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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā
(2020/2779(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši 2018. gada 4. oktobra 
rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo 
īpaši Charter 97 lietu1, 2018. gada 19. aprīļa rezolūciju par Baltkrieviju2, 2017. gada 
6. aprīļa rezolūciju par stāvokli Baltkrievijā3, 2016. gada 24. novembra rezolūciju par 
stāvokli Baltkrievijā4 un 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par nāvessodu Baltkrievijā5,

– ņemot vērā to, ka 2009. gada 7. maijā Prāgā tika aizsākta Austrumu partnerība kā ES un 
sešu tās Austrumeiropas partnervalstu — Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, 
Gruzijas, Moldovas Republikas un Ukrainas — kopīgs pasākums,

– ņemot vērā Austrumu partnerības kopīgās deklarācijas, kas pieņemtas 2009. gada 
samitā Prāgā, 2011. gada samitā Varšavā, 2013. gada samitā Viļņā, 2015. gada samitā 
Rīgā un 2017. gada samitā Briselē,

– ņemot vērā 2020. gada 9. augustā Baltkrievijā notikušās prezidenta vēlēšanas,

– ņemot vērā Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Eiropas 
Savienības vārdā 2020. gada 3. septembrī sniegtos paziņojumus par prezidenta 
vēlēšanām, jo īpaši 2020. gada 11. augusta un 2020. gada 17. augusta paziņojumus,

– ņemot vērā augstā pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka paziņojumus, jo īpaši 2020. gada 
7. augusta paziņojumu pirms prezidenta vēlēšanām un 2020. gada 14. jūlija paziņojumu 
par prezidenta kandidātu nereģistrēšanu, augstā pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka un 
Kanādas ārlietu ministra 2020. gada 26. augusta kopīgo paziņojumu, kā arī augstā 
pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka un kaimiņattiecību un paplašināšanās komisāra 
2020. gada 10. augusta kopīgo paziņojumu par prezidenta vēlēšanām,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2020. gada 13. augusta paziņojumu un 
piecu politisko grupu vadītāju 2020. gada 17. augusta paziņojumu par stāvokli 
Baltkrievijā pēc tā sauktajām prezidenta vēlēšanām, kas notika 2020. gada 9. augustā,

– ņemot vērā Ārlietu padomes 14. augusta ārkārtas sanāksmes galveno iznākumu un 
Eiropadomes priekšsēdētāja 19. augusta secinājumus par stāvokli Baltkrievijā pēc 
9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām,

– ņemot vērā PV/AP 2020. gada 7. septembra paziņojumus par patvaļīgiem un 
neizskaidrotiem arestiem un aizturēšanu politisku iemeslu dēļ un 2020. gada 

1 OV C 11, 13.1.2020., 18. lpp.
2 OV C 390, 18.11.2019., 100. lpp.
3 OV C 298, 23.8.2018., 60. lpp.
4 OV C 224, 27.6.2018., 135. lpp.
5 OV C 349, 17.10.2017., 41. lpp.
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11. septembra paziņojumu par vardarbības eskalāciju un Koordinācijas padomes locekļu 
iebiedēšanu,

– ņemot vērā ES globālo stratēģiju un pārskatīto Eiropas kaimiņattiecību politiku,

– ņemot vērā EĀDD runaspersonas paziņojumus, jo īpaši 2020. gada 19. jūnija 
paziņojumu par nesenajiem notikumiem pirms prezidenta vēlēšanām un 2019. gada 
18. novembra paziņojumu par parlamenta vēlēšanām Baltkrievijā,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. februāra lēmumu pagarināt 2004. gadā noteikto ES 
embargo ieročiem un aprīkojumam, ko var izmantot iekšējām represijām Baltkrievijā6,

– ņemot vērā ODIHR 2020. gada 15. jūlija paziņojumu par vēlēšanu novērošanas misijas 
nesūtīšanu uz Baltkrieviju sakarā ar to, ka nav saņemts uzaicinājums,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visas cilvēktiesību konvencijas, ko 
Baltkrievija ir parakstījusi,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā 2020. gada 
10. jūlija ziņojumu,

– ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) 2020. gada 
17. jūlija paziņojumu un EDSO ODIHR iepriekšējos ziņojumus par vēlēšanām 
Baltkrievijā,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2020. gada 10. un 14. augusta paziņojumus par 
notikumu attīstību pēc vēlēšanām Baltkrievijā,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā, neraugoties uz vairākkārtīgiem mēģinājumiem, Baltkrievijā kopš 2000. gada nav 
tikusi reģistrēta neviena jauna politiskā partija; tā kā Baltkrievijas Centrālā vēlēšanu 
komisija neļāva reģistrēties kā kandidātiem 2020. gada prezidenta vēlēšanās režīmu 
apdraudošiem politiķiem, kuri, kā ziņots, bija savākuši vairāk nekā 100 000 parakstu, kā 
to paredz valsts tiesību akti, kas uzsver nesamērīgos un nepamatotos šķēršļus 
kandidatūras reģistrācijai pretrunā EDSO saistībām un citiem starptautiskajiem 
standartiem;

B. tā kā prezidenta kampaņai jau kopš maija sākuma bija raksturīga miermīlīgu 
protestētāju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, blogeru un žurnālistu apspiešana visā 
valstī, kā arī politisko aktīvistu, viņu ģimeņu un atbalstītāju spēcīga iebiedēšana; tā kā 
par protestēšanu pret režīmu visā valstī ir tikuši aizturēti vairāk nekā 650 miermīlīgu 
protestētāju, žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu;

C. tā kā Baltkrievijas vēlēšanu process neatbilda Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas (EDSO) pamatnostādnēm, kurās prasīts ievērot pamatbrīvības, 

6 OV L 45, 18.2.2020., 3. lpp.
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vienlīdzību, universālumu, politisko plurālismu, uzticēšanos, pārredzamību un 
pārskatatbildību, neskatoties uz to, ka Baltkrievija ir EDSO dalībvalsts;

D. tā kā EDSO/ODIHR vēlēšanu novērošanas misija nevarēja novērot vēlēšanu procesu, jo 
Baltkrievijas varas iestādes apzināti laikus neizsūtīja uzaicinājumu;

E. tā kā vēlēšanu laikā tika ziņots par sistemātiskiem pārkāpumiem un starptautisko 
vēlēšanu standartu pārkāpumiem, tostarp vēlētāju iebiedēšanu, balsstiesību liegšanu un 
plaša mēroga protokolu viltošanu vēlēšanu iecirkņos; tā kā neatkarīgi vietējie 
novērotāji, tostarp tie, kuri uzraudzīja iepriekšēju balsošanu Baltkrievijas prezidenta 
vēlēšanās, visā valstī ir aizturēti pēc tam, kad viņi bija dokumentējuši daudzus vēlēšanu 
likuma pārkāpumus;

F. tā kā Baltkrievijas Centrālā vēlēšanu komisija par tā saukto vēlēšanu uzvarētāju 
pasludināja tobrīd prezidenta amatu ieņemošo Aleksandru Lukašenko;

G. tā kā ticami ziņojumi no visas valsts un vietējā līmeņa sociālo plašsaziņas līdzekļu 
iniciatīvas liecina par plaša mēroga krāpšanu vēlēšanās par labu tagadējam prezidentam 
Aleksandram Lukašenko un daudzi Baltkrievijas iedzīvotāji par uzvarētāju uzskata 
Svetlanu Tihanovsku;

H. tā kā vēl nepieredzēti miermīlīgi protesti, kuros pausta vēlme pēc demokrātiskām 
pārmaiņām un pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanas, sākās tūlīt pēc tā saukto 
vēlēšanu rezultātu paziņošanas un joprojām turpinās — simtiem tūkstošu pulcējas 
Baltkrievijas ielās, un nedēļas nogalēs vienotības maršu laikā dalībnieku skaits ir 
vislielākais, kas parāda Baltkrievijas sabiedrības neapmierinātības un mobilizācijas 
līmeni;

I. tā kā protestus pavadīja plaši streiki rūpnīcās, tostarp dažādu ekonomikas nozaru lielos 
valsts uzņēmumos, privātos uzņēmumos, skolās, augstskolās, pilsētās, mazpilsētās un 
ciematos visā valstī;

J. tā kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis neatzina prezidenta vēlēšanu rezultātus, jo 
bija nopietnas šaubas par vēlēšanu godīgumu un plaši izplatīti ziņojumi par falsifikāciju; 
tā kā tagadējā prezidenta Lukašenko šābrīža pilnvaru termiņš beidzas 2020. gada 
5. novembrī;

