmyselné 
odopieranie poskytovania zdravotnej starostlivosti sa naďalej odohráva v bieloruských 
centrách zadržiavania a väzniciach, kde zomrelo niekoľko demonštrantov; keďže 
v Bielorusku je viac ako 670 politických väzňov; keďže tisíce Bielorusov zasiahnutých 
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politickými represiami utiekli do susedných krajín, aby sa vyhli ďalšiemu 
prenasledovaniu;

C. keďže bieloruský režim vedie represívnu kampaň proti občianskej spoločnosti 
a obhajcom ľudských práv, ktorej cieľom je umlčať všetky zostávajúce nezávislé hlasy 
v Bielorusku; keďže takmer 250 organizácií občianskej spoločnosti bolo zlikvidovaných 
alebo je v procese likvidácie vrátane Centra pre ľudské práva Viasna, ktoré bolo 
bezprecedentne zasiahnuté zatknutím a obvinením svojho vedenia, zamestnancov 
a dobrovoľníkov vrátane riaditeľa Viasny Alesa Bialiackého; člena predstavenstva 
Viasny a podpredsedu Medzinárodnej federácie pre ľudské práva Valiancina 
Stefanoviča; koordinátorky siete dobrovoľníkov Viasny Marfy Rabkovej, Andreja 
Čepyuka; Leanida Sudalenku; Tatsyany Lasitsovej; Marye Tarasenkovej; Uladzimira 
Labkoviča a ďalších zamestnancov a dobrovoľníkov Viasny;

D. keďže 6. septembra 2021 bieloruskí lídri opozície a politickí väzni Maria Kalesnikava, 
laureátka Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a nositeľka medzinárodnej ceny 
za vyučovanie, a prominentný právnik Maksim Znak boli odsúdení na 11 rokov, resp. 
10 rokov za údajné pripravovanie prevratu;

E. keďže bolo zatknutých takmer 500 novinárov a bieloruské orgány pokračujú v tvrdých 
zásahoch a obťažovaní nezávislých bieloruských novinárov a v zámerných pokusoch 
o obmedzenie objektívneho spravodajstva; keďže 27. augusta 2021 bieloruský režim 
nariadil zrušenie Bieloruského združenia novinárov, najväčšej nezávislej organizácie 
novinárov v krajine, ktoré získalo Sacharovovu cenu za slobodu myslenia v roku 2004;

F. keďže 23. mája 2021 bol let spoločnosti Ryanair FR4978, medzinárodný osobný let 
medzi dvoma hlavnými mestami EÚ (z Atén do Vilniusu), presmerovaný s použitím 
sily do Minska na rozkaz Aľaksandra Lukašenku 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 
cestujúceho Ramana Prataseviča, bieloruského novinára a aktivistu, a jeho spoločníčku 
Sofiu Sapegovú;

G. keďže v odvete za sankcie EÚ uvalené v reakcii na nútené presmerovanie letu 
spoločnosti Ryanair FR4978 Lukašenka verejne pohrozil, že EÚ, najmä susednú Litvu 
a Poľsko, zaplaví migrantmi a drogami; keďže túto hrozbu podporilo Rusko 
a realizovala sa cez inštrumentalizáciu migrantov na politické účely: keďže bol 
vytvorený systém na prepravu migrantov do Minska letmi z Iraku a Turecka, pričom 
bieloruská pohraničná stráž uľahčuje ich nelegálny prechod do Európskej únie, 
čo viedlo k vstupu približne 4 000 nelegálnych migrantov do Litvy, viac ako 1 400 
migrantov do Poľska a približne 400 do Lotyšska; keďže Poľsko, Lotyšsko a Litva 
museli na svojich hraniciach s Bieloruskom vyhlásiť núdzový stav; keďže počet 
neoprávnených vstupov do EÚ sa znížil, ale pokusy o nelegálne prekročovanie hraníc 
pokračujú; keďže od 13. do 19. septembra 2021 sa zabránilo 2 101 pokusom 
o prekročenie hranice EÚ (1 830 pokusov v Poľsku, 135 pokusov v Litve a 136 
v Lotyšsku); keďže bieloruský režim sa dopúšťa násilia voči migrantom, používa silu 
na ich prevádzanie na územie EÚ a vytvára propagandu a dezinformácie obviňujúce 
členské štáty EÚ z porušovania práv migrantov a uľahčovania nelegálnej migrácie 
do Bieloruska; keďže najmenej štyria neregulárni migranti zomreli na podchladenie 
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a vyčerpanie a niektorí migranti uviazli niekoľko týždňov na bieloruských hraniciach 
a nemôžu získať pomoc, požiadať o azyl alebo získať prístup k základným službám;

