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Resolução do Parlamento Europeu sobre as violações permanentes dos direitos humanos 
na Bielorrússia, em particular o assassínio de Raman Bandarenka
(2020/2882(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a Bielorrússia, nomeadamente as de 
17 de setembro de 2020, sobre a situação na Bielorrússia1, de 4 de outubro de 2018, 
sobre a deterioração da liberdade dos meios de comunicação social na Bielorrússia, em 
particular, o caso da Charter 972, de 19 de abril de 2018, sobre a Bielorrússia3, de 6 de 
abril de 2017, sobre a situação na Bielorrússia4, e de 24 de novembro de 2016, sobre a 
situação na Bielorrússia5,

– Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da 
Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança (VP/AR), de 21 de outubro de 2020, referente às relações com a 
Bielorrússia6,

– Tendo em conta a atribuição, em 22 de outubro de 2020, do Prémio Sakharov do 
Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento de 2020 à oposição democrática 
na Bielorrússia,

– Tendo em conta a declaração do Presidente do Parlamento Europeu, de 13 de agosto de 
2020, e dos dirigentes dos cinco grupos políticos, de 17 de agosto de 2020, sobre a 
situação na Bielorrússia na sequência das supostas eleições presidenciais de 9 de agosto 
de 2020,

– Tendo em conclusões do Conselho Europeu de 1 e 16 de outubro de 2020 e as 
conclusões do Conselho sobre a Bielorrússia de 12 de outubro de 2020,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 6 de novembro de 2020, de acrescentar 15 
membros das autoridades bielorrussas, incluindo Aliaksandr Lukashenka, à lista de 
pessoas objeto de sanções, aumentando o número total de bielorrussos com proibição de 
viajar e congelamento de bens para 59; tendo em conta a Decisão do Conselho, de 17 de 
fevereiro de 2020, que prorroga o embargo de 2004 da UE relativo às armas e ao 
equipamento suscetível de ser utilizado para fins de repressão interna na Bielorrússia7,

– Tendo em conta a principal conclusão da reunião extraordinária do Conselho dos 
Negócios dos Estrangeiros, de 14 de agosto de 2020, e as conclusões do Presidente do 
Conselho Europeu, de 19 de agosto de 2020, sobre a situação na Bielorrússia na 

1 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0231.
2 JO C 11 de 13.1.2020, p. 18.
3 JO C 390 de 18.11.2019, p. 100.
4 JO C 298 de 23.8.2018, p. 60.
5 JO C 224 de 27.6.2018, p. 135.
6 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0280.
7 JO L 45 de 18.2.2020, p. 3.
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sequência das eleições presidenciais de 9 de agosto de 2020,

– Tendo em conta as numerosas declarações recentes do VP/AR sobre a Bielorrússia, 
nomeadamente as de 11 e 17 de agosto de 2020, e as anteriores declarações do 
porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), em particular a de 13 de 
novembro de 2020 sobre a morte de Raman Bandarenka, bem como as declarações 
sobre a aplicação da pena de morte na Bielorrússia,

– Tendo em conta a declaração do VP/AR, de 7 de setembro de 2020, sobre as detenções 
arbitrárias e inexplicadas e as detenções por motivos políticos e a declaração do Alto 
Representante em nome da União Europeia, de 11 de setembro de 2020, sobre a 
escalada da violência e intimidação contra membros do Conselho de Coordenação; 
tendo em conta a Declaração Conjunta da Delegação da UE à Bielorrússia, em nome 
dos Estados-Membros da UE representados em Minsk, da Embaixada do Reino Unido, 
da Embaixada da Suíça e da Embaixada dos Estados Unidos da América, de 17 de 
novembro de 2020, sobre o agravamento da situação dos direitos humanos na 
Bielorrússia,

