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Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijoje vykdomų sistemingų represijų ir jų 
pasekmių Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų 
perimto ES civilinio lėktuvo
(2021/2741(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Baltarusijos,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 12 d. ir 2021 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas dėl Baltarusijos,

– atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai pareiškimus ES vardu, ypač į 2021 m. gegužės 24 d. pareiškimą dėl „Ryanair“ 
skrydžio FR4978 priverstinio nukreipimo į Minską 2021 m. gegužės 23 d.,

– atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 27 d. G 7 užsienio reikalų ministrų ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą pareiškimą dėl 
Baltarusijos,

– atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2021/908, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į 
padėtį Baltarusijoje1, kuriame buvo nustatytas draudimas visų rūšių Baltarusijos 
vežėjams vykdyti skrydžius ES oro erdvėje ir patekti į ES oro uostus,

– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 26 d. Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl ES 
paramos Tarptautinei atskaitomybės platformai Baltarusijai,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 5 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) Maskvos mechanizmo pranešėjo pranešimą dėl įtarimų dėl 
žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje įvykusiais 
prezidento rinkimais,

– atsižvelgdamas į Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją ir Monrealio 
konvenciją dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą,

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

– atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. Europos Parlamento Sacharovo premija už minties 
laisvę paskirta demokratinei opozicijai Baltarusijoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi 2021 m. gegužės 23 d. Lenkijoje registruotas orlaivis, vykdęs „Ryanair“ 

1 OL L 197 I, 2021 6 4, p. 3.
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tarptautinį keleivinį skrydį FR4978 tarp dviejų ES valstybių sostinių (iš Atėnų į Vilnių), 
būdamas Baltarusijos oro erdvėje, Aliaksandro Lukašenkos įsakymu buvo priverstinai 
nukreiptas ir Baltarusijos naikintuvo palydėtas į Minsko nacionalinį oro uostą 
prisidengiant netikru bombos pavojumi, taip sukeliant pavojų daugiau nei 170 lėktuve 
esančių keleivių ir įgulos narių, iš kurių dauguma buvo ES piliečiai, saugumui;

B. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos neatrado jokių sprogstamųjų įtaisų, bet sulaikė 
du keleivius – Baltarusijos pilietį Ramaną Pratasevičių ir jo draugę Sofiją Sapegą, 
Rusijos pilietę ir Europos humanitarinio universiteto studentę Vilniuje;

C. kadangi Ramanas Pratasevičius yra Baltarusijos žurnalistas, aktyvistas ir buvęs 
vyriausiasis redaktorius įtakingo platformos „Telegram“ kanalo „Nexta“, kuris atliko 
pagrindinį vaidmenį informuojant gyventojus apie valdžios institucijų vykdomus 
pažeidimus ir sutelkiant protestuotojus Baltarusijoje po suklastotų prezidento rinkimų 
2020 m. rugpjūčio 9 d., taip prisidėdamas prie režimo vykdomų sistemingų represijų ir 
šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų viešinimo; kadangi Ramanas Pratasevičius nuo 
2019 m. gyvena tremtyje ES, kad išvengtų suklastotų kaltinimų, ir jam buvo suteiktas 
politinis prieglobstis Europos Sąjungoje;

D. kadangi Baltarusijos režimo vykdomas neteisėtas Ramano Pratasevičiaus kalinimas ir 
nežmoniškas elgesys su juo, įskaitant Baltarusijos valstybinės televizijos transliuotuose 
surežisuotuose interviu rodytus prievartinius prisipažinimus, tarptautinei bendruomenei 
kelia didžiausią susirūpinimą ir rodo, kad reikia skubiai imtis suderintų tarptautinių 
veiksmų, juo labiau kad Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kuri vis dar taiko 
mirties bausmę ir todėl nėra Europos Tarybos narė; kadangi Ramanas Pratasevičius 
neatrodė kaip asmuo, prisipažįstantis savo laisva valia, ir kadangi bet kokie priverstiniai 
prisipažinimai draudžiami pagal Konvenciją prieš kankinimą; kadangi R. Pratasevičiaus 
advokatams vis dar neleidžiama susitikti su juo, o Aliaksandras Lukašenka grasino 
iškviesti Rusijos okupuoto Donbaso regiono tyrėjus, kad jį apklaustų; kadangi Ramanas 
Pratasevičius įtrauktas į teroristų stebėjimo sąrašą, ir todėl jam gresia mirties bausmė;

E. kadangi civilinio orlaivio perėmimas yra šiurkštus tarptautinių konvencijų aviacijos 
saugos srityje pažeidimas ir kadangi tai parodo tarptautines nuolatinių ir nesibaigiančių 
represijų Baltarusijoje pasekmes Europos saugumui ir neginčytinai įrodo, kad režimas 
kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui; kadangi priverstinis lėktuvo nutupdymas, 
kaip valstybės remiamo terorizmo veiksmas, ir Baltarusijos režimo vadinamojo priešo 
sulaikymas buvo skirti tam, kad visiems jo oponentams, ypač gyvenantiems užsienyje, 
būtų nusiųstas bauginantis signalas, jog režimas yra pasiryžęs juos medžioti ir jog jie 
nėra saugūs užsienyje;

