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Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes
(2020/2779(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eelkõige 4. oktoobri 
2018. aasta resolutsiooni meediavabaduse halvenemise kohta Valgevenes ja eelkõige 
Harta 97 juhtumi kohta1, 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni Valgevene kohta2, 6. aprilli 
2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes3, 24. novembri 2016. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes4 ja 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni 
surmanuhtluse kohta Valgevenes5,

– võttes arvesse idapartnerluse käivitamist Prahas 7. mail 2009. aastal kui ELi ja tema 
kuue Ida-Euroopa partneri – Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja 
Valgevene – ühist püüdlust,

– võttes arvesse Prahas (2009), Varssavis (2011), Vilniuses (2013), Riias (2015) ja 
Brüsselis (2017) toimunud idapartnerluse tippkohtumiste ühisdeklaratsioone,

– võttes arvesse Valgevenes 9. augustil 2020. aastal peetud presidendivalimiste tulemusi,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 11. ja 17. augustil 
2020. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud deklaratsioone presidendivalimiste kohta,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja avaldusi, eelkõige 7. augusti 2020. aasta avaldust enne 
presidendivalimisi ja 14. juuli 2020. aasta avaldust presidendikandidaatide 
registreerimata jätmise kohta, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Kanada välisministri 26. augusti 2020. aasta 
ühisavaldust ning komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning naabruspoliitika ja laienemispoliitika voliniku 10. augusti 2020. 
aasta ühisavaldust presidendivalimiste kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 13. augusti 2020. aasta avaldust ja viie 
fraktsiooni juhtide 17. augusti 2020. aasta avaldust olukorra kohta Valgevenes pärast 9. 
augusti 2020. aasta nn presidendivalimisi,

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 14. augusti erakorralise kohtumise peamist tulemust 
ning Euroopa Ülemkogu eesistuja 19. augustil toimunud erakorralise kohtumise 
järeldusi Valgevene olukorra teemal pärast 9. augustil toimunud presidendivalimisi,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

1 ELT C 11, 13.1.2020, lk 18.
2 ELT C 390, 18.11.2019, lk 100.
3 ELT C 298, 23.8.2018, lk 60.
4 ELT C 224, 27.6.2018, lk 135.
5 ELT C 349, 17.10.2017, lk 41.
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kõrge esindaja poolt 7. septembril 2020. aastal tehtud avaldust meelevaldsete ja 
põhjendamata vahistamiste ja kinnipidamiste kohta poliitilistel põhjustel ning 11. 
septembril 2020. aastal tehtud avaldust koordineerimisnõukogu liikmete vastu suunatud 
vägivalla ja hirmutamise eskaleerumise kohta,

– võttes arvesse ELi üldist strateegiat ning muudetud Euroopa naabruspoliitikat,

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja avaldusi, eelkõige 19. juuni 2020. 
aasta avaldust hiljutiste arengute kohta enne presidendivalimisi ja 18. novembri 2019. 
aasta avaldust Valgevene parlamendivalimiste kohta,

– võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2020. aasta otsust pikendada ELi 2004. aasta 
embargot relvadele ja varustusele, mida võidakse kasutada Valgevenega seotud 
siserepressioonideks6,

– võttes arvesse demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) 15. juuli 
2020. aasta avaldust valimisvaatlusmissiooni Valgevenesse mittelähetamise kohta kutse 
puudumise tõttu,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja kõiki inimõiguste konventsioone, 
millega Valgevene on ühinenud,

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 10. juuli 2020. aasta aruannet inimõiguste olukorra 
kohta Valgevenes,

– võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike 
institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) 17. juuli 2020. aasta avaldust ning 
OSCE ODIHRi varasemaid aruandeid valimiste kohta Valgevenes,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 10. ja 14. augusti 2020. aasta avaldusi valimisjärgsete 
sündmuste kohta Valgevenes,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Valgevenes ei ole alates 2000. aastast registreeritud ühtegi uut erakonda, 
hoolimata korduvatest katsetest seda teha; arvestades, et Valgevene 
keskvalimiskomisjon keeldus 2020. aasta presidendivalimistel kandidaatidena 
registreerimast režiimikriitilisi poliitikuid, kes olid väidetavalt kogunud rohkem kui 
100 000 allkirja, nagu riiklikud õigusaktid ette näevad, ning tekitas kandideerimisele 
ebaproportsionaalseid ja põhjendamatuid takistusi, mis on vastuolus OSCE kohustuste 
ja muude rahvusvaheliste standarditega;

