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Europos Parlamento rezoliucija dėl nuolatinių žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje, 
ypač Ramano Bandarenkos nužudymo
(2020/2882(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2020 m. rugsėjo 
17 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje1, 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl 
žiniasklaidos laisvės Baltarusijoje pablogėjimo, ypač svetainės „Chartija 97“ atvejo2, 
2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Baltarusijos3, 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją 
dėl padėties Baltarusijoje4 ir 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl padėties 
Baltarusijoje5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 21 d. savo rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir 
Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio 
reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija6,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2020 m. Sacharovo premiją už minties laisvę, kuri 
2020 m. spalio 22 d. buvo skirta demokratinei Baltarusijos opozicijai,

– atsižvelgdamas į rugpjūčio 13 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą ir 
rugpjūčio 17 d. penkių frakcijų vadovų pareiškimą dėl padėties Baltarusijoje po 
rugpjūčio 9 d. įvykusių vadinamųjų prezidento rinkimų,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 1 d. ir 2020 m. spalio 16 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadas ir į 2020 m. spalio 12 d. Tarybos išvadas dėl Baltarusijos,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 6 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą į asmenų, 
kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtraukti 15 Baltarusijos valdžios institucijų 
pareigūnų, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką, taip padidinant bendrą Baltarusijos 
piliečių, kuriems taikomas draudimas keliauti ir turto įšaldymas, skaičių iki 59; 
atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimą pratęsti 2004 m. ES ginklų ir 
įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, embargą Baltarusijai7,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 14 d. neeilinio Užsienio reikalų tarybos posėdžio 
pagrindinį rezultatą ir į 2020 m. rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko 
išvadas dėl padėties Baltarusijoje po 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų,

– atsižvelgdamas į daugybę neseniai Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai padarytų pareiškimų ir 
deklaracijų dėl Baltarusijos, visų pirma į 2020 m. rugpjūčio 11 d. ir 2020 m. rugpjūčio 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0231.
2 OL C 11, 2020 1 13, p. 18.
3 OL C 390, 2019 11 18, p. 100.
4 OL C 298, 2018 8 23, p. 60.
5 OL C 224, 2018 6 27, p. 135.
 6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0280.
7 OL L 45, 2020 2 18, p. 3.
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17 d. pareiškimus, taip pat į ankstesnius Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
atstovo spaudai pareiškimus, ypač į 2020 m. lapkričio 13 d. pareiškimą dėl Ramano 
Bandarenkos mirties, taip pat į pareiškimus dėl mirties bausmės taikymo Baltarusijoje,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 7 d. Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą dėl savavališkų ir nepaaiškintų suėmimų ir sulaikymų 
dėl politinių priežasčių ir 2020 m. rugsėjo 11 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
pareiškimą dėl didėjančio smurto prieš Koordinavimo tarybos narius ir jų bauginimo, 
atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 17 d. ES delegacijos Baltarusijoje ES valstybių 
narių, kurioms atstovaujama Minske, Didžiosios Britanijos ambasados, Šveicarijos 
ambasados ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados vardu padarytą bendrą pareiškimą 
dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Baltarusijoje,

– atsižvelgdamas į JT pareiškimus dėl padėties Baltarusijoje, visų pirma į 2020 m. 
rugpjūčio 13 d. ir 2020 m. lapkričio 19 d. JT specialiųjų pranešėjų žmogaus teisių 
klausimais ir JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai 2020 m. rugpjūčio 
21 d., 2020 m. rugsėjo 11 d. ir lapkričio 13 d. pareiškimus, taip pat į pareiškimus, 
padarytus per skubias diskusijas dėl žmogaus teisių padėties 2020 m. rugsėjo 18 d. 
vykusioje Žmogaus teisių tarybos 45-ojoje sesijoje,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 17 d. JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties 
Baltarusijoje klausimais ataskaitą ir į 2020 m. rugsėjo 17 d. JT Žmogaus teisių tarybos 
rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje rengiantis 2020 m. prezidento 
rinkimams ir po jų,