F. kadangi Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija šiuo metu vykdo tyrimą; kadangi 
Minske buvo išlaipinti ne tik Ramanas Pratasevičius ir Sofija Sapega, bet keli 
nenustatyti asmenys; kadangi Rusijos Federacija sulaikė kelis Baltarusijos opozicijos 
aktyvistus, kurie pabėgo į Maskvą, ir kadangi ji toliau remia Baltarusijos režimą, taip 
pat ir finansiškai;

G. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos toliau vykdo represijas prieš taikius 
Baltarusijos žmones ir daugelis piliečių yra persekiojami, suimami ir nuteisiami už 
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nepritarimą režimui ar plačiai paplitusiems žmogaus teisių pažeidimams Baltarusijoje; 
kadangi skaičiuojama, kad daugiau kaip 34 000 baltarusių tam tikru metu buvo sulaikyti 
už protestus prieš režimą, vykusius prieš 2020 m. rugpjūčio 9 d. rinkimus ir po jų; 
kadangi Baltarusijoje yra virš 470 politinių kalinių, tarp jų septyni nepilnamečiai; 
kadangi prieš protestuotojus iškelta apie 3 000 politinio pobūdžio baudžiamųjų bylų ir 
pateikta 4 600 skundų dėl kankinimo, smurto ir netinkamo elgesio;

H. kadangi žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje toliau prastėja ir auga politinių kalinių 
skaičius; kadangi žmogaus teisių gynėjai užfiksavo šimtus kankinimo ir netinkamo 
elgesio atvejų, o keli žmonės dingo be žinios arba buvo rasti negyvi; kadangi 
nehumaniškas elgesys, kankinimai ir sąmoningas atsisakymas suteikti medicininę 
pagalbą tęsiasi Baltarusijos sulaikymo centruose ir kalėjimuose, kuriuose keli 
protestuotojai, pvz., Vitoldas Ašurakas, žuvo įtartinomis aplinkybėmis, o kiti, pvz., 
septyniolikamečiai Dzmitryjus Stachouskis ir Sciapanas Latypavas, buvo bauginami ir 
jiems grasinta tol, kol jie pabandė nusižudyti;

I. kadangi 2021 m. gegužės 25 d. Europos Baltarusijos aktyvistai Jauhenas Afnahelis, 
Pavelas Juchnevičius, Maksimas Viniarskis ir Andrejus Voiničius, opozicijos lyderis 
Pavelas Seviarynecas, tinklaraštininkas Dzmitryjus Kazlovas ir bendruomenės aktyvistė 
Iryna Ščasnaja buvo nuteisti kalėti nuo ketverių iki septynerių metų už suklastotus 
kaltinimus ekstremizmu; kadangi 2021 m. birželio 2 d. politinis kalinys Dzmitryjus 
Furmanavas kartu su Jauhenu Razničenka ir Vladzimiru Kniha S. Cichanouskio byloje 
buvo nuteisti kalėti iki ketverių metų; kadangi 2021 m. birželio 3 d. vadinamojoje 
šokančio protesto byloje teismas nuteisė penktąją teisiamųjų grupę, kurią sudarė 
politiniai kaliniai Aliaksandras Chrapko, Radzivonas Medušeuskis ir Iharis 
Vinakuravas, Andrejus Aniskevičius, Alena Loika, Halina Čuhunova, Andrejus 
Niamirskis, Dzmitryjus Kurhanavas, Kaciaryna Smirnova, Mikita Uvaravas, Safija Ništ, 
Siarhejus Ksenžukas ir Ilia Palchouskis, skirdamas jiems laisvės atėmimo bausmes – 
nuo 18 mėnesių namų arešto iki vienų metų kalėjimo; kadangi 2021 m. birželio 3 d. 
politinis kalinys Siarhejus Piarfiljevas buvo nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo 
bausme, o jo sūnus Stanislavas Piarfiljevas – dvejų metų laisvės apribojimo (namų 
arešto) bausme;

J. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos toliau vykdo represijas prieš nepriklausomus 
Baltarusijos žurnalistus bei juos persekioja ir sąmoningai stengiasi trukdyti 
objektyviems reportažams; kadangi buvo suimta šimtai žurnalistų, tarp jų ir du 
televizijos kanalo „Belsat“ žurnalistai, kurie vėliau buvo nuteisti; kadangi dešimtys 
žurnalistų sulaikyta administracine tvarka ir patyrė smurtą, o keliems paskirtos baudos; 
kadangi žurnalistams skiriamas kardomasis kalinimas ir reiškiami baudžiamieji 
kaltinimai; kadangi gauta daug pranešimų, kad valdžios institucijos naikina žurnalistų, 
įskaitant užsienio žiniasklaidos priemonių korespondentus, akreditaciją, o keletas jų 
buvo suimti ir išsiųsti iš Baltarusijos; kadangi 2021 m. gegužės 18 d. Baltarusijos 
valdžios institucijos įsilaužė į didžiausios nepriklausomos Baltarusijos naujienų 
svetainės „Tut.by“ biurus, suėmė daugelį jos darbuotojų ir užblokavo jos interneto 
svetainę;