– Tendo em conta as declarações das Nações Unidas sobre a situação na Bielorrússia, 
nomeadamente as dos relatores especiais das Nações Unidas para os direitos humanos, 
de 13 de agosto de 2020 e de 19 de novembro de 2020, e do porta-voz da 
Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 21 de agosto de 
2020, 11 de setembro de 2020 e 13 de novembro de 2020, bem como as declarações 
durante o debate urgente sobre a situação dos direitos humanos na 45.ª sessão do 
Conselho dos Direitos Humanos, em 18 de setembro de 2020,

– Tendo em conta o Relatório do Relator Especial das Nações Unidas sobre a situação dos 
direitos humanos na Bielorrússia, de 17 de julho de 2020, e a resolução do Conselho dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas, de 17 de setembro de 2020, sobre a situação dos 
direitos humanos na Bielorrússia na perspetiva das eleições presidenciais de 2020 e no 
seu rescaldo,

– Tendo em conta o relatório, de 5 de novembro de 2020, do Relator da OSCE no âmbito 
do Mecanismo de Moscovo sobre alegadas violações dos direitos humanos relacionadas 
com as eleições presidenciais de 9 de agosto de 2020 na Bielorrússia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos e todas as convenções 
em matéria de direitos humanos de que a Bielorrússia é parte,

– Tendo em conta o artigo 144.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 4, do seu Regimento,

A. Considerando que continuam as manifestações pacíficas e as greves sem precedentes na 
Bielorrússia mais de 100 dias após de terem começado, o que demonstra o grau de 
descontentamento e mobilização da sociedade bielorrussa contra a falsificação massiva 
dos resultados eleitorais e as violações dos direitos humanos perpetradas pelo regime 
autocrático do país; que os protestos incessantes atingem a sua maior dimensão durante 
os fins de semana com as Marchas pela Unidade e que a escala das manifestações não 
tem precedentes na história da Bielorrússia, com o número de participantes a chegar às 
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centenas de milhares;

B. Considerando que as autoridades bielorrussas reagiram às manifestações legítimas e 
pacíficas com violência, repressão, intimidação sistemática, assédio, restrições às 
liberdades fundamentais e tratamento desumano, incluindo tortura e violência sexual 
contra as pessoas detidas durante as manifestações, nomeadamente contra defensores 
dos direitos humanos; que os defensores dos direitos humanos documentaram mais de 
500 casos de tortura e maus tratos, enquanto várias pessoas estão desaparecidas ou 
foram encontradas mortas, incluindo Alyaksandr Taraykouski, Konstantin Shishmakov, 
Artsyom Parukou, Alexander Vikhor e Gennady Shutov; que a Bielorrússia é o único 
país da Europa que continua a aplicar a pena de morte;

C. Considerando que se estima que mais de 25 000 bielorrussos tenham sido detidos em 
algum momento por se manifestarem contra o regime, tanto antes como depois das 
eleições de 9 de agosto de 2020, incluindo idosos, mulheres e crianças; que, mais 
recentemente, em 8 e 15 de novembro de 2020, mais de 1000 pessoas foram detidas 
durante as manifestações pacíficas em curso; que há mais de 125 presos políticos na 
Bielorrússia;

D. Considerando que Raman Bandarenka, um professor de arte de 31 anos, foi brutalmente 
espancado na noite de 11 de novembro de 2020 por um grupo de homens com máscaras 
e à civil, alegadamente com laços estreitos ao regime de Lukashenka; que Raman 
Bandarenka continuou a ser espancado na prisão e que, após duas horas, foi levado para 
o hospital com ferimentos de cabeça, dos quais viria a falecer no dia seguinte; que as 
autoridades estão a tentar esquivar-se à responsabilidade alegando que Raman 
Bandarenka foi espancado por «cidadãos interessados» e processando os dois autores de 
denúncias: um médico e um jornalista;

E. Considerando que as autoridades bielorrussas não tomaram as medidas imediatas 
exigidas por lei para investigar o crime e que mais de 1100 pessoas que assinalavam a 
morte de Raman Bandarenka foram detidas em toda a Bielorrússia nos dias que se 
seguiram; que representantes da Igreja Ortodoxa e da Igreja Católica receberam 
notificações do Comité de Investigação da Bielorrússia de uma violação da lei devido a 
terem condenado a destruição do memorial a Raman Bandarenka pelas forças de 
segurança;