B. arvestades, et presidendikampaaniat iseloomustas juba mai algusest alates rahumeelsete 
meeleavaldajate, kodanikuühiskonna aktivistide, blogijate ja ajakirjanike üleriigiline 
mahasurumine ning poliitiliste aktivistide, nende perekondade ja toetajate tõsine 
hirmutamine; arvestades, et riigis on kinni peetud üle 650 rahumeelse meeleavaldaja, 

6 ELT L 45, 18.2. 2020, lk 3.
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ajakirjaniku ja kodanikuaktivisti, kes protestisid režiimi vastu;

C. arvestades, et hoolimata sellest, et Valgevene on OSCE osalisriik, ei vastanud 
Valgevene valimisprotsessid OSCE suunistele, milles nõutakse põhivabaduste 
austamist, võrdsust, universaalsust, poliitilist mitmekesisust, usaldust, läbipaistvust ja 
vastutust;

D. arvestades, et OSCE/ODIHRi valimisvaatlusmissioon ei saanud valimisprotsessi 
jälgida, kuna Valgevene ametivõimud jätsid sihilikult õigeaegse kutse saatmata;

E. arvestades, et valimiste käigus anti teada süstemaatilistest rikkumistest ja 
rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumistest, kaasa arvatud valijate hirmutamine, 
nende valimisõigusest ilmajätmine ja valimisringkondade protokollide massiline 
võltsimine; arvestades, et sõltumatuid riigisiseseid vaatlejaid, sealhulgas neid, kes 
jälgisid ennetähtaegset hääletamist Valgevene presidendivalimistel, on kinni peetud 
kogu riigis pärast seda, kui nad olid dokumenteerinud arvukaid valimisseaduse 
rikkumisi;

F. arvestades, et Valgevene keskvalimiskomisjon kuulutas nn valimiste võitjaks 
ametisoleva presidendi Aljaksandr Lukašenka;

G. arvestades, et kõikjalt riigist saadud usaldusväärsed teated ja rohujuure tasandi 
sotsiaalmeediaalgatused demonstreerivad laiaulatuslikku valimispettust ametisoleva 
Aljaksandr Lukašenka kasuks ning et paljud valgevenelased peavad Svjatlana 
Tsihhanovskajat võitjaks;

H. arvestades, et enneolematud rahumeelsed meeleavaldused, milles väljendati soovi 
demokraatlikeks muutusteks ning põhivabaduste ja inimõiguste austamiseks, algasid 
kohe pärast nn valimistulemuste väljakuulutamist ja jätkuvad tänaseni ning et 
Valgevene tänavatele kogunevad sajad tuhanded inimesed ja nädalavahetustel toimuvad 
ühtsuse rongkäigud, mis näitab Valgevene ühiskonna rahulolematuse ja mobiliseerituse 
taset;

I. arvestades, et meeleavaldustega on kaasnenud ulatuslikud streigid tehastes, sealhulgas 
mitmesuguste majandusharude suurtes riigiettevõtetes, äriühingutes, koolides, 
ülikoolides, linnades ja külades üle kogu riigi;

J. arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ei tunnustanud presidendivalimiste 
tulemusi, kuna esineb tõsiseid kahtlusi valimiste aususes ja on esitatud arvukaid teateid 
võltsimise kohta; arvestades, et ametisoleva presidendi Lukašenka ametiaeg lõpeb 5. 
novembril 2020;

K. arvestades, et Valgevene meeleavaldused on ennenähtamatult ulatuslikud, ülemaalised 
ja põlvkondadevahelised, ja et neis tõuseb esile naiste juhtroll;