K. kadangi žmogaus teisių gynėjai, opozicijos politikai, pilietinės visuomenės atstovai, 
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profesinių sąjungų atstovai ir kiti aktyvistai nuolat sulaukia grasinimų, yra bauginami ir 
jų pagrindinės teisės ribojamos; kadangi nėra jokių požymių, kad Baltarusijos valdžios 
institucijos tiria tūkstančius pranešimų apie policijos žiaurumus, kurie buvo pateikti nuo 
2020 m. rugpjūčio mėn. vidurio, arba protestuotojų nužudymus; kadangi plačiai paplitęs 
nebaudžiamumas už žmogaus teisių pažeidimus atspindi desperatišką Baltarusijos 
žmonių padėtį; kadangi teisės viršenybės nebuvimas trukdo jiems pasinaudoti teise į 
teisingą bylos nagrinėjimą;

L. kadangi, Baltarusijos studentų asociacijos – nepriklausomos studentų sąjungos – 
duomenimis, buvo sulaikyta daugiau kaip 460 studentų, iš kurių beveik trečdalis yra 
moterys, ir daugiau kaip 150 studentų buvo savavališkai išmesti iš universitetų, o 
daugelis pabėgo į kaimynines šalis baimindamiesi dėl savo saugumo;

M. kadangi 2021 m. gegužės 31 d. Baltarusijos valdžios institucijos dar labiau sugriežtino 
ir taip griežtas kelionių taisykles, praktiškai uždrausdamos Baltarusijos piliečiams, tarp 
ir jų tiems, kurie turi ilgalaikius leidimus gyventi užsienyje, išvykti iš šalies;

N. kadangi Baltarusijoje daugėja represijų prieš lenkų mažumos atstovus, tarp jų 
Baltarusijos lenkų sąjungos pirmininkės Andżelikos Borys suėmimas ir nuteisimas, taip 
pat žurnalisto, tinklaraštininko ir Baltarusijos lenkų sąjungos nario Andrzejaus 
Poczobuto sulaikymas; kadangi Lenkijos mokyklų sistema Baltarusijoje patiria vis 
didesnį režimo spaudimą; kadangi šiuos veiksmus lydi prieš lenkus nukreipta 
propaganda valstybinėje televizijoje; kadangi A. Lukašenka sukūrė naują valstybinę 
šventę Baltarusijoje, kuri bus švenčiama rugsėjo 17 d., minint sovietų įsiveržimo į 
Lenkiją 1939 m. metines;

O. kadangi Baltarusija pradėjo Astravo atominės elektrinės komercinį eksploatavimą 
neatsižvelgusi į visas saugos rekomendacijas, pateiktas 2018 m. ES testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis ataskaitoje, todėl Astravo elektrinė yra nesaugi ir kelia 
rimtą grėsmę branduolinei saugai visoje Europoje;

P. kadangi Europos Sąjunga iki šiol taiko sankcijas 88 Baltarusijos asmenims ir 
septyniems subjektams, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką;

1. griežtai smerkia gegužės 23 d. Baltarusijos valdžios institucijų įvykdytą „Ryanair“ 
lėktuvo, skridusio reisu FR4978, užgrobimą ir priverstinį nutupdymą Minske bei 
žurnalisto Ramano Pratasevičiaus ir Sofijos Sapegos sulaikymą; mano, kad tai yra 
siaubingas tarptautinės teisės pažeidimas, kuris laikytinas valstybinio terorizmo aktu;

2. ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapegą, taip pat 
visus kitus Baltarusijoje sulaikytus žurnalistus ir politinius kalinius;

3. primena Tarybos sprendimą sugriežtinti esamas ribojamąsias priemones, įvedant 
draudimą visų rūšių Baltarusijos vežėjams patekti į ES oro erdvę ir į ES oro uostus, ir 
pataria Tarybai parengti planą, kuriuo būtų sudarytos palankesnės sąlygos Baltarusijos 
piliečiams bandyti išvykti iš šalies; ragina Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją ir 
Europos aviacijos saugos agentūrą ištirti šį nepriimtiną incidentą, kuris kelia grėsmę 
tarptautinėms normoms ir standartams, ir imtis atitinkamų priemonių; pažymi, kad šiuo 
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rimtu incidentu iš esmės pažeistas pasitikėjimas ir kad kiekviena valstybė turėtų elgtis 
atsakingai vykdydama savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal Čikagos konvenciją, kad 
orlaiviai galėtų vykdyti skrydžius saugiai ir patikimai; ragina bendrovę „Ryanair“ 
bendradarbiauti ir dalytis su valdžios institucijomis visa susijusia informacija apie šį 
incidentą;

4. ragina nuodugniai įvertinti asmenų pagrobimo iš perimto civilinio lėktuvo pasekmes ne 
tik tarptautiniam oro susisiekimui ir aviacijos saugai, bet ir bendram saugumui 
Europoje, taip pat ištremtų, pastogės ar prieglobsčio ES valstybėse narėse prašančių 
Baltarusijos ir kitų šalių piliečių saugumui;