F. Considerando que o Ministério do Interior da Bielorrússia emitiu, em 12 de outubro de 
2020, uma declaração em que anunciava a sua prontidão para utilizar munições reais 
contra manifestantes; que as autoridades utilizaram granadas de luz e gás pimenta, 
dispararam balas de borracha diretamente contra pessoas e dispararam balas para o ar 
em várias manifestações; que existem constantes obstáculos ao transporte e à 
comunicação, nomeadamente restrições no acesso à Internet, como forma de impedir e 
dispersar os protestos;

G. Considerando que as autoridades bielorrussas continuam a reprimir violentamente 
jornalistas independentes e cidadãos-jornalistas bielorrussos e fazem tentativas 
deliberadas para impedir a apresentação de informações objetivas; que, só em 15 de 
novembro de 2020, foram presos 23 jornalistas que cobriam as manifestações realizadas 
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em memória de Raman Bandarenka em diferentes cidades bielorrussas; que os meios de 
comunicação social e os jornalistas estrangeiros não são autorizados a entrar na 
Bielorrússia;

H. Considerando que as crianças bielorrussas são alvo de repressão, uma vez que os seus 
pais estão ameaçados de perder a sua guarda por participarem nos protestos;

I. Considerando que a UE impôs sanções contra 40 pessoas responsáveis por atos de 
violência, repressão e falsificação dos resultados eleitorais na Bielorrússia; que, em 6 de 
novembro de 2020, o Conselho Europeu decidiu acrescentar 15 membros das 
autoridades bielorrussas, incluindo Aliaksandr Lukashenka e o seu filho, à lista de 
pessoas objeto de sanções; que estão a ser preparadas novas sanções contra pessoas e 
empresas; que a central nuclear de Astravyets começou a produzir eletricidade em 3 de 
novembro de 2020, suscitando novas preocupações quanto à sua segurança;

J. Considerando que, até à data, as autoridades bielorrussas não investigaram os relatos de 
brutalidade policial e que a impunidade relativamente às violações dos direitos humanos 
continua a ser generalizada; que a inexistência de um Estado de direito obsta ao direito 
das vítimas a um julgamento justo;

1. Condena veementemente o assassinato de Raman Bandarenka e apresenta condolências 
à sua família e a todas as famílias que perderam entes queridos devido à repressão do 
regime de Lukashenka;

2. Exige a realização de investigações imediatas, exaustivas, imparciais e independentes 
sobre a morte de Raman Bandarenka e as mortes de Alyaksandr Taraykouski, 
Alexander Vikhor, Artsyom Parukou, Gennady Shutov e Konstantin Shishmakov 
relacionadas com as manifestações;

3. Reitera o apoio aos manifestantes bielorrussos nas suas reivindicações de liberdade, 
democracia, dignidade e direito de escolher o seu próprio destino; condena as contínuas 
violações dos direitos humanos, os atos de intimidação e o uso desproporcionado da 
força contra manifestantes pacíficos;

4. Insta as autoridades bielorrussas a cessarem todas as formas de violência, maus tratos, 
violência de género e tortura contra cidadãos e detidos bielorrussos, a concederem-lhes 
acesso a aconselhamento médico e jurídico e a libertarem imediata e 
incondicionalmente todas as pessoas detidas de forma arbitrária, incluindo por 
participarem em manifestações contra os resultados das eleições ou contra a violência 
utilizada pelas autoridades ou, ainda, por expressarem apoio a essas manifestações;

5. Condena firmemente todo e qualquer recurso à intimidação, ao assédio, a detenções e 
encarceramentos arbitrários e a maus-tratos contra cidadãos e denuncia as violações dos 
direitos humanos perpetradas pelas autoridades estatais bielorrussas ou em seu nome; 
apela à cessação imediata de todas as formas de assédio em relação aos cidadãos, como 
o despedimento de trabalhadores ou a expulsão de estudantes por participarem em 
greves ou manifestações, a retirada da acreditação jornalística, a perturbação punitiva 
dos serviços municipais, como a água ou o aquecimento, a privação dos direitos de 
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guarda das crianças, o bloqueio de contas bancárias privadas e os cortes na Internet;

