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B9-0164/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu o ďalších represiách voči obyvateľom Bieloruska, 
najmä prípady Andrzeja Poczobuta a Alesa Biaľackého
(2023/2573(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 21. – 22. októbra 2021,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella z 25. marca 2021 o útokoch na 
Zväz Poliakov v Bielorusku a zo 17. januára 2023 o súdnych procesoch proti vedúcim 
predstaviteľom opozície a novinárom,

– so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí skupiny G7 
zo 4. novembra 2022 o Bielorusku,

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

A. keďže bieloruský režim pokračuje v represiách voči obyvateľom Bieloruska, pričom 
predstavitelia občianskej spoločnosti, ochrancovia ľudských práv, novinári, opoziční 
aktivisti a mnohí ďalší sú prenasledovaní z politických dôvodov; keďže trestné stíhanie 
zostáva jednou z najprísnejších foriem represie a je stále rozšírené;

B. keďže od marca 2023 je na zozname bieloruských politických väzňov, ktorý vedie 
centrum pre ľudské práva Viasna, viac ako 1 450 osôb; keďže vo februári 2023 bolo na 
zoznam pridaných 69 mien; keďže Viasna vie o najmenej 2 900 osobách, ktoré boli 
odsúdené v politicky motivovaných trestných veciach;

C. keďže naďalej dochádza k svojvoľnému zatýkaniu fyzických osôb za uplatňovanie ich 
občianskych práv; keďže Viasna vo februári 2023 zaznamenala 258 takýchto zatknutí, 
ako aj 195 prípadov politicky motivovaného administratívneho prenasledovania; keďže 
sudcovia v rovnakom období uložili 31 administratívnych trestov odňatia slobody 
a 11 pokút;

D. keďže Ales Biaľacký, významný obhajca ľudských práv a zakladateľ centra pre ľudské 
práva Viasna, bol 12. februára 2022 zatknutý a bol zadržaný vo vyšetrovacej väzbe; 
keďže jeho politicky motivovaný súdny proces sa začal 5. januára 2023 a skončil sa 
3. marca 2023 jeho odsúdením na 10 rokov v trestaneckej kolónii a vysokou pokutou; 
keďže bol uznaný vinným z „pašovania“ a „hrubého porušenia verejného poriadku“;

E. keďže Andrzej Poczobut, novinár a podpredseda Zväzu Poliakov v Bielorusku, bol 
25. marca 2021 zatknutý a neskôr odsúdený na tri roky väzenia za „verejnú urážku 
prezidenta Bieloruska“ a „podnecovanie etnickej nenávisti“; keďže 8. februára 2023 ho 
krajský súd v Hrodne uznal za vinného z podnecovania činov zameraných na 
poškodzovanie národnej bezpečnosti Bieloruskej republiky a z podnecovania etnickej 
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neznášanlivosti a odsúdil ho na osem rokov odňatia slobody v trestaneckej kolónii so 
zvýšenou ostrahou;

F. keďže obvinenia proti Andrzejovi Poczobutovi a Alesovi Biaľackému sa všeobecne 
považujú za politicky motivované a zamerané na umlčanie nezávislých hlasov 
a potlačenie slobody prejavu a združovania;

G. keďže bieloruské demokratické politické sily sú naďalej prenasledované; keďže 
17. januára 2023 sa začal politicky motivovaný súdny proces v neprítomnosti 
s predsedníčkou zjednoteného prechodného kabinetu Sviatlanou Cichanovskou a členmi 
koordinačnej rady vrátane Marie Marozovej, Volhy Kavalkovovej, Pavla Latušku 
a Siarheja Dyleuského; keďže 6. marca 2023 bola Sviatlana Cichanovská odsúdená na 
15 rokov väzenia, Pavel Latuška na 18 rokov väzenia a Maria Marozová, Volha 
Kavalkovová a Siarhej Dyleuský na 12 rokov väzenia;

H. keďže bieloruské orgány opakovane porušujú ľudské práva bieloruských občanov 
vrátane ich práva na slobodu prejavu, pokojné zhromažďovanie a združovanie; keďže 
represie naďalej postihujú všetky oblasti spoločnosti vrátane akademickej obce, médií 
a obhajcov ľudských práv; keďže prenasledovanie jednotlivcov pokračuje pod 
zámienkou boja proti extrémizmu a terorizmu;