5. pažymi, kad atliekant tokį tyrimą turėtų būti išnagrinėtas galimas Rusijos vaidmuo 
Baltarusijos režimui vykdant teroristinius aktus; pabrėžia, kad, jei Rusijos vaidmuo būtų 
nustatytas, visiems Rusijos piliečiams tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavusiems 
operacijoje turėtų būti pritaikytos sankcijos pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus 
teisių pažeidimus režimą (ES Magnitskio aktas); pabrėžia ES indėlio, įskaitant tokių ES 
organų kaip Europolo, Eurojusto ar Europos prokuratūros dalyvavimą jungtinėse tyrimo 
grupėse ir jų operacijose, vykdant tyrimą svarbą;

6. pakartoja nepripažįstantis Aliaksandro Lukašenkos išrinkimo Baltarusijos prezidentu; 
mano, kad dabartinis Baltarusijos režimas yra nelegitimus, neteisėtas ir nusikalstamas; 
toliau remia Baltarusijos žmones ir jų teisėtus reikalavimus ir siekius surengti laisvus ir 
sąžiningus rinkimus, turėti pagrindines laisves ir žmogaus teises, demokratinį 
atstovavimą, politinį dalyvavimą ir orumą; smerkia represijas prieš tūkstančius 
baltarusių, kurie taikiai protestavo gindami savo teisę į laisvę, demokratiją ir orumą;

7. griežtai smerkia ir reikalauja nedelsiant nutraukti Baltarusijos valdžios institucijų 
vykdomą smurtą ir represijas, visų pirma neteisėtą sulaikymą, kankinimą, netinkamą 
elgesį sulaikymo vietose ir taikių piliečių baudžiamąjį persekiojimą, taip pat reiškia 
savo paramą Baltarusijos visuomenei ir solidarumą su ja; smerkia režimo sistemingai 
vykdomas represijas prieš civilius, dėl kurių nuo suklastotų 2020 m. rugpjūčio mėn. 
rinkimų daugiau kaip 14 000 baltarusių buvo priversti bėgti iš šalies dėl smurto, 
bauginimo ir kitų formų prievartos; pakartoja, kad šios tebevykstančios represijos ir 
priverstinis civilių perkėlimas prilygsta šiurkštiems žmogaus teisių pažeidimams; 
apgailestauja dėl to, kad Baltarusija šiuo metu yra vienintelė šalis Europoje, kurioje vis 
dar vykdoma mirties bausmė, ir primygtinai reikalauja nedelsiant ir visam laikui ją 
panaikinti; smerkia tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos neseniai priėmė priemones, 
kuriomis daugumai Baltarusijos piliečių, įskaitant daug leidimų gyventi užsienyje 
turinčių žmonių, uždrausta išvykti iš šalies;

8. smerkia žiaurius ir neteisingus teismo nuosprendžius, neseniai paskelbtus daugeliui 
politinių kalinių ir sulaikytųjų asmenų, įskaitant opozicijos lyderį Pavelą Seviarynecą, ir 
bylas prieš Baltarusijos demokratinės opozicijos veikėjus, tokius kaip Viktaras 
Babaryka, Mikola Statkevičius ir Siarhejus Cichanouskis; smerkia tai, kad Pavelas 
Seviarynecą, Jauhenas Afnahelis, Andrejus Voiničius, Pavelas Juchnevičius, Dzmitryjus 
Kazlovas, Maksimas Viniarskis ir Iryna Ščasnaja buvo nuteisti uždarame teismo 
posėdyje Mogiliave;
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9. dar kartą pabrėžia nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos ir žurnalistų svarbą bei 
svarbų jų vaidmenį Baltarusijos visuomenėje; smerkia represijas prieš žiniasklaidą ir 
prieigos prie interneto blokavimą, taip pat žurnalistų ir tinklaraštininkų mušimą, 
suėmimą ir bauginimą; pabrėžia Baltarusijos žmonių teisę nekliudomai gauti 
informaciją;

10. smerkia valdžios institucijų represijas ir priešiškus veiksmus prieš lenkų mažumos 
atstovus ir lenkų mokyklų sistemą Baltarusijoje; šiuo klausimu ragina besąlygiškai 
paleisti Andżeliką Borys, Andrzejų Poczobutą ir kitus politinius kalinius;

11. ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), Komisiją ir valstybių narių nacionalines 
diplomatines atstovybes Baltarusijoje atidžiai stebėti atskirų politinių kalinių, įskaitant 
Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapegą, padėtį ir bylas Baltarusijoje, teikti jiems paramą 
ir dirbti siekiant užtikrinti jų paleidimą; atsižvelgdamas į tai, ragina A. Lukašenkos 
režimą nedelsiant nutraukti bet kokius veiksmus, kuriais siekiama įbauginti arba 
persekioti nacionalinių ir Europos diplomatinių tarnybų narius, laikantis tarptautinių 
įsipareigojimų, Baltarusijos prisiimtų pagal Vienos konvencijas dėl diplomatinių ir 
konsulinių santykių;