L. arvestades, et Valgevene ametivõimud reageerisid õiguspärastele ja rahumeelsetele 
meeleavaldustele ebaproportsionaalse vägivallaga; arvestades, et julgeolekujõud on 
reageerinud rahumeelsetele meeleavaldustele väga karmilt, kasutades sageli ülemäärast, 
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tarbetut ja valimatut jõudu, nagu pisargaasi, kumminuiasid, heli- ja valgusgranaate ning 
veekahureid; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo teatel on viimastel 
nädalatel kinni peetud ligi 6700 inimest, kes kasutasid oma rahumeelse kogunemise 
õigust; arvestades, et eksperdid on saanud teateid vähemalt 450 vabadusest ilmajäetud 
inimese piinamise, seksuaalse vägivalla, vägistamise ja väärkohtlemise juhtumi kohta, 
samas kui mitu inimest on alates 9. augustist 2020 kadunuks jäänud ja surnuna leitud, 
sealhulgas Aljaksandr Taraikovski, Konstantin Šõšmakov, Aleksander Vihhor ja 
Gennadi Šutov;

M. arvestades, et koordineerimisnõukogu loodi ajutise institutsioonilise partnerina riiklikus 
dialoogiprotsessis, mille eesmärk on korraldada uued valimised, mis toimuksid 
rahvusvaheliste standardite kohaselt ja ODIHRi valimisvaatlejate jälgimise all; 
arvestades, et pärast seda on mitu tuhat inimest väljendanud toetust 
koordineerimisnõukogu üleskutsetele korraldada uued valimised ning kõiki selle 
nõukogu juhtivaid liikmeid on ahistatud, üle kuulatud või vahistatud (Lilija Ulasava, 
Maksim Znak, Sjarhei Dõlevski, Maria Kalesnikava); arvestades, et jätkuv ahistamine ja 
ähvardused on sundinud opositsiooni juhtivliikmeid Svjatlana Tsihhanovskajat, 
Veranika Tsapkalat, Pavel Latuškat ja Volha Kovalkovat otsima varjupaika Euroopa 
Liidus; arvestades, et 7. septembril, keset päist päeva, röövisid märgistamata kaubikuga 
liikunud maskides mehed Minski tänaval opositsiooni juhtivliikme Maria Kalesnikava; 
arvestades, et Nobeli preemia laureaat Svjatlana Aleksijevitš on ainus 
koordineerimisnõukogu presiidiumi liige, kes viibib veel Valgevenes vabaduses; 
arvestades, et vaatamata erakordsele toetusele, mida Euroopa diplomaadid talle on 
avaldanud, ollakse tema ohutuse pärast endiselt tõsiselt mures;

N. arvestades, et 19. augustil 2020 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu otsustas kehtestada 
sanktsioonid paljude isikute suhtes, kes vastutavad vägivalla, repressioonide ning 
valimistulemuste võltsimise eest Valgevenes ning et sanktsioonidega keelati neil ELi 
siseneda ja külmutati nende finantsvarad ELis;

O. arvestades, et valimiskampaania ja presidendivalimised toimusid COVID-19 pandeemia 
ajal, mille mõju Valgevene poliitilised juhid ja ametivõimud järjekindlalt eitasid, 
mistõttu ajakirjanikud, meditsiinitöötajad ja tavainimesed hakkasid ise jagama 
pandeemia ja vajalike ettevaatusabinõude kohta olulist teavet, mis näitas inimeste 
ühiskondlikku kaasatust ja Valgevene kodanikuühiskonna elujõulisust;

P. arvestades, et Venemaa Föderatsiooni president teatas 27. augustil oma toetusest 
Valgevene ametivõimudele rahva õigustatud pahameeleavalduste mahasurumisel, 
pakkudes eripolitseijõudude kasutamist; arvestades, et Aljaksandr Lukašenka teatas 21. 
augustil, et riigimeedias töötavad, streikivad ja tagasi astunud ajakirjanikud asendatakse 
Venemaa nn meediaspetsialistidega; arvestades, et Venemaa, Hiina ja Türgi olid 
esimeste riikide seas, kes õnnitlesid Aljaksandr Lukašenkat tema võltsitud tulemustega 
valimisvõidu puhul;