I. keďže politickí väzni sú vystavení ďalším represiám; keďže tieto represie majú formu 
držania politických väzňov v podmienkach, ktoré sú podľa medzinárodných záväzkov 
Bieloruska zakázané, ich disciplinárneho trestania z falošných dôvodov, umiestňovania 
do ciel na výkon trestu, zvyšovania úrovne bezpečnosti niektorých politických väzňov 
a svojvoľného predlžovania ich trestu odňatia slobody, porušovania práva politických 
väzňov na korešpondenciu a zbavovania ich rodinných návštev pod vymyslenými 
zámienkami;

J. keďže režim pokračuje v represiách voči právnikom za vyjadrovanie názorov na otázky 
práv, zastupovanie klientov v politicky motivovaných prípadoch a za vystupovanie proti 
vojne na Ukrajine; keďže od augusta 2020 prišlo o licenciu najmenej 70 advokátov na 
základe svojvoľných rozhodnutí ministerstva spravodlivosti alebo politicky 
motivovaných konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony; keďže v roku 2022 
čelilo sedem advokátov politicky motivovaným trestným obvineniam a naďalej čelili 
administratívnym obvineniam, zadržaniam, prehliadkam a obťažovaniu;

K. keďže bieloruské orgány naďalej prijímajú opatrenia obmedzujúce práva Bielorusov 
žijúcich v zahraničí; keďže v rokoch 2022 a 2023 bolo po návrate do Bieloruska 
zatknutých 58 osôb za účasť na protestoch v roku 2020 alebo za šírenie obsahu 
považovaného za „extrémistický“ na sociálnych sieťach;

L. keďže Lukašenkov režim prijíma čoraz viac represívnych opatrení voči národnostným 
menšinám v Bielorusku, najmä voči poľskej menšine, vrátane zatvárania škôl 
s vyučovacím jazykom tejto národnostnej menšiny, ako aj voči organizáciám 
zastupujúcim poľskú menšinu, ako je Zväz Poliakov v Bielorusku; keďže Lukašenkov 
režim prekrúca historickú pravdu a pamäť tým, že šíri lži o údajných zverstvách 
spáchaných na Bielorusoch počas druhej svetovej vojny a bezprostredne po nej 
poľským disentom; keďže systematická diskriminácia poľskej národnostnej menšiny 
trvá už mnoho rokov;
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M. keďže 1. marca 2023 bola v Bruseli slávnostne otvorená oficiálna kancelária 
demokratického Bieloruska za účasti Sviatlany Cichanovskej;

N. keďže nezákonný režim naďalej potláča slobodu náboženského vyznania a viery; keďže 
režim zakázal bohoslužby v minskej cirkvi Nový život a zadržal jej pastora Viachaslava 
Hančarenka, ako aj pastora Antonija Bokuna; keďže 26. septembra 2022 stavebná 
agentúra Minsk Heritage, ktorá má pod kontrolou budovu Červeného katolíckeho 
kostola, nariadila farnosti, aby po požiari za nevyjasnených okolností odstránila 
z budovy všetok svoj majetok;

O. keďže podľa koordinačnej rady len v roku 2022 čelilo osem rímskokatolíckych kňazov, 
traja gréckokatolícki kňazi, šesť pravoslávnych kňazov a sedem protestantských 
pastorov rôznym formám nátlaku zo strany nezákonného režimu, od pokút až po 
dlhoročné tresty odňatia slobody, vrátane Siarheja Rezanoviča, ktorý bol odsúdený na 
16 rokov väzenia v trestaneckej kolónii za prísnych podmienok; keďže politickým 
väzňom je systematicky odopieraný prístup k náboženskej literatúre a návštevám 
kňazov alebo pastorov;

P. keďže Výbor ministrov Rady Európy pozval 7. septembra 2022 generálneho tajomníka 
Rady Európy, aby v spolupráci so zástupcami bieloruských demokratických síl 
a občianskej spoločnosti vytvoril kontaktnú skupinu pre Bielorusko;