12. pabrėžia, kad nedelsiant reikia išlaikyti ir plėtoti ryšius bei bendradarbiavimą su 
Baltarusijos demokratinių jėgų atstovais Minske ir tremtyje, visų pirma su Sviatlana 
Cichanouskaja ir Koordinacinės tarybos bei Nacionalinio kovos su krize valdymo 
organizacijos nariais; todėl pritaria raginimams pakviesti jų atstovus į 2021 m. birželio 
11–13 d. G 7 aukščiausiojo lygio susitikimą ir į 2021 m. Rytų partnerystės 
aukščiausiojo lygio susitikimą ir rekomenduoja toliau kviesti juos į aukšto lygio 
dvišalius susitikimus vyriausybių lygmeniu, taip pat į Parlamento sesijas ir 
tarpparlamentinius susitikimus ir sukurti Baltarusijai skirtas grupes visuose ES valstybių 
narių nacionaliniuose parlamentuose;

13. ragina Tarybą kuo greičiau išplėsti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ES sankcijos, 
sąrašus, įtraukiant asmenis ir subjektus, susijusius su „Ryanair“ lėktuvo, skridusio reisu 
FR4978, perėmimu ir priverstiniu nutupdymu bei Ramano Pratasevičiaus ir Sofijos 
Sapegos sulaikymu; primena, kad žurnalistui Ramanui Pratasevičiui gresia mirties 
bausmė;

14. ragina Tarybą kuo skubiau priimti ketvirtąjį sankcijų, taikomų asmenims ir subjektams, 
dalyvavusiems arba prisidėjusiems prie rinkimų klastojimo ar po jų vykdytų žmogaus 
teisių pažeidimų Baltarusijoje, įskaitant nepriklausomų žurnalistų ir tinklaraštininkų 
persekiojimą, paketą ir pradėti darbą dėl tolesnio sankcijų paketo; ragina taikyti 
sankcijas prokurorams, teisėjams ir teisėsaugos darbuotojams, kurie atlieka vaidmenį 
vykdant represijas ir neteisingai nuteisiant režimo kritikus, taip pat agentams, 
dirbantiems režimui propagandos, žiniasklaidos, dezinformacijos ir neapykantą 
kurstančios kalbos srityse, asmenims ir subjektams, remiantiems A. Lukašenką ir jo 
režimą, pvz., Maratui Markovui, kuris birželio 2 d. valstybiniame televizijos kanale 
ONT iš Ramano Pratasevičiaus ėmė interviu, ir asmenims, pvz., žvalgybos pareigūnams 
ir aviacijos institucijoms, kurie dalyvavo gegužės 23 d. aviacijos incidente; 
atsižvelgdamas į tai, primena, kad reikia visapusiškai pasinaudoti turimomis 
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galimybėmis taikyti ribojamąsias priemones pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus 
teisių pažeidimus režimas (ES Magnitskio aktą);

15. ragina Komisiją ir valstybes nares griežtai atsisakyti teikti finansinę paramą Baltarusijos 
režimui ir todėl neskirti jokių naujų kredito linijų bankams, taip pat nutraukti bet kokias 
investicijas į infrastruktūros projektus ar ūkio subjektus Baltarusijoje; ragina Komisiją 
priimti priemones, kuriomis būtų užkertamas Europos finansų įstaigoms įsigyti 
obligacijų ar kitų finansinių priemonių, kurias išduoda Baltarusijos vyriausybė ir jos 
kontroliuojamos viešosios institucijos; palankiai vertina tai, kad Europos investicijų 
bankas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas sustabdė Baltarusijos viešojo 
sektoriaus projektų finansavimą, ir ragina ištirti, kaip nepanaudotos lėšos galėtų būti 
perorientuotos į pilietinę visuomenę ir su režimu nesusijusias privačiojo sektoriaus 
dalis; ragina Tarptautinį valiutos fondą ir ES valstybes nares jokiomis aplinkybėmis 
neteikti tiesioginės biudžeto paramos režimui ir susilaikyti nuo specialaus lėšų 
panaudojimo proceso, apie kurį pranešta 2021 m.;

16. primena visoms Baltarusijoje veikiančioms ES įmonėms apie savo ankstesnį raginimą 
elgtis ypač stropiai ir laikytis savo pareigos gerbti žmogaus teises, laikantis JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindinių principų: be to, prašo jų susilaikyti nuo bet kokių naujų 
investicijų ir viešai protestuoti prieš Baltarusijos valdžios institucijų šalyje vykdomas 
represijas;

17. ragina Tarybą skubiai priimti ir įgyvendinti ekonomines sankcijas, kurios turi būti 
reikšmingos ir kuo greičiau pradėti daryti poveikį Baltarusijos režimui, jo rėmėjams ir 
režimą remiančiams ekonominės veiklos vykdytojams; ragina, kad šios ekonominės 
sankcijos būtų nukreiptos prieš valstybines ir privačias įmones, kurias kontroliuoja 
režimas arba kurios glaudžiai susijusios su režimo verslo interesais arba kurios, kaip 
žinoma, atleidžia savo darbuotojus už dalyvavimą streikuose ar protestuose; ragina 
taikyti sektorines sankcijas, visų pirma žalios naftos ir naftos produktų, kalio, plieno ir 
medienos perdirbimo pramonei; be to, ragina nutraukti bendradarbiavimą su 
Baltarusijos valstybiniais bankais ir jų finansavimą, taip pat apriboti tarptautinių bankų 
kredito linijas, skirtas patronuojamiesiems bankams Baltarusijoje ir apsvarstyti 
galimybę laikinai sustabdyti Baltarusijos prieigą prie SWIFT sistemos; prašo ES 
įregistruotų bendrovių, visų pirma „Siemens AG“ liautis bendradarbiavus su 
Baltarusijos valdžios institucijomis dalijantis technologijomis ir praktine patirtimi; 
ragina valstybes nares ir ES institucijas dėti daugiau pastangų kovojant su didelio masto 
cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos į ES, iš kurios gaunamomis lėšomis finansuojamas 
A. Lukašenkos režimas; ragina ES imtis koordinuotų solidarumo veiksmų siekiant 
kompensuoti valstybių narių, kurios labiausiai nukentėjo nuo Baltarusijai taikomų 
ekonominių sankcijų, patiriamus ekonominius sunkumus;