Q. arvestades, et Valgevene ametivõimud jätkavad sõltumatute Valgevene reporterite ja 
kodanikuajakirjanike vägivaldset mahasurumist ning püüavad tahtlikult takistada 
objektiivset uudiste edastamist, et pärssida riigisisest ja rahvusvahelist muret ja 
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hukkamõistu, sealhulgas tühistades 29. augustil enam kui tosina rahvusvahelise 
ajakirjaniku akrediteeringu;

R. arvestades, et inimõiguste olukord Valgevenes halvenes jätkuvalt nii valimiskampaania 
ajal kui ka pärast valimisi; arvestades, et inimõiguste kaitsjate töökeskkond on pidevalt 
halvenenud ning inimõiguste kaitsjaid on süstemaatiliselt hirmutatud, ahistatud ja nende 
põhivabadusi on piiratud; arvestades, et Valgevene on ainuke Euroopa riik, kus ikka 
veel viiakse täide surmanuhtlust;

1. rõhutab kooskõlas Euroopa Ülemkogu seisukohaga, et Euroopa Parlament ei tunnusta 
Valgevenes 9. augustil 2020 toimunud nn presidendivalimiste tulemusi, sest valimised 
toimusid kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid rängalt rikkudes; ei tunnusta 
Aljaksandr Lukašenkat Valgevene presidendina pärast tema praeguse ametiaja 
lõppemist;

2. mõistab Valgevene ametivõimud kõige karmimalt hukka selle eest, et nad on pärast 9. 
augusti võltsitud tulemustega presidendivalimisi vägivaldselt maha surunud õigluse, 
vabaduse ja demokraatia nimel toimuvaid rahumeelseid meeleavaldusi; nõuab, et 
vägivald viivitamata lõpetataks, viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik enne ja 
pärast 9. augusti nn valimisi poliitilistel põhjustel kinni peetud inimesed, sealhulgas 
need, kes peeti kinni valimistulemuste või võimude vägivalla vastastes protestides 
osalemise või nende toetamise eest, ja et loobutaks kõigist nende vastu esitatud 
süüdistustest;

3. mõistab hukka streikides osalejate, koordineerimisnõukogu liikmete ja teiste 
opositsioonitegelaste, kodanikuühiskonna aktivistide, sõltumatute ajakirjanike ja 
blogijate jätkuva hirmutamise ja tagakiusamise ning nende vastu ebaproportsionaalse 
jõu kasutamise; nõuab kõigi enne ja pärast 9. augusti võltsitud valimisi meelevaldselt 
kinni peetute viivitamatut ja tingimusteta vabastamist, kaasa arvatud Pavel Sevjarõnets, 
Mikalaj Statkjevitš, Maria Kalesnikava, Andrei Jahorav, Anton Radnjankov ja Ivan 
Kravtsov; nõuab, et kõigist poliitilistel põhjustel esitatud süüdistustest loobutaks;

4. tervitab koordineerimisnõukogu kui Valgevenes demokraatlikke muutusi nõudvate 
inimeste ajutist esindust, mis on avatud kõigile poliitilistele ja sotsiaalsetele 
sidusrühmadele;

5. toetab võimu rahumeelset ja demokraatlikku üleminekut kaasava üleriigilise dialoogi 
tulemusel, mille käigus austatakse täielikult Valgevene rahva demokraatlikke ja 
põhiõigusi; kordab sellega seoses Valgevene rahva üleskutset korraldada võimalikult 
kiiresti uued, vabad ja õiglased valimised rahvusvahelise järelevalve all, mida juhib 
OSCE/ODIHR ja mis on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega;

6. väljendab oma selget toetust Valgevene rahva õigustatud nõudmistele ja püüdlustele 
uute vabade ja õiglaste valimiste, põhivabaduste ja inimõiguste, demokraatliku 
esindatuse, poliitikas osalemise, väärikuse ja oma saatuse üle otsustamise õiguse asjus; 
võtab teadmiseks, et praegune protestiliikumine Valgevenes põhineb üldisel ja 
laiaulatuslikul nõudmisel riik demokratiseerida ja tagada Valgevene rahvale samad 
demokraatia ja vabaduse põhiõigused, mis on kõigil teistel Euroopa kodanikel;
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7. kutsub komisjoni, komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja nõukogu üles Valgevene demokraatlikule opositsioonile, sealhulgas 
Svjatlana Tsihhanovskaja juhitud koordineerimisnõukogule abi andma;