– atsižvelgdamas į ESBO pranešėjo 2020 m. lapkričio 5 d. ataskaitą, parengtą taikant 
Maskvos mechanizmą, dėl tariamų žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su Baltarusijoje 
rugpjūčio 9 d. įvykusiais prezidento rinkimais,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas žmogaus teisių 
konvencijas, kurias Baltarusija yra pasirašiusi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi Baltarusijoje tęsiami precedento neturintys taikūs protestai ir streikai praėjus 
daugiau kaip 100 dienų nuo jų pradžios, o tai rodo Baltarusijos visuomenės 
nepasitenkinimą ir sutelkimą prieš masinį rinkimų rezultatų klastojimą ir šalies 
autokratinio režimo vykdomus žmogaus teisių pažeidimus; kadangi tęsiasi protestai, 
kurių pikas – savaitgaliais vykstantys Vienybės maršai, ir kadangi protestų mastas 
Baltarusijos istorijoje yra beprecedentis, o dalyvių skaičius siekia šimtus tūkstančių;

B. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos į teisėtus ir taikius protestus reagavo smurtu, 
represijomis, sistemingu bauginimu, priekabiavimu, pagrindinių laisvių apribojimais ir 
nežmonišku elgesiu, įskaitant kankinimus ir seksualinį smurtą prieš protestų metu 
sulaikytus žmones, įskaitant žmogaus teisių gynėjus; kadangi žmogaus teisių gynėjai, 
įskaitant Aliaksandrą Taraykouskį, Konstantiną Šišmakovą, Artsyomą Parukou, 
Aliaksandrą Vikhorą ir Genadį Šutovą, užregistravo daugiau kaip 500 kankinimo ir 
netinkamo elgesio atvejų, kai žmonės dingo be žinios arba buvo rasti negyvi; kadangi 
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Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje vis dar vykdoma mirties bausmė;

C. kadangi manoma, kad iki 2020 m. rugpjūčio 9 d. vykusių rinkimų ir po jų tam tikru 
metu buvo sulaikyta daugiau kaip 25 000 baltarusių protestų prieš režimą, įskaitant 
vyresnio amžiaus asmenis, moteris ir vaikus; kadangi pastaruoju metu per vykstančius 
taikius protestus buvo sulaikyta daugiau kaip 1 000 žmonių – tiek 2020 m. lapkričio 8 
d., tiek lapkričio 15 d.; kadangi Baltarusijoje virš 125 politinių kalinių;

D. kadangi Ramanas Bandarenka, 31 m. meno mokytojas, 2020 m. lapkričio 11 d. vakarą 
žiauriai sumušė civilių drabužius ir kaukes devinčių žmonių grupė, kuri, kaip 
pranešama, turi artimus ryšius su A. Lukašenkos režimu; kadangi R. Bandarenka ir 
toliau buvo mušamas ir po dviejų valandų buvo nuvežtas į ligoninę dėl galvos 
sužalojimų, dėl kurių kitą dieną jis mirė; kadangi valdžios institucijos atsisako prisiimti 
atsakomybę už jo mirtį tvirtindamos, kad P. Bandarenką sumušė„suinteresuoti piliečiai“ 
ir persekioja du informatorius: gydytoją ir žurnalistą;

E. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos nesiėmė skubių priemonių, kaip reikalaujama 
pagal įstatymą, kad ištirtų nusikaltimą, ir po to visoje Baltarusijoje buvo sulaikyta 
daugiau kaip 1 100 asmenų, minėjusių R. Bandarenkos mirtį; kadangi stačiatikių ir 
katalikų bažnyčios atstovai gavo Baltarusijos tyrimų komiteto pranešimus apie įstatymo 
pažeidimą, nes jie pasmerkė tai, kad saugumo pajėgos sugriovė Ramanui Bandarenkai 
padarytą paminklą;

F. kadangi Baltarusijos vidaus reikalų ministerija 2020 m. spalio 12 d. paskelbė 
pareiškimą, kuriame paskelbė savo norą naudoti kovinius šaudmenis prieš 
protestuotojus; kadangi valdžios institucijos naudojo apsvaiginimo granatas ir ašarines 
dujas, taikė guminėmis kulkomis tiesiai į pavienius asmenis ir keliuose protestuose 
šaudė į orą; kadangi nuolat susiduriama su transporto ir komunikacijos kliūtimis, ypač 
prieigos prie interneto apribojimais, nes tai būdas užkirsti kelią protestams ir juos 
išsklaidyti;

G. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos toliau vykdo smurtines represijas prieš 
nepriklausomus Baltarusijos žurnalistus ir piliečių žurnalistus ir sąmoningai stengiasi 
trukdyti objektyviems reportažams; kadangi vien 2020 m. lapkričio 15 d. buvo suimti 
23 žurnalistai, kurie pranešė apie protestus, surengtus Ramano Bandarenkos atminimui 
įvairiuose Baltarusijos miestuose; kadangi į Baltarusiją neleidžiama patekti užsienio 
žiniasklaidai ir žurnalistams;

H. kadangi Baltarusijos vaikai yra represijų taikiniai, nes jų tėvams grasinama prarasti 
globos teises dėl dalyvavimo protestuose;

I. kadangi ES nustatė sankcijas 40 asmenų, atsakingų už smurtą, represijas ir rinkimų 
rezultatų klastojimą Baltarusijoje; kadangi 2020 m. lapkričio 6 d. Europos Vadovų 
Taryba nusprendė į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtraukti 15 Baltarusijos 
valdžios institucijų pareigūnų, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką ir jo sūnų; kadangi 
rengiamos tolesnės sankcijos asmenims ir įmonėms; kadangi Astraveco branduolinė 
elektrinė elektros energiją pradėjo gaminti 2020 m. lapkričio 3 d., o tai vėl kelia nerimą 
dėl jos saugos;
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J. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos iki šiol neištyrė pranešimų apie policijos 
žiaurų elgesį ir vis dar plačiai paplitęs nebaudžiamumas už žmogaus teisių pažeidimus; 
kadangi teisinės valstybės nebuvimas trukdo nukentėjusiesiems pasinaudoti teise į 
teisingą bylos nagrinėjimą;

1. kuo griežčiausiai smerkia Ramano Bandarenkos nužudymą ir reiškia užuojautą jo 
šeimai ir visoms šeimoms, kurios prarado artimuosius dėl A. Lukašenkos režimo 
vykdomų represijų;

2. ragina atlikti skubų, išsamų, nešališką ir nepriklausomą Ramano Bandarenkos mirties su 
protestais susijusių Aliaksandro Taraikouskio, Aliaksandro Vichoro, Arciomo 
Parukovo, Henadzio Šutavo ir Kanstantino Šyšmakovo mirčių tyrimą;

3. pakartoja, kad remia Baltarusijos protestuotojus, reikalaujančius laisvės, demokratijos, 
orumo ir teisės spręsti dėl savo likimo; smerkia nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus, 
bauginimą ir neproporcingą jėgos naudojimą prieš taikius protestuotojus;

4. primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti visų formų smurtą prieš 
Baltarusijos piliečius ir sulaikytus asmenis, netinkamą elgesį su jais, smurtą prieš juos 
dėl lyties ir jų kankinimą, suteikti jiems galimybę gauti medicinos ir teisinių 
konsultacijų ir nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus savavališkai sulaikytus asmenis, 
įskaitant asmenis, sulaikytus už dalyvavimą protestuose prieš rinkimų rezultatus ar prieš 
valdžios institucijų naudojamą smurtą, arba už tai, kad išreiškė paramą šiems 
protestams;

5. griežtai smerkia bet kokį bauginimą, priekabiavimą, savavališkus suėmimus ir 
sulaikymus bei netinkamą elgesį su piliečiais ir smerkia Baltarusijos valdžios institucijų 
arba jų vardu vykdomus žmogaus teisių pažeidimus; ragina nedelsiant nutraukti visų 
formų priekabiavimą prie piliečių, pvz., darbuotojų atleidimą ar studentų išmetimą dėl 
dalyvavimo streikuose ar protestuose, žurnalistų akreditacijos panaikinimą, komunalinių 
paslaugų, pvz., vandens ar šildymo paslaugų, teikimo nutraukimą kaip bausmę, vaiko 
globos teisių atėmimą, privačių banko sąskaitų blokavimą ir interneto ryšio nutraukimą;

6. ragina visus Baltarusijos teisėsaugos pareigūnus ir visus Baltarusijos valdžios institucijų 
vardu veikiančius asmenis nedelsiant liautis naudoti smurtą prieš civilius gyventojus ir 
nevykdyti baudžiamųjų įsakymų ir nurodymų, kuriais liepiama neproporcingai 
panaudoti jėgą, vykdyti smurtą ir kankinimą bei netinkamai elgtis su piliečiais; ragina 
Baltarusijos baudžiamajame kodekse nustatyti konkrečią kankinimo apibrėžtį, 
atitinkančią tarptautinius žmogaus teisių standartus, ir pakeisti teisės aktus, kad 
priverstinis dingimas būtų kriminalizuotas;