18. palankiai vertina Europos transliuotojų sąjungos (EBU) sprendimą sustabdyti 
Baltarusijos transliuotojo BTRC narystę joje; ragina sustabdyti Baltarusijos narystę 
tarptautinėse sporto organizacijose ir tarptautiniuose sporto renginiuose, įskaitant 
dalyvavimą Europos ir pasaulio čempionatuose bei Tokijuje vyksiančiose olimpinėse 
žaidynėse; primygtinai ragina Europos futbolo asociacijų sąjungą (UEFA) panaikinti 
Baltarusijos valstybinės televizijos „TVR“ turimas EURO 2020 futbolo turnyro 
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transliavimo teises ir nemokamai jas suteikti nepriklausomam televizijos kanalui 
„Belsat TV“;

19. ragina valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą žvalgybos klausimais, susijusiais su 
krize Baltarusijoje, ir išsiųsti iš šalies žinomus ir įtariamus Baltarusijos žvalgybos 
pareigūnus, vykdančius veiklą visoje Sąjungoje; ragina savo Pirmininką apriboti 
Baltarusijos ambasados Briuselyje darbuotojų galimybes patekti į Europos Parlamentą, 
įskaitant fizines ir nuotolines galimybes dalyvauti Europos Parlamento rengiamuose 
posėdžiuose, ir persvarstyti Parlamento komunikavimą su Baltarusijos ambasada;

20. išreiškia rimtą susirūpinimą dėl Rusijos bendradarbiavimo su A. Lukašenkos režimu, 
įskaitant finansinę paramą ir glaudų žvalgybos tarnybų bendradarbiavimą;

21. pabrėžia, kad būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, įskaitant diskusijas JT ir NATO; 
ragina ES glaudžiai koordinuoti savo priemones su Jungtinėmis Valstijomis, G 7 šalimis 
partnerėmis ir kitomis šalimis bendramintėmis ir siekti plačios ES partnerių, ypač 
Europos kaimynių, pvz., Ukrainos, koalicijos, kad sankcijos būtų kuo veiksmingesnės; 
primena, kad Ukrainos vyriausybė priėmė sprendimą prisijungti prie ES valstybių narių 
ir Baltarusijos oro linijoms taikyti transporto sankcijas, ir ragina Komisiją ir Tarybą 
taikyti baudžiamąsias priemones oro linijų bendrovei „Belavia“ ir jos keleiviams, 
skrendantiems į Rusijos aneksuotą Krymą; palankiai vertina būsimus ES ir JAV bei 
JAV ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimus ir mano, kad tai yra svarbios galimybės 
suderinti ES ir jos partnerių pozicijas;

22. pabrėžia, kad nors geriausias būdas ES tinkamai kovoti su neteisėtai veikiančiomis 
valstybėmis yra sankcijų mechanizmai, ES, be sankcijų Baltarusijos valstybės 
valdomoms įmonėms, turėtų pasinaudoti esamu vidiniu spaudimu Baltarusijoje, 
remdama Baltarusijos pilietinę visuomenę;

23. ragina Komisiją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotoją pradėti rengti aukšto lygio tarptautinę 
konferenciją „Demokratinės Baltarusijos ateitis“ dėl krizės Baltarusijoje sprendimo ir 
Baltarusijos valdžios institucijų nusikaltimų prieš jos žmones ir demokratinę 
Baltarusijos pertvarką tyrimo ir persekiojimo už juos; mano, kad tokia konferencija, 
kuriai vadovaus ES ir kurioje dalyvaus tarptautinės finansų institucijos, G 7 šalys, ES 
valstybės narės ir institucijos bei kitos šalys, norinčios įsipareigoti prisidėti prie kelių 
milijardų eurų finansinių priemonių paketo, padės remti būsimas reformas ir 
ekonomikos restruktūrizavimą ir ja Baltarusijos žmonėms bus nusiųstas aiškus paramos 
signalas;

24. primena savo ankstesnę iniciatyvą dėl aukšto lygio misijos, kurioje dalyvautų buvę 
aukšto rango Europos pareigūnai, kuri išnagrinėtų visus galimus būdus sustabdyti 
smurtui ir išlaisvinti politiniams kaliniams ir kuri galėtų padėti Baltarusijoje sukurti 
palankias sąlygas įtraukiam vidaus politiniam dialogui;