8. avaldab tunnustust Valgevene vapratele naistele, keda juhivad Svjatlana 
Tsihhanovskaja, Veranika Tsapkala ja Maria Kalesnikava, ning nende toetajatele, kes 
väljendavad ja esindavad Valgevene rahva õigustatud nõudmisi; märgib, et paljud 
valgevenelased peavad presidendivalimiste võitjaks ja Valgevene tulevaseks 
presidendiks Svjatlana Tsihhanovskajat;

9. nõuab koordineerimisnõukogu vahistatud liikmete Lilija Ulasava, Maksim Znaki, 
Sjarhei Dõlevski ja Maria Kalesnikava viivitamatut vabastamist; rõhutab, et 
koordineerimisnõukogu peab saama mis tahes riigisiseses dialoogis täies ulatuses ja 
takistamatult osaleda; väljendab heameelt selle üle, et ELi liikmesriikide ja teiste sama 
meelt riikide esindajad pakkusid Svjatlana Aleksijevitšile kaitset;

10. mõistab kõige karmimalt hukka rahumeelsete meeleavaldajate ja kinnipeetavate vastu 
suunatud kohutavad vägivallaaktid, julmad repressioonid ja piinamise; kutsub üles 
sõltumatult ja tõhusalt uurima Aljaksandr Taraikovski, Aleksander Vihhori, Artsjom 
Parukovi, Gennadi Šutovi ja Konstantin Šõšmakovi meeleavaldustega seotud 
surmajuhtumeid;

11. nõuab, et väärkohtlemine ja piinamine täielikult lõpetataks, et Valgevene 
kriminaalkoodeksisse lisataks konkreetne piinamise määratlus kooskõlas 
rahvusvaheliste inimõiguste standarditega ning tehtaks seadusandlikke muudatusi, et 
kriminaliseerida kadunuks jääma sundimine;

12. rõhutab, et tuleb tagada kodanike õigus kogunemis-, ühinemis-, sõna- ja arvamus- ning 
meediavabadusele ja seega kaotada kõik neid vabadusi takistavad õiguslikud ja 
praktilised piirangud; mõistab teravalt hukka surmanuhtluse jätkuva kohaldamise ning 
nõuab, et see viivitamata ja lõplikult kaotataks ning et seni kehtiks tegelik õigus 
surmanuhtluse määramise peale edasi kaevata;

13. toetab täielikult Valgevene töötajaid ja sõltumatuid ametiühinguid ning nõuab, et 
Valgevene ametivõimud ja tööandjad austaksid oma töötajate põhiõigust streikida ilma 
vallandamise, vahistamise või muu kättemaksu ohuta, vastavalt ILO konventsioonidele 
nr 87 ja 98; toetab Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni poolt 
Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile esitatud üleskutset võtta kiiresti meetmeid 
streigikomiteede juhtide ja sõltumatute ametiühingute aktivistide vahistamise ja 
süüdimõistmise vastu, et kaitsta nende kogunemis- ja ühinemisvabadust; väljendab 
toetust Valgevene Demokraatlike Ametiühingute Kongressi koordineerivale rollile;

14. toetab kindlalt ELi sanktsioone isikute vastu, kes vastutavad vägivalla, repressioonide ja 
valimistulemuste võltsimise eest Valgevenes, kaasa arvatud Aljaksandr Lukašenka; 
kutsub nõukogu üles viivitamata ja tihedas koostöös rahvusvaheliste partneritega 
rakendama kõigi valimispettuste, vägivalla ja repressioonide toimepanijate suhtes 
laialdasi ja tõhusaid sanktsioone; kutsub nõukogu üles järgima Balti riikide eeskuju, kes 
lisasid Lukašenka oma sanktsioneeritavate nimekirja, laiendades algselt kavandatud 
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isikute ringi, kelle suhtes sanktsioone kohaldatakse, nii et see hõlmaks märkimisväärse 
arvu kõrgemaid ja keskastme ametnikke ning ettevõtjaid, kes teadaolevalt režiimi 
toetavad või on oma töötajaid streikimise eest vallandanud; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja nõukogu 
üles uurima võimalust lisada sanktsioneeritavate hulka Venemaa kodanikud, kes on 
otseselt seotud Lukašenka režiimi toetamisega Valgevenes;