7. Smerkia visišką valdžios institucijų nenorą tirti teisėsaugos pareigūnų netinkamo 
elgesio ir jų vykdomų kankinimų atvejus ir tuo pat metu prieš taikius piliečius pradedant 
baudžiamuosius tyrimus; pabrėžia, kad tai liudija sąmoningą ir sistemingą represijų ir 
nebaudžiamumo politiką; tai, dar labiau pabrėžia faktas, kad represijas vykdančios 
policijos ir specialiosios saugumo pajėgos ir toliau gauna aukščiausius apdovanojimus 
už dalyvavimą nusikaltimuose prieš tautą;
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8. atsisako pripažinti vadinamųjų 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų rezultatus ir 
išreiškia tvirtą savo paramą Baltarusijos žmonėms, teisėtai reikalaujantiems nedelsiant 
nutraukti autoritarines represijas, gerbti pagrindines laisves ir žmogaus teises, užtikrinti 
demokratinį atstovavimą ir politinį dalyvavimą bei surengti tarptautinius standartus 
atitinkančius naujus laisvus ir sąžiningus rinkimus kuriuos stebėtų ESBO Demokratinių 
institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR);

9. ragina visas Baltarusijoje veikiančias įmones elgtis ypač stropiai ir laikytis savo 
pareigos užtikrinti žmogaus teises, laikantis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių 
principų;

10. primygtinai pabrėžia, kad būtina užtikrinti piliečių teises į susirinkimų, asociacijų, 
žodžio ir nuomonės laisvę, taip pat žiniasklaidos laisvę ir panaikinti visus teisinius 
apribojimus ir praktiką, kurie trukdo naudotis šiomis laisvėmis;

11. Pakartoja, kad svarbu nustatyti teisės viršenybę, kad būtų gerbiamos pagrindinės laisvės 
ir žmogaus teisės, taip pat kad veiktų nepriklausomos teisminės institucijos, siekiant 
užtikrinti teisę į advokatą, teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę kreiptis į teismą;

12. griežtai smerkia tai, kad vis dar taikoma mirties bausmė, ir ragina nedelsiant ir visam 
laikui ją panaikinti, taip pat, kol nepanaikinta mirties bausmė, ragina paskelbti mirties 
bausmės moratoriumą ir užtikrinti veiksmingą teisę apskųsti mirties nuosprendį;

13. ragina ES remti tarptautinį A. Lukašenkos režimo įvykdytų nusikaltimų prieš 
Baltarusijos žmones tyrimą; mano, kad šį tyrimą reikia paremti įsteigiant įrodymų 
rinkimo centrą ir ES tarptautinės teisės ekspertų darbo grupę, kuri padėtų atlikti būsimus 
tarptautinius tyrimus; ragina Komisiją, valstybes nares ir EIVT visapusiškai remti 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos pastangas ir ESBO Maskvos mechanizmo 
naudojimą, taip pat remti žmogaus teisių gynėjus ir pilietinę visuomenę, kad būtų 
užtikrinama, kad žmogaus teisių pažeidimai būtų fiksuojami dokumentais ir apie šiuos 
pažeidimus būtų pranešama, o vėliau reikalaujama atsakomybės už juos ir užtikrinamas 
teisingumas nukentėjusiems;

14. smerkia Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo veiksmus, kuriais dėl politinių priežasčių 
atimama Baltarusijos piliečių pilietybė;

15. smerkia susidorojimą su žmogaus teisių gynėjomis, visų pirma Viasnos žmogaus teisių 
centro atstovių Marfos Rabkovos ir Marinos Kostyliančenkos suėmimą, ir ragina 
nedelsiant nutraukti prieš moteris aktyvistes nukreiptą persekiojimą dėl lyties;