K. tā kā Baltkrievijas iedzīvotāju protesti ir sasnieguši vēl nepieredzētu mērogu un tie 
aptver visu valsti un visas paaudzes — ar skaidri redzamu sieviešu līderību;

L. tā kā Baltkrievijas varas iestādes uz likumīgiem un miermīlīgiem protestiem reaģēja ar 
nesamērīgu vardarbību; tā kā drošības spēku reakcija uz miermīlīgajiem protestiem ir 
bijusi ļoti barga, bieži vien izmantojot pārmērīgu, nevajadzīgu un nekritisku spēku, 
piemēram, daudz izmantojot asaru gāzi, stekus, trokšņa granātas un ūdens lielgabalus; tā 
kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra birojs ir ziņojis, ka 
pēdējās nedēļās ir tikušas aizturētas vairāk nekā 6700 personas, kas izmantoja savas 
tiesības uz miermīlīgas pulcēšanās brīvību; tā kā eksperti ir saņēmuši ziņojumus par 
vismaz 450 spīdzināšanas, seksuālās vardarbības, izvarošanas un sliktas izturēšanās 
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gadījumiem pret personām, kurām atņemta brīvība, un kopš 2020. gada 9. augusta 
vairāki cilvēki ir pazuduši bez vēsts un atrasti miruši, tostarp Aleksandrs Taraikovskis, 
Konstantīns Šišmakovs, Aleksandrs Vihors un Genādijs Šutovs;

M. tā kā tika izveidota Koordinācijas padome, lai nodrošinātu pagaidu institucionālu 
partneri nacionālā dialoga procesam, kura mērķis ir organizēt jaunas vēlēšanas, kas 
notiktu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un ODIHR uzraudzībā; tā kā kopš tā 
laika vairāki tūkstoši cilvēku ir pauduši atbalstu tā aicinājumiem rīkot jaunas vēlēšanas 
un visi vadošie Koordinācijas padomes locekļi ir vajāti, nopratināti vai arestēti (Lilija 
Vlasova, Maksims Znaks, Sergejs Duļevskis, Marija Koļesņikova); tā kā nepārtrauktā 
vajāšana un draudi ir likuši opozīcijas vadošajām personām Svetlanai Tihanovskai, 
Veronikai Cepkalo, Pāvelam Latuško un Olgai Kovaļkovai meklēt patvērumu Eiropas 
Savienībā; tā kā vēl vienu līderi Mariju Koļesņikovu 7. septembrī dienas laikā Minskā 
uz ielas nolaupīja maskēti vīrieši netrafarētā autofurgonā; tā kā Nobela prēmijas laureāte 
Svetlana Aleksejeviča ir vienīgā Koordinācijas padomes prezidija locekle, kas 
Baltkrievijā ir palikusi brīvībā; tā kā joprojām pastāv nopietnas bažas par viņas drošību, 
neraugoties uz ārkārtas atbalstu, ko viņa saņēma no Eiropas diplomātiem;

N. tā kā Eiropadome 2020. gada 19. augusta sanāksmē nolēma noteikt sankcijas 
ievērojamam skaitam personu, kas ir atbildīgas par vardarbību, represijām un vēlēšanu 
rezultātu viltošanu Baltkrievijā, aizliedzot šīm personām iebraukt ES un iesaldējot viņu 
finanšu aktīvus ES,

O. tā kā vēlēšanu kampaņa un prezidenta vēlēšanas notika Covid-19 pandēmijas laikā, 
kuras ietekmi Baltkrievijas politiskā vadība un varas iestādes pastāvīgi noliedza, kā 
rezultātā tieši žurnālisti, medicīnas darbinieki un parastie cilvēki izplatīja svarīgu 
informāciju par pandēmiju un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem, tādā veidā 
demonstrējot tautas sabiedrisko iesaistīšanos un Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības 
vitalitāti;

P. tā kā 27. augustā Krievijas Federācijas prezidents pauda atbalstu Baltkrievijas varas 
iestādēm represijās pret likumīgu pilsonisko neapmierinātību, piedāvājot izvietot īpašus 
policijas spēkus; tā kā 21. augustā Lukašenko paziņoja par valsts plašsaziņas līdzekļos 
strādājošo streikojošo un no amata atkāpušos žurnālistu aizstāšanu ar tā sauktajiem 
Krievijas plašsaziņas līdzekļu speciālistiem; tā kā Krievija, Ķīna un Turcija bija vienas 
no pirmajām valstīm, kas apsveica Lukašenko ar viņa krāpniecisko uzvaru vēlēšanās;