15. väljendab suurt heameelt OSCE ase-eesistuja ettepaneku üle kooskõlastatult oma 
ametijärglasega aidata Valgevenet dialoogiprotsessi korraldamisel; nõuab tungivalt, et 
Valgevene ametivõimud OSCE praeguse ja tulevase eesistuja pakkumise vastu 
võtaksid;

16. nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus ja komisjon koostaksid põhjaliku ülevaate 
Valgevenet puudutavast ELi poliitikast, mille eesmärk on toetada Valgevene rahvast ja 
nende demokraatlikke püüdlusi, samuti kodanikuühiskonda, inimõiguste kaitsjaid, 
sõltumatuid ametiühinguid ja sõltumatut meediat; nõuab, et EL suurendaks vahendeid 
Valgevene kodanikuühiskonnale, külmutades samal ajal kõik liidu rahaülekanded 
praegusele Valgevene valitsusele ja riigi kontrollitavatele projektidele ning peatades 
EIP, EBRD ja muud laenud praegusele režiimile; nõuab tungivalt, et EL korraldaks 
demokraatliku Valgevene toetuseks rahastajate konverentsi, mis tooks kokku 
rahvusvahelised finantsasutused, G7 riigid, ELi liikmesriigid ja institutsioonid ning 
teised, kes on valmis andma oma panuse mitme miljardi euro suurusesse 
rahastamispaketti, et toetada tulevasi reformipüüdlusi ja majanduse ümberkorraldamist;

17. kutsub Euroopa välisteenistust üles peatama läbirääkimised ELi ja Valgevene 
partnerluse prioriteetide üle, kuni on toimunud vabad ja õiglased presidendivalimised;

18. nõuab tungivalt, et valitsus tugevdaks tervishoiusüsteemi ning annaks üldsusele 
läbipaistvalt ja kaasavalt täielikku, asjakohast ja elupäästvat teavet pandeemia kohta; 
rõhutab, et tuleb parandada tervishoiu ligipääsetavust, kättesaadavust ja kvaliteeti 
kinnipidamiskohtades, eelkõige arvestades COVID-19 pandeemiat, samuti 
meditsiinitöötajate töötingimusi, arvestades teateid selle kohta, et politsei takistab 
vigastatud meeleavaldajate abistamist ja vahistab meditsiinitöötajaid;

19. ergutab ELi liikmesriike lihtsustama ja kiirendama humanitaarkoridori loomist ja 
viisade saamise menetlust Valgevenest poliitilistel põhjustel põgenevate või nende vastu 
toime pandud vägivalla tõttu arstiabi vajavate inimeste jaoks ning pakkuma neile ja 
nende perekondadele kogu vajalikku tuge; kutsub komisjoni üles kiiresti jätkama ELi 
finantsabi tulemuslikku rakendamist, et toetada repressioonide ohvreid ja 
kodanikuühiskonda, ning mobiliseerima rohkem vahendeid nende füüsiliseks, 
psühholoogiliseks ja materiaalseks toetamiseks;

20. kutsub ELi üles veelgi tugevdama inimestevahelisi kontakte, toetades Valgevene 
sõltumatuid vabaühendusi, kodanikuühiskonna organisatsioone, inimõiguste kaitsjaid, 
meedia esindajaid ja sõltumatuid ajakirjanikke, luues noortele valgevenelastele 
täiendavaid võimalusi ELis õppimiseks ning jätkates Euroopa Humanitaarülikooli 
toetamist; palub, et komisjon looks kiiresti stipendiumiprogrammi üliõpilastele, kes on 
Valgevene ülikoolidest demokraatiameelsete vaadete tõttu eksmatrikuleeritud;
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21. rõhutab vajadust põhjalikult uurida Valgevene režiimi kuritegusid oma rahva vastu ja 
rõhutab oma otsustavust sellistele uurimistele kaasa aidata;