6. Exorta todos os agentes da aplicação da lei bielorrussos e todos aqueles que atuam em 
nome das autoridades bielorrussas a cessarem imediatamente a violência contra civis e a 
absterem-se de executar ordens e instruções criminais no que respeita ao uso 
desproporcionado da força, à violência, à tortura e aos maus tratos contra cidadãos; 
apela à introdução de uma definição específica de tortura no Código Penal da 
Bielorrússia, em consonância com as normas internacionais em matéria de direitos 
humanos, e a alterações legislativas que criminalizem o desaparecimento forçado;

7. Denuncia a total relutância das autoridades em investigar casos de maus tratos e tortura 
por agentes responsáveis pela aplicação da lei, ao mesmo tempo que iniciam 
investigações criminais a cidadãos pacíficos; sublinha que se trata de um testemunho de 
uma política deliberada e sistemática de repressão e impunidade, realçada ainda pelo 
facto de a polícia e as forças especiais de segurança envolvidas continuarem a receber as 
maiores distinções pela sua participação em crimes contra a população;

8. Rejeita os resultados das supostas eleições presidenciais de 9 de agosto de 2020 e 
manifesta apoio inequívoco ao povo da Bielorrússia nas suas legítimas reivindicações 
em prol da cessação urgente da repressão autoritária, do respeito pelas liberdades 
fundamentais e pelos direitos humanos, da representação democrática e da participação 
política e da realização de novas eleições livres e justas em conformidade com as 
normas internacionais e sujeitas à observação eleitoral do Gabinete das Instituições 
Democráticas e dos Direitos Humanos (ODIHR) da OSCE;

9. Insta todas as empresas que operam na Bielorrússia a exercerem uma diligência especial 
e a assumirem a sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos, em 
conformidade com os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos;

10. Insiste na necessidade de garantir os direitos dos cidadãos à liberdade de reunião, de 
associação, de expressão e de opinião, bem como a liberdade dos meios de comunicação 
social, eliminando assim todas as restrições jurídicas e práticas que impedem estas 
liberdades;

11. Reitera a importância de instituir o Estado de direito, a fim de respeitar as liberdades 
fundamentais e os direitos humanos, bem como um sistema judicial independente e 
funcional para garantir o direito a um advogado, a um julgamento justo e a um recurso 
judicial;

12. Condena veementemente a atual aplicação da pena de morte e solicita a sua abolição 
imediata e permanente e, enquanto se aguarda esta abolição, uma moratória da pena 
capital e um direito efetivo de recurso contra as sentenças de pena de morte;

13. Insta a UE a prestar apoio a uma investigação internacional sobre os crimes perpetrados 
pelo regime de Lukashenka contra o povo da Bielorrússia; considera que a investigação 
deve ser apoiada pela criação de um centro de recolha de provas e de um grupo de 
trabalho da UE composto por peritos em direito internacional para prestar assistência 
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em futuras investigações internacionais; solicita à Comissão, aos Estados-Membros e ao 
SEAE que deem todo o apoio aos esforços do Conselho dos Direitos Humanos da ONU 
e do Mecanismo de Moscovo da OSCE, bem como dos defensores dos direitos humanos 
e da sociedade civil, para garantir a documentação e a comunicação das violações dos 
direitos humanos, a responsabilização subsequente e a justiça para as vítimas;

14. Condena as ações da Assembleia Nacional da Bielorrússia no sentido de retirar, por 
razões políticas, a cidadania a cidadãos bielorrussos;

15. Condena a repressão das mulheres defensoras dos direitos humanos, em particular as 
detenções de Marfa Rabkova e Marina Kostylianchenko do Centro de Direitos 
Humanos de Viasna, e apela ao fim imediato do assédio de mulheres ativistas com base 
no género;