H. keďže po kritike trénerov bola bieloruská športovkyňa Krystina Timanovskaja nútená 
predčasne odísť z olympijských hier v Tokiu a z dôvodu obáv o svoju bezpečnosť 
požiadala o policajnú ochranu na letisku v Tokiu a prijala humanitárne víza, ktoré jej 
udelilo Poľsko; keďže Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyhostil bieloruských 
trénerov Artura Šimaka a Jurija Maiseviča z olympijských hier v Tokiu a začal 
vyšetrovanie;

I. keďže vo svojej správe o stave Únie z 15. septembra 2021 predsedníčka Komisie 
nazvala inštrumentalizáciu migrantov hybridným útokom Bieloruska, ktorého cieľom je 
destabilizácia EÚ;

J. keďže 17. septembra 2021 bieloruská generálna prokuratúra pozastavila vyšetrovanie 
smrti Ramana Bandarenku;

K. keďže 3. augusta 2021 bol Vitaly Šišov, zakladateľ Bieloruského domu na Ukrajine, 
skupiny pomáhajúcej ľuďom, ktorí opustili Bielorusko, nájdený obesený v parku 
v Kyjeve;

L. keďže v už aj tak napätej atmosfére v septembri 2021 Rusko a Bielorusko uskutočnili 
rozsiahle spoločné vojenské cvičenie Západ 2021, na ktorom sa zúčastnilo 200 000 
osôb, čím sa vytvoril ďalší tlak na hranice EÚ; keďže Lukašenka oznámil plány nákupu 
zbraní v hodnote 1 miliardy USD z Ruska do roku 2025 vrátane raketových systémov 
S-400;

M. keďže 9. septembra 2021 sa vedúci predstavitelia Ruska a Bieloruska dohodli aj 
na vytvorení jednotného trhu s ropou a plynom a na prehĺbení hospodárskej integrácie, 
čím sa zvýšilo riziko, že Lukašenka bude naďalej kupčiť so suverenitou Bieloruska za 
väčšiu podporu zo strany Ruska;

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

O. keďže Lukašenkov režim v uplynulom roku nariadil niekoľkým diplomatom 
a zamestnancom veľvyslanectiev EÚ a členských štátov, aby opustili krajinu, čím ešte 
viac zatvoril diplomatické komunikačné kanály;

P. 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;

Q. keďže Bielorusko začalo komerčnú prevádzku jadrovej elektrárne v Astraveci bez toho, 
aby vyriešilo všetky bezpečnostné odporúčania uvedené v správe EÚ zo záťažových 
testov v roku 2018; keďže informácie o závažných incidentoch v bieloruskej jadrovej 
elektrárni (JE) sú stále oznamované v bieloruských médiách a keďže 25. apríla 2021 sa 
objavila znepokojujúca správa („Jadrová elektráreň predstavuje nebezpečenstvo! 
Katastrofa môže nastať kedykoľvek!“) na oficiálnom webovom sídle bieloruskej 
jadrovej elektrárne; keďže bieloruská strana nie je transparentná a neposkytuje 
dôveryhodné informácie o udalostiach v jadrovej elektrárni, čím opätovne potvrdzuje, 
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že bieloruská jadrová elektráreň je nebezpečná a predstavuje vážnu hrozbu pre jadrovú 
bezpečnosť;

R. keďže Európska únia doteraz uložila sankcie proti 166 osobám a 15 subjektom vrátane 
Aľaksandra Lukašenku, ako aj cielené hospodárske sankcie proti viacerým odvetviam 
bieloruského hospodárstva; keďže bieloruské hospodárstvo zaznamenalo v roku 2020 
pokles reálneho HDP o 0,9 % a keďže prognózy na rok 2021 odhadujú ďalší pokles 
HDP o 2,7 %; keďže Čína naďalej spolupracuje s Bieloruskom a investuje do neho, 
najmä do čínsko-bieloruského priemyselného parku Veľký kameň;

1. pripomína, že Európska únia a jej členské štáty neuznali výsledky prezidentských volieb 
v roku 2020 z dôvodu vážnych pochybností o spravodlivosti volieb a početných správ 
o falšovaní a neuznávajú Aľaksandra Lukašenku ako prezidenta Bieloruska;

2. naďalej 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;

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

4. naďalej odsudzuje represálie zo strany orgánov proti centru pre ľudské práva Viasna 
a vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie a zrušenie všetkých obvinení proti 
Alesovi Bialiatskému, Valiantsinovi Stefanovičovi, Marfe Rabkovovej, Andrejovi 
Čepyukovi, Leanidovi Sudalkenkovi, Taciane Lasicovej, Marii Tarasenkovej, 
Uladzimirovi Labkovičovi a ďalším zamestnancom a dobrovoľníkom Viasny;