Q. tā kā Baltkrievijas varas iestādes turpina vardarbīgi apspiest neatkarīgos Baltkrievijas 
reportierus un pilsoņu žurnālistus un apzināti mēģina kavēt objektīvu ziņošanu, lai 
kliedētu vietējās un starptautiskās bažas un nosodījumu, tostarp 29. augustā atsaucot 
preses akreditāciju vairāk nekā ducim starptautisko reportieru;

R. tā kā cilvēktiesību stāvoklis Baltkrievijā vēlēšanu kampaņas laikā un pēc vēlēšanām 
turpināja pasliktināties; tā kā cilvēktiesību aizstāvju darba apstākļi ir pastāvīgi 
pasliktinājušies un viņi tiek sistemātiski pakļauti iebiedēšanai un aizskaršanai, un viņu 
pamatbrīvības tiek ierobežotas; tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā joprojām 
izpilda nāvessodu,
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1. uzsver, ka Eiropas Parlaments saskaņā ar Eiropadomes nostāju noraida Baltkrievijā 
9. augustā notikušo tā saukto prezidenta vēlēšanu rezultātus, jo tās tika rīkotas, klaji 
pārkāpjot visus starptautiski atzītos standartus; pēc pašreizējā pilnvaru termiņa beigām 
neatzīs Aleksandru Lukašenko par Baltkrievijas prezidentu;

2. visstingrākajā veidā nosoda Baltkrievijas varas iestādes par to vardarbīgajām 
represijām, pēc krāpnieciskajām 9. augusta prezidenta vēlēšanām apspiežot miermīlīgos 
protestus, kuros pausta prasība pēc taisnīguma, brīvības un demokrātijas; prasa 
nekavējoties izbeigt vardarbību un bez nosacījumiem atbrīvot visas personas, kas 
aizturētas politisku iemeslu dēļ pirms un pēc tā dēvētajām 9. augusta vēlēšanām, un 
atcelt šīm personām izvirzītās visas apsūdzības, tostarp atbrīvot visas personas, kas 
aizturētas par piedalīšanos protestos pret vēlēšanu rezultātiem vai pret varas iestāžu 
īstenoto vardarbību, vai arī ir tikušas aizturētas par atbalsta paušanu šiem protestiem;

3. nosoda notiekošo iebiedēšanu, vajāšanu un nesamērīgo spēka izmantošanu pret streiku 
dalībniekiem, Koordinācijas padomes locekļiem un citiem opozīcijas pārstāvjiem, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, neatkarīgiem žurnālistiem un blogeriem; pieprasa 
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus, kas ir patvaļīgi aizturēti pirms un pēc 
falsificētajām 9. augusta vēlēšanām, tostarp Pāvelu Severiņecu, Nikolaju Statkeviču, 
Mariju Koļesņikovu, Andreju Jegorovu, Antonu Rodņenkovu un Ivanu Kravcovu; 
pieprasa pārtraukt jebkādu kriminālvajāšanu politisku iemeslu dēļ;

4. atzinīgi vērtē to, ka Koordinācijas padome ir to cilvēku pagaidu pārstāvniecība, kuri 
pieprasa demokrātiskas pārmaiņas Baltkrievijā, un ka tā ir atvērta visām politiskajām un 
sociālajām ieinteresētajām personām;

5. atbalsta miermīlīgu un demokrātisku varas nodošanu iekļaujoša nacionālā dialoga 
rezultātā, pilnībā ievērojot Baltkrievijas tautas demokrātiskās tiesības un pamattiesības; 
šajā sakarībā atkārto Baltkrievijas tautas aicinājumus pēc iespējas drīzāk rīkot jaunas, 
brīvas un godīgas vēlēšanas starptautiskā uzraudzībā, ko vadītu EDSO/ODIHR, un kas 
atbilstu starptautiski atzītiem standartiem;

6. pauž viennozīmīgu atbalstu Baltkrievijas tautas leģitīmajām prasībām un vēlmēm 
attiecībā uz brīvām un godīgām vēlēšanām, pamattiesībām, cilvēktiesībām, 
demokrātisku pārstāvību, politisko līdzdalību, cieņu un tiesībām izvēlēties savu likteni; 
atzīst, ka pašreizējā protestu kustība Baltkrievijā ir balstīta uz vispārēju un plašu prasību 
pēc Baltkrievijas demokratizācijas, jo šīs valsts iedzīvotājiem ir jābūt tādām pašām 
pamattiesībām uz demokrātiju un brīvību kā visiem pārējiem Eiropas kontinenta 
iedzīvotājiem;

