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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-000946/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Radka Maxová (Renew), Ondřej Kovařík (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Miriam 
Lexmann (PPE), Juozas Olekas (S&D), Tomasz Frankowski (PPE), Luděk Niedermayer (PPE), 
Andrzej Halicki (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Tomáš Zdechovský (PPE), Łukasz Kohut (S&D), 
Bronis Ropė (Verts/ALE), Ondřej Knotek (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Nils Torvalds 
(Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), Sophia in 't Veld (Renew), Robert Biedroń (S&D), Maria 
Arena (S&D), Krzysztof Hetman (PPE), Vlad-Marius Botoş (Renew), Rasa Juknevičienė (PPE), 
Ilana Cicurel (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Anna Júlia 
Donáth (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Michael 
Bloss (Verts/ALE), Malik Azmani (Renew), Hildegard Bentele (PPE), Eugen Jurzyca (ECR)

Subiect: Sprijinul oferit studenților din Belarus pentru a studia la universitățile din UE

În Belarus, mii de persoane luptă pentru democrație, în timp ce protestele violente continuă. Într-o 
încercare disperată de a stopa activitățile tinerilor protestatari, Lukașenko a solicitat ca persoanele 
care sprijină în mod public protestele să fie concediate de la locurile lor de muncă și exmatriculate de 
la studii.

UE trebuie să acționeze rapid. Cei care luptă pentru valorile democratice nu pot fi pedepsiți prin 
decăderea lor din dreptul la educație și prin recrutarea lor în serviciul militar.

Prin urmare, salutăm programul EU4Belarus, care se angajează să contribuie cu 24 de milioane EUR 
la consolidarea rezilienței și la capacitarea societății civile din Belarus, din care 8 milioane EUR vor fi 
alocate burselor și stipendiilor pentru studii în UE.

Din păcate, baza distribuirii acestor fonduri este încă necunoscută, astfel încât banii încă așteaptă să 
fie alocați. Prin urmare, adresăm următoarele întrebări:

1. Când va fi operațional acest sprijin, astfel încât studenții să poată avea acces la el și să se evite 
represaliile?

2. Pe ce criterii se va baza distribuția? Vor fi luate în considerare eforturile credibile anterioare de 
sprijinire a studenților persecutați din Belarus, de exemplu, ca o condiție pentru ca universitățile 
să fie eligibile pentru acordarea de stipendii?

3. Va exista, de asemenea, flexibilitate pentru a permite beneficiarilor să obțină sprijin pentru studii 
lingvistice sau pregătitoare?