5. odsudzuje správanie bieloruských trénerov Artura Šimaka a Juriho Maiseviča 
na olympijských hrách v Tokiu; pripomína stíhanie bieloruských športovcov za ich 
účasť na pokojných protestoch a údajné prepojenia medzi bieloruskou hokejovou 
federáciou a vraždou Ramana Bandarenka; vyzýva MOV a iné medzinárodné športové 
výbory a federácie, aby pri práci s bieloruskou stranou dodržiavali svoje etické kódexy 
a kódexy správania;

6. opakuje výzvu ESVČ, Komisii a národným diplomatickým zastúpeniam členských 
štátov EÚ v Bielorusku, aby pozorne sledovali situáciu jednotlivých politických väzňov 
v Bielorusku, aby im ponúkli podporu a usilovali sa o ich prepustenie;

7. 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;

8. odsudzuje zneužívanie migrantov Lukašenkovým režimom na presadzovanie 
politických cieľov v rozpore s medzinárodnými normami a dvojstrannými zmluvami 
Bieloruska so susednými krajinami EÚ; považuje únos a nútené pristátie letu 
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spoločnosti Ryanair FR4978 v Minsku za akt štátneho terorizmu;

9. víta podporu, ktorú členské štáty, Nórsko a inštitúcie a agentúry EÚ, najmä Europol, 
Frontex a Európsky podporný úrad pre azyl, poskytujú členským štátom postihnutým 
migračnou krízou spôsobenou bieloruským režimom, a nabáda ich, aby pokračovali 
v tejto podpore, a to aj prideľovaním ďalšej núdzovej pomoci EÚ; vyzýva členské štáty 
a inštitúcie EÚ, aby pomohli migrantom uviaznutým na hranici s Bieloruskom a 
poskytli im potrebnú podporu;

10. vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila cielené legislatívne návrhy, ktoré členským 
štátom poskytnú potrebné záruky, aby mohli rýchlo a účinne reagovať na kampane 
zamerané na inštrumentalizáciu nelegálnej migrácie zo strany krajín mimo EÚ, a to 
najmä zabezpečením silnej a účinnej ochrany vonkajších hraníc EÚ a poskytnutím 
účinných opatrení na predchádzanie nelegálnemu prekračovaniu hraníc;

11. vyzýva členské štáty, aby zlepšili svoju spoluprácu v oblasti riadenia hraníc, boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi, pašovaniu cigariet a iných bezpečnostných výziev, ktoré 
bieloruský režim vytvoril alebo zhoršil;

12. vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcimi rokovaniami medzi Lukašenkom 
a Vladimirom Putinom o príprave plánov na väčšiu integráciu medzi Bieloruskom 
a Ruskom a považuje to za porušenie zvrchovanosti Bieloruska, keďže bieloruský ľud je 
zbavený práva rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny; zdôrazňuje nezákonnosť 
Lukašenkovej vlády a odmieta všetky dohody, ktoré Lukašenka uzavrel v mene 
bieloruského štátu, najmä po skončení jeho prezidentského funkčného obdobia 
5. novembra 2020;

13. podporuje návrh Komisie pozastaviť určité články dohody EÚ o zjednodušení vízového 
režimu s Bieloruskou republikou zameraný na konkrétne kategórie úradníkov 
napojených na Lukašenkov režim bez toho, aby to malo vplyv na bežných občanov 
Bieloruska; naliehavo vyzýva Radu, aby čo najskôr pristúpila k piatemu balíku sankcií 
tým, že sa zameria na jednotlivcov a subjekty zapojené do zásahov a represií 
v Bielorusku a na jednotlivcov a subjekty zapojené do obchodovania s ľuďmi, 
a aby iniciovala prácu na budúcom balíku;

14. vyzýva členské štáty, aby spoločne vyhlásili príslušníkov bieloruského Výboru štátnej 
bezpečnosti (KGB) na pôde Európskej únie za persony non grata;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že uvalené hospodárske sankcie majú len čiastočný 
účinok na Lukašenkov režim a významne neovplyvnili dôležité odvetvia, ako sú potaš 
a ropné výrobky; vyzýva Radu, aby ďalej posilňovala cielené hospodárske sankcie EÚ 
so zameraním na kľúčové odvetvia bieloruského hospodárstva a verejné a súkromné 
spoločnosti, ktoré podporujú a financujú Lukašenkov režim; víta dodatočné sankcie, 
ktoré uložili USA, Spojené kráľovstvo a Kanada pri príležitosti prvého výročia 
zmanipulovaných prezidentských volieb v Bielorusku; žiada, aby EÚ koordinovala 
svoje opatrenia s USA, partnermi zo skupiny G7 a inými podobne zmýšľajúcimi 
demokraciami;