7. aicina Komisiju, PV/AP un Padomi sniegt palīdzību Baltkrievijas demokrātiskajai 
opozīcijai, tostarp Svetlanas Tihanovskas vadītajai Koordinācijas padomei;

8. pauž atzinību par nozīmīgo ieguldījumu, kuru sniegušas Baltkrievijas drosmīgās 
sievietes, kuras vada Svetlana Tihanovska, Veronika Cepkalo un Marija Koļesņikova, 
un viņu atbalstītāji Baltkrievijas tautas leģitīmo prasību paušanā un pārstāvēšanā; 
norāda, ka daudzi Baltkrievijas iedzīvotāji uzskata Svetlanu Tihanovsku par prezidenta 
vēlēšanu uzvarētāju un Baltkrievijas ievēlēto prezidenti;
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9. pieprasa nekavējoties atbrīvot arestētos Koordinācijas padomes locekļus — Liliju 
Vlasovu, Maksimu Znaku, Sergeju Duļevski un Mariju Koļesņikovu; uzstāj, ka 
jebkādam nacionālam dialogam jānotiek, pilnībā un netraucēti piedaloties Koordinācijas 
padomei; atzinīgi vērtē ES dalībvalstu un citu līdzīgi domājošu valstu pārstāvju sniegto 
aizsardzību Svetlanai Aleksejevičai;

10. visstingrākajā veidā pauž nožēlu par šausminošajiem vardarbības aktiem, nežēlīgām 
represijām un spīdzināšanu, kas vērsti pret miermīlīgiem protestētājiem un 
aizturētajiem; prasa veikt neatkarīgu un efektīvu izmeklēšanu par Aleksandra 
Taraikovska, Aleksandra Vihora, Artjoma Porukova, Genādija Šutova un Konstantīna 
Šišmakova nāves gadījumiem, kas saistīti ar protestiem;

11. prasa izbeigt sliktu izturēšanos un spīdzināšanu, Baltkrievijas kriminālkodeksā iekļaut 
konkrētu spīdzināšanas definīciju, kas atbilstu starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem, kā arī veikt izmaiņas tiesību aktos, lai noteiktu kriminālatbildību par 
piespiedu pazušanu;

12. pieprasa, lai tiktu nodrošinātas iedzīvotāju tiesības uz pulcēšanās, biedrošanās, vārda un 
viedokļa brīvību, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvību, un līdz ar to lai tiktu atcelti visi 
likumos un praksē noteiktie ierobežojumi šo brīvību izmantošanai; stingri nosoda to, ka 
joprojām tiek piemērots nāvessods, un prasa to nekavējoties pilnīgi atcelt, līdz tam 
paredzot efektīvas tiesības iesniegt apelāciju spriedumiem par nāvessodu;

13. pilnībā atbalsta Baltkrievijas darba ņēmējus un neatkarīgās arodbiedrības un aicina 
Baltkrievijas varas iestādes un darba devējus ievērot Baltkrievijas darba ņēmēju tiesības 
streikot bez riska tikt atlaistiem, arestētiem vai citādi represētiem atbilstīgi SDO 
konvencijai Nr. 87 un 98; atbalsta Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas 
aicinājumu Starptautiskajai Darba organizācijai steidzami iejaukties streiku komiteju 
vadītāju un neatkarīgo arodbiedrību aktīvistu apcietināšanā un notiesāšanā, lai 
aizsargātu viņu pulcēšanās un biedrošanās brīvību; pauž atbalstu Baltkrievijas 
Demokrātisko arodbiedrību kongresa koordinējošajai lomai;

14. stingri atbalsta ES sankcijas pret personām, kas ir atbildīgas par vēlēšanu rezultātu 
falsifikāciju un represijām Baltkrievijā, tostarp Aleksandru Lukašenko; aicina Padomi 
nekavējoties un ciešā sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem īstenot plašas un 
efektīvas sankcijas pret visiem Baltkrievijas likumpārkāpējiem, kuri vainojami krāpšanā 
ar vēlēšanām, vardarbībā un represijās Baltkrievijā; aicina Padomi sekot Baltijas valstu 
piemēram, kuras savā sankciju sarakstā iekļāva Lukašenko, paplašinot sākotnēji 
ierosināto to personu grupu, pret kurām vērstas sankcijas, lai iekļautu ievērojamu skaitu 
augsta un vidēja līmeņa amatpersonu, kā arī uzņēmējus, par kuriem ir zināms, ka viņi 
atbalsta režīmu vai atlaiž savus darbiniekus par piedalīšanos streikos; aicina PV/AP un 
Padomi izpētīt iespēju iekļaut Krievijas pilsoņus, kuri ir tieši iesaistīti Lukašenko 
režīma atbalstīšanā Baltkrievijā;