22. mõistab hukka meedia ja interneti piiramise ning ajakirjanike ja blogijate hirmutamise, 
mille eesmärk on peatada riigis valitsevat olukorda käsitleva teabe liikumine; rõhutab 
Valgevene rahva õigust teabele takistusteta ligi pääseda; nõuab, et EL kasutaks Euroopa 
demokraatia rahastut ja muid vahendeid, et toetada neid väljundeid ja ajakirjanikke, 
keda režiim represseerib;

23. kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles täielikult toetama ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu ja OSCE Moskva mehhanismi jõupingutusi, et tagada 
inimõiguste rikkumiste dokumenteerimine ja nendest teatamine rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt ning seejärel toimepanijate vastutuselevõtmine ja ohvritele 
õiguse mõistmine;

24. rõhutab, kui oluline on võidelda ELi, selle liikmesriikide ja institutsioonidega seotud 
väärinfo levitamise vastu Valgevenes ja Valgevene olukorra kohta väärinfo levitamise 
vastu ELis, samuti muude kolmandatelt osalistelt lähtuvate hübriidohtude vastu; hoiatab 
režiimi mis tahes katsete eest kasutada rahvus-, usu-, etnilisi ja muid vähemusi 
sihtmärgina, mille varal ühiskonna tähelepanu valimispettuselt ning sellele järgnenud 
massilistelt protestidelt ja repressioonidelt kõrvale suunata;

25. mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni hübriidse sekkumise Valgevenes, eelkõige nn 
meediaekspertide delegeerimise Valgevene riigimeedia juurde ja nõustajate saatmise 
sõjaväe- ja õiguskaitseasutustesse, ning palub Venemaa Föderatsiooni valitsusel 
lõpetada mis tahes varjatud ja avalik sekkumine Valgevene siseprotsessidesse; nõuab 
tungivalt, et Venemaa Föderatsioon austaks rahvusvahelist õigust ja Valgevene 
suveräänsust; hoiatab, et Aljaksandr Lukašenkal ei ole poliitilist ega moraalset õigust 
edasiste lepinguliste suhete sõlmimiseks Valgevene nimel, sealhulgas Venemaa 
ametivõimudega, mis võiks ohustada Valgevene suveräänsust ja territoriaalset 
terviklikkust;

26. rõhutab, kui tähtis on, et EL loeks ka edaspidi Valgevene sündmusi prioriteediks; 
tuletab meelde, et EL peab Valgevene olukorrale reageerides olema ühtne ja järjekindel;

27. taunib asjaolu, et Valgevene on juba laadinud tuumkütuse Astravjetsi 
tuumaelektrijaama esimesse reaktorisse ja kavatseb hakata 2020. aasta novembris 
energiat tootma, rakendamata täielikult vastupidavustesti soovitusi, mis on praegusel 
suure poliitilise ebastabiilsuse ajal veelgi murettekitavam;

28. kutsub ELi liikmesriikide ja kõigi teiste demokraatlike riikide jäähokiliite üles nõudma, 
et Rahvusvaheline Jäähoki Föderatsioon (IIHF) tühistaks oma otsuse korraldada 2021. 
aasta jäähoki maailmameistrivõistlused osaliselt Valgevenes, kuni üldine ja eelkõige 
inimõiguste olukord riigis on paranenud;

29. kutsub uuesti nõukogu üles viivitamata kehtestama kõikehõlmava, tõhusa ja kogu ELi 
hõlmava sanktsioonimeetmete mehhanismi, mis võimaldab sanktsioone kehtestada iga 
üksikisiku, riikliku või valitsusvälise osaleja või muu üksuse suhtes, kes on vastutav 
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inimõiguste raske rikkumise eest või on selles osalenud;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale ja Valgevene Vabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ametiasutustele.