25. primygtinai ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares padidinti tiesioginę paramą su 
esančiais Baltarusijos opozicijai, pilietinės visuomenės aktyvistams, žmogaus teisių 
gynėjams ir nepriklausomai žiniasklaidai Baltarusijoje ir užsienyje ir aktyviau 
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bendradarbiauti su jais, be kita ko, stiprinant gebėjimus ir teikiant finansinę paramą, ir 
didinti paramą Europos demokratijos fondo veiklai vietoje; todėl ragina ES ir kitas 
tarptautines organizacijas teikti finansinę ir techninę paramą žiniasklaidoms 
priemonėms ir nepriklausomiems ir nepriklausomiems žurnalistams, kad jie galėtų 
atlikti savo pareigą informuoti visuomenę apie Baltarusijoje vykstančius pokyčius; 
atsižvelgdamas į tai, dar kartą ragina teikti didesnę paramą televizijos kanalui „Belsat 
TV“;

26. įsipareigoja padėti stiprinti demokratinių jėgų pajėgumus, didinti pilietinės visuomenės 
vaidmenį, remti visapusišką politinį dialogą siekiant taikaus valdžios perdavimo 
Baltarusijoje, taip pat jaunus politinius lyderius ir žmogaus teisių gynėjus, pasitelkiant 
Parlamento demokratijos paramos mechanizmus;

27. palankiai vertina Komisijos pateiktą 3 mlrd. EUR vertės išsamų ekonominės paramos 
būsimai demokratinei Baltarusijai planą; ragina Komisiją ir Tarybą šį planą plėtoti 
toliau ir skleisti informaciją apie jį ir aiškiai nurodyti, kad, įvykus demokratiniams 
pokyčiams Baltarusijoje, ES bus pasirengusi teikti apčiuopiamą pagalbą, kad šalis 
pasuktų reformų ir modernizavimo keliu; pažymi, kad ES turi pasiūlyti išsamų veiksmų, 
skirtų Baltarusijos demokratinėms jėgoms pasirengti įgyvendinti šį paketą, rinkinį;

28. ragina ES koordinuoti veiksmus su Jungtinėmis Valstijomis, G 7 partneriais ir kitomis 
šalimis bendramintėmis, siekiant sustabdyti bendradarbiavimą su A. Lukašenkos režimo 
viešuoju sektoriumi ir persiorientuoti į bendradarbiavimą su Baltarusijos pilietine 
visuomene ir Baltarusijos privačiosiomis bendrovėmis, kurios nėra susijusios su režimu;

29. atmeta nepriimtinus Aliaksandro Lukašenkos grasinimus, kad Baltarusijos valdžios 
institucijos nestabdys neteisėtų migrantų ir prekybos narkotikais, ir reiškia susirūpinimą 
dėl didėjančio neteisėtos migracijos iš Baltarusijos į ES masto ir galimo Baltarusijos 
valdžios institucijų dalyvavimo šiame reiškinyje; ragina valstybes nares ir ES 
institucijas stebėti pokyčius šiose srityse ir imtis atitinkamų priemonių;

30. smerkia Baltarusijos vadovybės netinkamą naudojimąsi teisėsaugos institucijomis 
politiniais tikslais; ragina Interpolą nedelsiant ir nuodugniai peržiūrėti dabartinius ir 
būsimus Baltarusijos prašymus ir imtis visų reikiamų priemonių, kad Baltarusija 
netinkamai neišnaudotų Interpolo politiniais tikslais;

31. pabrėžia, kad reikia atlikti išsamų A. Lukašenkos režimo įvykdytų nusikaltimų prieš 
Baltarusijos žmonės tyrimą, kuris turėtų būti užbaigtas įsteigiant tarptautinį teismą, 
kuris vykdytų baudžiamąjį persekiojimą už šiuos nusikaltimus; primygtinai ragina 
tarptautinę bendruomenę, atsižvelgiant į Baltarusijos valdžios institucijų nenorą sukurti 
teisinę valstybę ir įtvirtinti atskaitomybę, imtis veiksmų, kurie padėtų išsaugoti 
nusikaltimų įrodymus ir užtikrintų nusikaltimų tyrimą ir atsakingų asmenų visoje 
vadovavimo grandinėje baudžiamąjį persekiojimą; palankiai vertina kelių ES valstybių 
narių iniciatyvas taikyti universaliosios jurisdikcijos principą ir rinkti bei rengti teismo 
bylas prieš Baltarusijos represijų vykdytojus, taip pat ragina visas ES valstybes nares 
sekti jų pavyzdžiu; ragina aktyviai remti visas tarptautines iniciatyvas, kuriomis 
siekiama spręsti nebaudžiamumo Baltarusijoje problemą, pavyzdžiui, Tarptautinę 
atskaitomybės platformą (angl. International Platform Against Impunity) ir Teisingumo 
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centrą (angl. Justice Hub) Vilniuje;

32. primygtinai ragina Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotoją, Komisiją, Tarybą ir ES valstybes nares 
ir toliau kelti klausimą dėl padėties Baltarusijoje visose atitinkamose Europos ir 
tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, ESBO, Europos Taryboje, JT žmogaus teisių 
taryboje ir kituose specializuotuose JT organuose, siekiant užtikrinti, kad dėl padėties 
Baltarusijoje būtų imamasi skubių tarptautinių veiksmų ir būtų įveikti Rusijos ir kitų 
šalių trukdymai imtis tokių veiksmų;