15. ļoti atzinīgi vērtē EDSO amatā esošā priekšsēdētāja priekšlikumu sadarbībā ar viņa 
pēcteci palīdzēt Baltkrievijai organizēt dialoga procesu; neatlaidīgi prasa, lai 
Baltkrievijas varas iestādes pieņemtu gan pašreizējā, gan nākamā EDSO priekšsēdētāja 
piedāvājumu;
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16. mudina EĀDD un Komisiju sagatavot visaptverošu pārskatu par ES politiku attiecībā uz 
Baltkrieviju, kuras mērķis ir atbalstīt Baltkrievijas iedzīvotājus un viņu demokrātiskos 
centienus, kā arī pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjus, neatkarīgas apvienības 
un neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus; prasa palielināt ES finansējumu Baltkrievijas 
pilsoniskajai sabiedrībai, vienlaikus iesaldējot visus ES līdzekļu pārskaitījumus 
pašreizējiem Baltkrievijas valdības un valsts kontrolētajiem projektiem un apturot EIB, 
ERAB un citus aizdevumus pašreizējam režīmam; mudina ES organizēt līdzekļu devēju 
konferenci demokrātiskai Baltkrievijai, kurā piedalītos starptautiskās finanšu iestādes, 
G7 valstis, ES dalībvalstis un iestādes, kā arī citi, kas vēlas apņemties piešķirt vairāku 
miljardu euro finansējumu, lai atbalstītu turpmākos reformu centienus un ekonomikas 
pārstrukturēšanu;

17. aicina EĀDD apturēt sarunas par ES un Baltkrievijas partnerības prioritātēm līdz 
brīdim, kad būs notikušas brīvas un godīgas prezidenta vēlēšanas;

18. mudina valdību stiprināt veselības aprūpes sistēmu un pārredzamā un iekļaujošā veidā 
sniegt Baltkrievijas iedzīvotājiem visu būtisko un dzīvību glābjošo informāciju par 
pandēmiju; uzsver nepieciešamību uzlabot veselības aprūpes piekļūstamību, pieejamību 
un kvalitāti ieslodzījuma vietās, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, un medicīnas 
darbinieku darba apstākļus, ņemot vērā ziņojumus, ka policija nav ļāvusi palīdzēt 
ievainotajiem protestētājiem un ir arestējusi medicīnas darbiniekus;

19. mudina ES dalībvalstis atvieglot un paātrināt humanitārā koridora izveidi un vīzu 
saņemšanas procedūras personām, kuras bēg no Baltkrievijas politisku iemeslu dēļ, vai 
personām, kurām nepieciešama ārstēšana pret tām pastrādātās vardarbības rezultātā, kā 
arī sniegt šīm personām un to ģimenēm visu nepieciešamo atbalstu un palīdzību; aicina 
Komisiju ātri turpināt efektīvi īstenot ES finansiālo palīdzību, lai atbalstītu pilsonisko 
sabiedrību un represijās cietušos, un mobilizēt lielākus resursus viņu fiziskajam, 
psiholoģiskajam un materiālajam atbalstam;

20. aicina ES arī turpmāk veicināt tiešus personiskus kontaktus, atbalstot Baltkrievijas 
neatkarīgās NVO, PSO, cilvēktiesību aizstāvjus, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus un 
neatkarīgos žurnālistus, radot papildu iespējas Baltkrievijas jauniešiem studēt ES un 
turpinot atbalstīt Eiropas Humanitāro universitāti; prasa Komisijai steidzami izveidot 
stipendiju programmu studentiem un zinātniekiem, kas ir izslēgti no Baltkrievijas 
augstskolām par prodemokrātisku nostāju;

21. uzsver nepieciešamību pēc visaptverošas izmeklēšanas par noziegumiem, ko režīms 
pastrādājis pret Baltkrievijas tautu, un uzsver apņemšanos veicināt šādu izmeklēšanu;