16. Considera que a atribuição do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 
2020 à oposição democrática na Bielorrússia pode ter lugar, de momento, sob a forma 
de uma cerimónia à distância, tendo em conta a situação de pandemia; salienta, no 
entanto, que deve ser organizada uma cerimónia física logo que a situação o permita;

17. Salienta que, até à data, as medidas tomadas pela UE e pelos seus Estados-Membros 
contra o regime de Lukashenka são insuficientes e congratula-se com a decisão do 
Conselho de trabalhar num terceiro pacote de sanções destinadas às empresas e aos 
oligarcas com ligações ao regime de Lukashenka; apela a um alargamento credível da 
lista de sanções da UE;

18. Apoia o início imediato de uma missão de recolha de informações do Parlamento 
Europeu a Vílnius e Varsóvia, bem como o diálogo com a oposição na Bielorrússia, a 
fim de explorar possíveis atividades de mediação e apoio à democracia; sublinha a 
necessidade de outras atividades de mediação e apoio à democracia, tais como uma 
missão de alto nível na sequência da missão de recolha de informações;

19. Apela a um congelamento total de todas as transferências de fundos da UE, incluindo 
empréstimos do Banco Europeu de Investimento, do Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento e outros, para o atual Governo bielorrusso e para projetos controlados 
pelo Estado; insta o SEAE a suspender as negociações sobre as prioridades da parceria 
UE-Bielorrússia até à realização de eleições presidenciais livres e justas;

20. Insta a UE e os Estados-Membros a aumentarem a ajuda à sociedade civil bielorrussa e 
a aumentarem o envolvimento e o apoio da UE relativamente às organizações 
independentes da sociedade civil, aos defensores dos direitos humanos e aos jornalistas 
independentes, em particular os que se encontram detidos, através do acompanhamento 
dos seus julgamentos; solicita à Comissão que estabeleça com urgência um programa de 
bolsas de estudo para estudantes e académicos expulsos das universidades bielorrussas 
devido à sua posição em favor da democracia; solicita à Comissão que lance um 
programa de assistência específico da UE para ajudar as vítimas da repressão política e 
da violência policial;

21. Condena a expulsão de diplomatas europeus da Bielorrússia e insta a UE e os 
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Estados-Membros a ponderarem reduzir o seu nível de envolvimento diplomático com o 
país;

22. Insta os Estados-Membros e a Comissão a aplicarem as recomendações do relator do 
Mecanismo de Moscovo da OSCE no que diz respeito à concessão de asilo nos casos de 
perseguição abrangidos pela Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos 
Refugiados; incentiva os Estados-Membros, neste contexto, a facilitarem mais o 
procedimento de obtenção de vistos para as pessoas que fogem da Bielorrússia por 
razões políticas e a prestar-lhes, bem como às suas famílias, todo o apoio e assistência 
necessários;

23. Condena a supressão dos meios de comunicação social e do acesso à Internet, bem 
como a propagação da desinformação e os espancamentos, as detenções e a intimidação 
de jornalistas e bloguistas; sublinha que o povo bielorrusso tem o direito de aceder sem 
entraves à informação; exorta a UE a recorrer aos instrumentos à sua disposição para 
apoiar os meios de comunicação social e os jornalistas que são alvo de repressão por 
parte do regime;

24. Reitera que os trabalhadores bielorrussos devem poder exercer o seu direito à greve 
pacificamente, sem risco de despedimento, detenção ou outras represálias;

25. Reitera o apelo ao Conselho e à Comissão para que estabeleçam, sem demora, medidas 
restritivas abrangentes, eficazes e oportunas (a denominada Lei Magnitsky europeia), à 
escala da UE, que permitam visar todas as pessoas, todos os intervenientes estatais e 
não estatais e outras entidades, responsáveis por graves violações dos direitos humanos, 
abusos e corrupção ou envolvidos nesse tipo de atos;

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros, à Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa e às 
autoridades da República da Bielorrússia.