33. ragina valstybes nares dar labiau palengvinti vizų ir leidimų gyventi išdavimo 
procedūras tiems, kurie dėl politinių priežasčių bėga iš Baltarusijos, arba tiems, kuriems 
dėl prieš juos vykdomo smurto reikia medicinos pagalbos, ir pasiūlyti jiems ir jų 
šeimoms būtiną paramą ir pagalbą; ragina valstybes nares įgyvendinti ESBO Maskvos 
mechanizmo pranešėjo rekomendacijas dėl prieglobsčio suteikimo persekiojimo 
atvejais, kuriems taikoma Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, ir toliau 
supaprastinti skubių vizų išdavimo ir laikino prieglobsčio suteikimo ES šalyse tvarką; 
ragina valstybes nares ir Komisiją siūlyti stipendijas Baltarusijos studentams ir 
mokslininkams, išmestiems iš universitetų ir įkalintiems už jų demokratinę poziciją; 
ragina valstybes nares teikti finansinę paramą toms ištremtoms institucijoms, pvz., 
Europos humanitariniam universitetui Vilniuje, kurios puoselėja naująją baltarusių 
kartą, kuri kovoja su korumpuota ir nelegitimia šalies sistema;

34. ragina Komisiją, valstybes nares ir EIVT bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, 
pvz., ESBO Maskvos mechanizmu ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryba, taip pat 
remti žmogaus teisių gynėjus ir pilietinę visuomenę vietoje, kad būtų užtikrinama, kad 
žmogaus teisių pažeidimai būtų stebimi, fiksuojami dokumentais ir apie šiuos 
pažeidimus būtų pranešama, o vėliau reikalaujama atsakomybės už juos ir užtikrinamas 
teisingumas nukentėjusiems; palankiai vertina tai, kad sukurta Baltarusijai skirta 
Tarptautinė atskaitomybės platforma, ir ragina ES institucijas ir valstybes nares remti 
jos veikimą; įsipareigoja veiksmingai vykdyti Europos Parlamento kovai su 
nebaudžiamumu Baltarusijoje skirtos platformos veiklą ir koordinuoti laiku vykdomą 
tarptautinį atsaką į įvykius Baltarusijoje;

35. pakartoja, kad visos valstybės narės turi laikytis vieningos pozicijos reaguodamos į 
valstybinį terorizmą, kurį organizavo Aliaksandro Lukašenkos režimas ir kurį remia 
Kremlius; pabrėžia, kad ES svarbu kovoti su Sąjungoje skleidžiama dezinformacija apie 
padėtį Baltarusijoje, taip pat su kitų formų hibridinėmis grėsmėmis, kurias šiuo 
klausimu vykdo trečiosios šalys; reiškia savo solidarumą su Latvija po to, kai 
Baltarusijoje nepagrįstai išsiuntė jos diplomatus; smerkia Baltarusijos generalinio 
prokuroro pradėtą baudžiamąjį tyrimą prieš Latvijos užsienio reikalų ministrą ir 
Latvijos sostinės Rygos merą; smerkia visus Baltarusijos valdžios institucijos bandymus 
daryti spaudimą ES valstybėms narėms, įskaitant Baltarusijos prokurorų prašymą 
apklausti buvusį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų, remiantis jo tariamais ryšiais su 
SS vadovaujamu pagalbiniu policijos batalionu, kuris Baltarusijoje vykdė 
baudžiamąsias operacijas per Antrąjį pasaulinį karą;
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36. pakartoja kad yra susirūpinęs dėl Atravo atominės elektrinės, esančios vos už 45 km 
nuo Vilniaus, komercinio eksploatavimo ir pabrėžia riziką, kurią ji kelia ES šalims; 
pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į Astravo atominės elektrinės keliamas grėsmes 
branduolinei saugai, apgailestauja kad Baltarusija neužtikrina visiško Astravo atominės 
elektrinės branduolinės saugos skaidrumo ir kad ji neįsipareigojo visapusiškai 
įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas Europos branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų grupės (ENSREG) parengtame elektrinės tarpusavio vertinime, ir ragina 
nustatyti veiksmingas apsaugos priemones, neleidžiančias tiesiogiai ar netiesiogiai 
Astravo atominėje elektrinėje pagamintos elektros parduoti ES rinkoje;

37. pabrėžia, kad dabartinė padėtis yra Europos Sąjungos patikimumo ir jos užsienio 
politikos formavimo veiksmingumo išbandymas; primena, kad padėtis Baltarusijoje – 
kaimyninėje šalyje ir Rytų partnerystės šalyje – daro tiesioginį poveikį ES ir kad ES 
turėtų parodyti pakankamą ryžtą teikti apčiuopiamą ir ilgalaikę paramą demokratinėms 
jėgoms, siekiančioms laisvės ir demokratijos Baltarusijoje; ragina ES nedvejoti ir veikti 
greitai ir aktyviai;

38. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Tarptautinei civilinės aviacijos 
organizacijai ir Baltarusijos Respublikos valdžios institucijoms.