16. mano, kad, atsižvelgiant į pandemiją, 2020 m. Sacharovo premijos už minties laisvę 
įteikimo demokratinei Baltarusijos opozicijai ceremonija šiuo metu gali būti surengta 
kaip nuotoliniu būdu rengiama ceremonija; tačiau pabrėžia, kad, kai tik bus įmanoma, 
turėtų būti surengta ceremonija, kurioje būtų dalyvaujama fiziškai;

17. pabrėžia, kad veiksmai, kurių ES ir jos valstybės narės iki šiol ėmėsi prieš A. 
Lukašenkos režimą, yra nepakankami, ir palankiai vertina Tarybos sprendimą parengti 
trečiąjį sankcijų, taikomų įmonėms ir oligarchams, susijusiems su Lukašenkos režimu, 
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paketą; ragina įtikinančiai išplėsti ES sankcijų sąrašą;

18. išreiškia paramą neatidėliotinos Europos Parlamento faktų nustatymo misijos į Vilnių ir 
Varšuvą inicijavimui, taip pat bendradarbiavimui su opozicija Baltarusijoje siekiant 
išnagrinėti tarpininkavimo ir paramos demokratijai veiklos galimybes; pabrėžia, kad 
reikia tęsti tarpininkavimo ir paramos demokratijai veiklą, pvz., po faktų nustatymo 
misijos surengti aukšto lygio misiją;

19. ragina visiškai įšaldyti visus ES lėšų pervedimus, įskaitant Europos investicijų banko, 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir kitas paskolas dabartinei Baltarusijos 
vyriausybei ir valstybės kontroliuojamiems projektams; ragina EIVT sustabdyti derybas 
dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų tol, kol neįvyks laisvi ir sąžiningi 
prezidento rinkimai;

20. ragina ES ir valstybes nares didinti paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei ir gerinti 
ES bendravimą su nepriklausomomis pilietinės visuomenės organizacijomis, žmogaus 
teisių gynėjais ir nepriklausomais žurnalistais, visų pirma tais, kurie yra sulaikyti, ir juos 
labiau remti stebint jų teismo procesus; prašo Komisijos skubiai sukurti stipendijų 
programą studentams ir mokslininkams, išmestiems iš Baltarusijos universitetų už 
demokratines pažiūras; prašo Komisijos pradėti vykdyti tikslinę ES paramos programą, 
kuria būtų padėdama politinių represijų ir policijos smurto aukoms;

21. Smerkia Europos diplomatų išsiuntimą iš Baltarusijos ir ragina ES ir valstybes nares 
apsvarstyti galimybę sumažinti diplomatinių santykių su šia šalimi lygį;

22. ragina valstybes nares ir Komisiją įgyvendinti ESBO Maskvos mechanizmo pranešėjo 
rekomendacijas dėl prieglobsčio suteikimo persekiojimo atvejais, kuriems taikoma 
Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso; todėl ragina valstybes nares dar labiau 
supaprastinti vizų išdavimo asmenims, kurie bėga iš Baltarusijos dėl politinių 
priežasčių, procedūras ir suteikti šiems asmenims ir jų šeimų nariams visą reikalingą 
paramą ir pagalbą;

23. Smerkia žiniasklaidos slopinimą ir prieigos prie interneto panaikinimą, dezinformacijos 
skleidimą ir žurnalistų bei tinklaraštininkų mušimą, areštus ir bauginimą; pabrėžia, kad 
Baltarusijos žmonės turi teisę nekliudomai gauti informaciją; ragina ES naudoti savo 
priemones ir paremti žiniasklaidos priemones ir žurnalistus, kurie patiria režimo 
represijas;

24. primygtinai pabrėžia, kad Baltarusijos darbuotojams turėtų būti suteikta galimybė 
pasinaudoti teise taikiai streikuoti nerizikuojant būti atleistiems iš darbo, suimtiems ar 
tapti kitų represijų taikiniu;

25. dar kartą ragina Tarybą ir Komisiją nedelsiant sukurti visapusišką, veiksmingą ir 
savalaikį ES masto ribojamųjų priemonių mechanizmą – vadinamąjį Europos S. 
Magnitskio aktą, pagal kurį būtų galima taikyti priemones bet kokiems asmenims, 
valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams bei kitiems subjektams, atsakingiems už 
sunkius žmogaus teisių pažeidimus, piktnaudžiavimą ir korupciją arba su jais 
susijusiems;
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26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijai bei Baltarusijos Respublikos valdžios institucijoms.