1. opätovne potvrdzuje svoju solidaritu s obyvateľmi Bieloruska, ktorí sa naďalej 
zasadzujú za suverénne, slobodné a demokratické Bielorusko, čím riskujú svoju slobodu 
a čoraz častejšie aj vlastný život, a žiada o okamžité a bezpodmienečné prepustenie 
všetkých politických väzňov a všetkých osôb, ktoré boli svojvoľne zadržané, zatknuté 
alebo odsúdené z politicky motivovaných dôvodov, a o zrušenie všetkých obvinení voči 
nim, ako aj o ich úplnú rehabilitáciu a finančnú náhradu škôd spôsobených v dôsledku 
ich nezákonného zadržiavania; požaduje ukončenie štátneho násilia;

2. naďalej čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce represie voči občianskej spoločnosti, 
obhajcom ľudských práv, novinárom a politickým aktivistom v Bielorusku, a to aj 
prostredníctvom politicky motivovaných súdnych procesov; odsudzuje systematické 
represie Lukašenkovho režimu voči civilnému obyvateľstvu, ktoré prinútili tisíce 
Bielorusov opustiť krajinu od ukradnutých volieb z 9. augusta 2020; opakuje, že 
pretrvávajúca kampaň systematických represií a núteného vysídľovania civilného 
obyvateľstva znamená závažné porušovanie ľudských práv;

3. odsudzuje zadržanie a odsúdenie Andrzeja Poczobuta a Alesa Biaľackého; odsudzuje 
početné porušenia ich práva na spravodlivý proces a žiada ich okamžité 
a bezpodmienečné prepustenie, ako aj ich úplnú rehabilitáciu a odškodnenie;

4. odsudzuje skutočnosť, že politicky motivované súdne procesy sa konajú za zatvorenými 
dverami a bez riadneho súdneho procesu, čím sa porušujú medzinárodné záväzky 
a povinnosti krajiny, čo vedie k prísnym a neoprávneným rozsudkom vynesenými nad 
vedúcimi predstaviteľmi opozície;

5. odsudzuje prenasledovanie poľskej národnostnej menšiny v Bielorusku a jej 
predstaviteľov; vyzýva bieloruské orgány, aby zastavili všetky opatrenia proti poľskej 
národnostnej menšine a dodržiavali jej práva vrátane práva na vzdelávanie v poľskom 
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jazyku;

6. opätovne dôrazne odsudzuje účasť Bieloruska na neoprávnenej a nevyprovokovanej 
vojenskej agresii Ruska proti Ukrajine a podporu, ktorú mu poskytuje, a to aj 
prostredníctvom tzv. referenda, ktoré obnovuje jadrový štatút krajiny, ale aj tým, že 
umožňuje pohyb jednotiek a zbraní, využívanie vzdušného priestoru krajiny, tankovanie 
a skladovanie vojenskej munície; uznáva, že Bielorusko je spolupáchateľom v štátnom 
sponzorovaní terorizmu a spolupáchateľom štátu, ktorý používa prostriedky terorizmu;

7. odsudzuje agresívnu rétoriku bieloruských vedúcich predstaviteľov voči Ukrajine 
a masívne šírenie propagandy a dezinformácií o vojenskej agresii; opätovne zdôrazňuje, 
že Lukašenko a ďalší bieloruskí predstavitelia sú spoluzodpovední za vojnové zločiny 
spáchané na Ukrajine a mali by sa zodpovedať pred príslušnými medzinárodnými súdmi 
a navrhovaným osobitným tribunálom pre zločin agresie proti Ukrajine; vyjadruje svoju 
podporu bieloruským dobrovoľníkom a partizánom, ktorí bojujú za nezávislosť 
Bieloruska a pomáhajú Ukrajine v jej obrane proti ruskej vojenskej agresii;

8. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby posilnili sankcie EÚ voči jednotlivcom a subjektom 
zodpovedným za systematické represie v Bielorusku, zabezpečili ich riadne 
presadzovanie a odstránili medzery vo vykonávaní sankcií; žiada, aby sa všetky sankcie 
uvalené na Rusko v súvislosti s vojenskou agresiou proti Ukrajine prísne preniesli aj na 
Bielorusko;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli podporu a ochranu obhajcom ľudských 
práv a občianskej spoločnosti v Bielorusku, ktorí budú vystavení tvrdým represiám, a to 
v prípade potreby aj vydávaním núdzových víz na opustenie Bieloruska;

10. vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu budovania kapacít nezávislých bieloruských 
odborov, slobodných médií, občianskej spoločnosti a prodemokratických aktivistov 
v Bielorusku aj v exile; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej poskytovali 
podporu bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislým médiám a demokratickým 
politickým skupinám a štruktúram vrátane koordinačnej rady a zjednoteného 
prechodného kabinetu; vyzýva bieloruské demokratické sily, aby zachovali 
a podporovali jednotu pri plnení ich cieľa slobodného, demokratického a nezávislého 
Bieloruska;

11. zdôrazňuje, že je potrebné komplexne vyšetriť zločiny, ktoré Lukašenkov režim spáchal 
na obyvateľoch Bieloruska; vyzýva členské štáty, aby aktívne uplatňovali zásadu 
univerzálnej právomoci a pripravili súdne konania proti bieloruským predstaviteľom, 
ktorí sú zodpovední za systematické násilie a represie a zločiny proti ľudskosti alebo sa 
na nich podieľajú, vrátane Alexandra Lukašenka;

12. vyzýva Komisiu, členské štáty a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby 
spolupracovali s medzinárodnými partnermi, ako je moskovský mechanizmus OBSE 
a Rada OSN pre ľudské práva, ako aj s obhajcami ľudských práv a občianskou 
spoločnosťou na miestnej úrovni, s cieľom zabezpečiť monitorovanie, dokumentovanie 
a nahlasovanie porušení ľudských práv a následnú zodpovednosť a spravodlivosť pre 
obete;

13. vyzýva inštitúcie EÚ, aby podnikli všetky potrebné kroky v medzinárodných 
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inštitúciách a konaniach a na Medzinárodnom trestnom súde (MTS) alebo iných 
príslušných medzinárodných tribunáloch alebo súdoch s cieľom podporiť vyšetrovanie 
a trestné stíhanie krokov súvisiacich s vojenskou agresiou Ruska proti Ukrajine, ktorých 
sa dopustili politicky zodpovední činitelia v Bielorusku, najmä Alexander Lukašenko, 
ako vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

14. vyzýva Komisiu, aby zriadila osobitnú skupinu, ktorá otvorí politický dialóg so 
zástupcami demokratického Bieloruska s cieľom vypracovať komplexnú multisektorovú 
dohodu, ktorá bude základom spolupráce s demokratickým Bieloruskom, keď súčasný 
režim už nebude pri moci; opätovne zdôrazňuje, že by to malo byť spojené s plánom 
finančných a administratívnych zdrojov, ktorý by sa mal vykonávať s cieľom 
uskutočniť a financovať potrebné reformy v krajine, keď to bude možné; zdôrazňuje 
význam novovytvoreného úradu demokratického Bieloruska v Bruseli, ktorý by mal 
slúžiť ako dôležitá de facto diplomatická misia;

15. opätovne zdôrazňuje význam formalizácie vzťahov medzi bieloruskými 
demokratickými silami a Parlamentom s cieľom posilniť zastúpenie Bieloruska na 
medzinárodnej scéne a v práci medzinárodných organizácií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje vytvorenie zjednoteného prechodného kabinetu Bieloruska a koordinačnej 
rady ako dôveryhodných a konštruktívnych partnerov pri riešení výziev, ktoré 
ovplyvňujú regionálne a bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom; vyzýva preto na 
obnovenie účasti oficiálnych demokratických zástupcov Bieloruska v Parlamentnom 
zhromaždení Euronest a v Delegácii pre vzťahy s Bieloruskom;

16. opätovne odsudzuje nedávne rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru 
umožniť bieloruským športovcom súťažiť v kvalifikácii na olympijské hry v Paríži 2024 
pod neutrálnou vlajkou, ktoré je v rozpore s mnohostrannou izoláciou Bieloruska zo 
strany medzinárodného spoločenstva a ktoré bude režim využívať na propagandistické 
účely; vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjali tlak na 
Medzinárodný olympijský výbor, aby toto rozhodnutie, ktoré je hanbou pre 
medzinárodný svet športu, zmenil, a aby zaujali podobné stanovisko k akýmkoľvek 
iným športovým, kultúrnym alebo vedeckým podujatiam;

17. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila 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, orgánom Bieloruskej republiky 
a zástupcom bieloruskej demokratickej opozície.