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

17. 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;

18. uznáva a oceňuje prácu bieloruských demokratických síl pod vedením Sviatlany 
Cichanovskej pri zvyšovaní globálneho povedomia a podpory legitímnych požiadaviek 
a túžob bieloruského ľudu;

19. opätovne vyzýva Komisiu a PK/VP, aby spolu s medzinárodnými partnermi 
zorganizovali medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni s názvom Budúcnosť 
demokratického Bieloruska o riešení krízy v Bielorusku a prísľube finančného balíka 
v objeme niekoľkých miliárd eur na podporu budúceho reformného úsilia 
a reštrukturalizácie bieloruského hospodárstva;

20. zdôrazňuje, že treba podrobne vyšetriť zločiny páchané Lukašenkovým režimom proti 
ľudu Bieloruska, vrátane vraždy Ramana Bandarenku a iných bieloruských občanov; 
očakáva výsledky vyšetrovania ukrajinských orgánov týkajúceho sa smrti Vitalyho 
Šišova;

21. vyzýva členské štáty EÚ, aby aktívne uplatňovali zásadu univerzálnej jurisdikcie 
a pripravili súdne konania proti bieloruským páchateľom represií;

22. naliehavo žiada Komisiu, ESVČ a členské štáty EÚ, aby zvýšili priamu podporu 
bieloruskej opozície, občianskej spoločnosti a nezávislých mediálnych organizácií 
v Bielorusku a za jeho hranicami;

23. zdôrazňuje obrovský význam zriadenia veľvyslanectiev Bieloruského ľudu na celom 
svete a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli ďalšiu podporu 
na ochranu práv a záujmov bieloruských občanov v zahraničí a záujmov 
demokratického Bieloruska, napríklad preskúmaním spôsobov financovania 
veľvyslanectiev Bieloruského ľudu;

24. odporúča členským štátom, aby ďalej zjednodušovali postupy na získavanie víz 
a povolení na pobyt pre tých, ktorí utekajú z Bieloruska z politických dôvodov alebo 
potrebujú zdravotnú starostlivosť v dôsledku násilia, ktoré na nich bolo spáchané, 
a aby týmto osobám a ich rodinám poskytli potrebnú podporu a pomoc;

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby bieloruským študentom a akademickým 
pracovníkom vylúčeným z univerzít a uväzneným pre ich prodemokratický postoj 
ponúkali štipendiá;

26. naďalej podporuje Medzinárodnú platformu zodpovednosti pre Bielorusko a vyzýva 
inštitúcie EÚ a členské štáty, aby podporovali jej fungovanie, ako aj fungovanie iných 
medzinárodných iniciatív, v ktorých sú páchatelia braní na zodpovednosť; zaväzuje sa 
k efektívnemu fungovaniu platformy Európskeho parlamentu pre boj proti beztrestnosti 
v Bielorusku a ku koordinácii včasnej medzinárodnej reakcie na vývoj v Bielorusku;
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27. vyjadruje poľutovanie nad vyhostením diplomatov EÚ a členských štátov z Bieloruska, 
najmä vedúceho delegácie Európskej únie v Bielorusku a veľvyslancov a diplomatov 
z Litvy, Lotyšska a Poľska; vyzýva členské štáty, aby povolali na konzultáciu svojich 
veľvyslancov z Minska, čím by vyslali politický signál Lukašenkovmu režimu; 
naliehavo vyzýva ESVČ, aby prehodnotila svoje pracovné metódy a zabezpečila 
aktívnu úlohu vedúceho delegácie Európskej únie v Bielorusku, ktorý je v súčasnosti 
povolaný do Bruselu, a aby prijala ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečného pracovného 
prostredia pre diplomatov EÚ a zamestnancov delegácií EÚ v Minsku, najmä ochranu 
pred propagandistickými útokmi Lukašenkovho režimu;

28. berie na vedomie agresívne vojenské cvičenie Západ 2021 a slabé príležitosti na jeho 
pozorovanie; opakuje svoju výzvu na strategickú autonómiu EÚ a skutočnú európsku 
obrannú úniu ako súčasť posilneného NATO;

29. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť hrozby jadrovej bezpečnosti, ktoré predstavuje 
bieloruská jadrová elektráreň v Astravieci; trvá na tom, aby Bielorusko pracovalo 
na jadrovej bezpečnosti bieloruskej jadrovej elektrárne v úplnej transparentnosti 
a zaviazalo sa plne vykonať odporúčania uvedené v partnerskom preskúmaní elektrárne 
Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť; podporuje až 
dovtedy zákaz dovozu energie z bieloruskej jadrovej elektrárne na trh EÚ a zohľadnenie 
tejto pozície v mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a orgánom Bieloruskej republiky.