22. nosoda plašsaziņas līdzekļu un interneta apspiešanu, kā arī žurnālistu un blogeru 
iebiedēšanu, lai apturētu informācijas plūsmu par stāvokli valstī; uzsver Baltkrievijas 
iedzīvotāju tiesības netraucēti piekļūt informācijai; aicina ES izmantot Eiropas 
Demokrātijas fondu un citus instrumentus, lai atbalstītu šos plašsaziņas līdzekļus un 
žurnālistus, pret kuriem režīms vērš represijas;

23. aicina Komisiju, dalībvalstis un EĀDD pilnībā atbalstīt ANO Cilvēktiesību padomes un 
EDSO Maskavas mehānisma centienus, lai nodrošinātu, ka starptautiskās organizācijas 



RC\1213394LV.docx 10/10 PE655.462v01-00 }
PE655.463v01-00 }
PE655.465v01-00 }
PE655.466v01-00 }
PE655.469v01-00 } RC1

LV

dokumentē cilvēktiesību pārkāpumus un ziņo par tiem, kā arī lai nodrošinātu attiecīgo 
pārskatatbildību un tiesiskumu cietušajiem;

24. uzsver, ka ir svarīgi vērsties pret jebkādu dezinformācijas izplatīšanu Baltkrievijā 
attiecībā uz ES, tās dalībvalstīm un iestādēm, pret dezinformāciju Eiropas Savienībā par 
stāvokli Baltkrievijā, kā arī pret citiem hibrīddraudu veidiem, ko īsteno trešās personas; 
brīdina režīmu nemēģināt izmantot nacionālās, reliģiskās, etniskās un citas minoritātes 
kā pastarpinātu mērķi, lai novirzītu sabiedrības uzmanību no vēlēšanu rezultātu 
viltošanas un pēc tam notikušajiem masveida protestiem un represijām;

25. nosoda Krievijas Federācijas hibrīdiejaukšanos Baltkrievijā, galvenokārt tā saukto 
plašsaziņas līdzekļu ekspertu deleģēšanu uz Baltkrievijas valsts plašsaziņas līdzekļiem 
un padomdevēju deleģēšanu uz militārajām un tiesībaizsardzības aģentūrām, un aicina 
Krievijas Federācijas valdību pārtraukt jebkādu slēptu vai atklātu iejaukšanos 
Baltkrievijas iekšējās lietās; mudina Krievijas Federāciju ievērot starptautiskās tiesības 
un Baltkrievijas suverenitāti; brīdina, ka Aleksandram Lukašenko nav ne politisku, ne 
morālu pilnvaru sākt jebkādas turpmākas līgumattiecības Baltkrievijas vārdā, tostarp ar 
Krievijas iestādēm, kas varētu apdraudēt Baltkrievijas suverenitāti un teritoriālo 
integritāti;

26. uzsver, ka ir svarīgi, lai notikumu attīstība Baltkrievijā paliktu par ES prioritāti; 
atgādina, ka ES ir jābūt vienotai un uzstājīgai, reaģējot uz stāvokli Baltkrievijā;

27. pauž nožēlu par to, ka Baltkrievija jau ir iekrāvusi kodoldegvielu Astravjecas 
atomelektrostacijas pirmajā reaktorā un ka tā plāno 2020. gada novembrī sākt enerģijas 
ražošanu, lai gan nav pilnībā īstenoti ieteikumi attiecībā uz spriedzes testu, jo šāda 
situācija rada vēl jo lielākas bažas šajos augstas politiskās nestabilitātes laikos;

28. aicina ES dalībvalstu un visu citu demokrātisko valstu nacionālās hokeja federācijas 
mudināt Starptautisko Hokeja federāciju (IIHF) atsaukt lēmumu par 2021. gada 
Pasaules hokeja čempionāta daļēju rīkošanu Baltkrievijā, līdz valstī uzlabojas situācija 
un jo īpaši cilvēktiesību stāvoklis;

29. atkārtoti aicina ES Padomi nekavējoties izveidot visaptverošu, efektīvu un savlaicīgu 
ES mēroga sankciju režīmu, kas dotu iespēju vērsties pret ikvienu personu, valsts vai 
nevalstisku dalībnieku un citām struktūrām, kas ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu;

30. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, Baltkrievijas Republikas varas iestādēm un Krievijas Federācijai.


