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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich 
násilného potláčania
(2021/2881(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 24. mája 2021 a 25. júna 2021 o Bielorusku,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 21. júna 2021 o Bielorusku,

– so zreteľom na prejav predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie v roku 2021,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella z 26. marca o podpore 
Medzinárodnej platformy pre zodpovednosť pre Bielorusko zo strany EÚ a z 15. júla 
2021 o tvrdých zásahoch proti občianskej spoločnosti v Bielorusku a na jeho vyhlásenia 
v mene EÚ z 30. júla 2021 o zneužívaní migrantov a utečencov zo strany režimu a z 8. 
augusta 2021 k prvému výročiu zmanipulovaných prezidentských volieb v Bielorusku, 
ktoré sa konali 9. augusta 2020,

– so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 
6. júla 2021 o odsúdení Viktora Babaryka a ďalších politických procesoch, zo 7. júla 
2021 o obmedzení diplomatickej prítomnosti v Litve, z 30. augusta 2021 o represiách 
voči novinárom a médiám a zo 6. septembra 2021 o odsúdení Marie Kolesnikovovej 
a Maxima Znaka,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a všetky dohovory o ľudských 
právach, ktorých signatárom je aj Bielorusko,

– so zreteľom na Parížsku chartu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
(OBSE) pre novú Európu,

– so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských 
práv v Bielorusku Anaïs Marinovej predloženú 5. júla 2021 Rade OSN pre ľudské 
práva,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 13. júla 2021 o situácii v oblasti 
ľudských práv v Bielorusku,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu zo 16. septembra 2021 Rade, 
Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku o smerovaní politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom1,

– so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu 

1 Prijaté texty, P9_TA(2021)0383.
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myslenia za rok 2020 demokratickej opozícii v Bielorusku,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže viac ako rok po takzvaných voľbách, ktoré sa konali 9. augusta 2020, bieloruské 
orgány pokračujú v represiách voči bieloruskému obyvateľstvu, pričom mnohí občania 
sú obťažovaní, zatýkaní, mučení a odsúdení za vyjadrenie nesúhlasu s režimom alebo s 
rozsiahlym porušovaním ľudských práv, ku ktorému dochádza v Bielorusku; keďže EÚ 
a jej členské štáty výsledky prezidentských volieb neuznali;

B. keďže sa odhaduje, že takmer 40 000 Bielorusov bolo v určitom okamihu zadržaných za 
protestovanie proti režimu; keďže obhajcovia ľudských práv zdokumentovali stovky 
prípadov mučenia a zlého zaobchádzania, pričom niekoľko ľudí je naďalej nezvestných 
a ďalších našli mŕtvych; keďže v bieloruských detenčných centrách a väzniciach 
naďalej dochádza k neľudskému zaobchádzaniu, mučeniu a úmyselnému odopieraniu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom niekoľko demonštrantov v nich zomrelo; 
keďže bolo zdokumentovaných niekoľko prípadov pokusu o samovraždu na súde a vo 
väzení; keďže sa zdá, že celé súdnictvo krajiny sa zmenilo na nástroj režimu a využíva 
sa na zabezpečenie jeho prežitia; keďže v Bielorusku je viac ako 720 politických 
väzňov a proti bieloruským občanom bolo vznesených viac ako 4 600 obvinení z 
trestných činov, pričom sa nezačalo ani jediné konanie proti osobám zodpovedným 
alebo spoluzodpovedným za násilie a represie; keďže obhajcovia ľudských práv, 
opoziční politici, občianska spoločnosť, nezávislí novinári a ďalší aktivisti sú 
systematicky vystavovaní násilným represiám; keďže tisíce Bielorusov boli nútené 
alebo inak dohnané k tomu, aby opustili vlastnú krajinu a bezpečnosť hľadali v 
zahraničí;

C. keďže bieloruský režim vedie represívnu kampaň proti občianskej spoločnosti a 
obhajcom ľudských práv, ktorej cieľom je umlčať všetky zostávajúce nezávislé hlasy v 
Bielorusku; keďže takmer 250 organizácií občianskej spoločnosti bolo zlikvidovaných 
alebo je v procese likvidácie vrátane Centra pre ľudské práva Viasna, ktoré bolo 
bezprecedentne zasiahnuté zatknutím a obvinením svojho vedenia, zamestnancov a 
dobrovoľníkov vrátane riaditeľa Viasny Alesa Biaľackého; člena predstavenstva Viasny 
a podpredsedu Medzinárodnej federácie pre ľudské práva Valentina Stefanoviča; 
koordinátorky siete dobrovoľníkov Viasny Marfy Rabkovovej, Andreja Čepjuka; 
Leonida Sudalenka; Tatiany Lasitovej; Marie Tarasenkovej; Vladimira Labkoviča a 
ďalších zamestnancov a dobrovoľníkov Viasny;

D. keďže bieloruské súdy vydali viac ako 120 nespravodlivých a svojvoľných rozsudkov v 
politicky motivovaných procesoch, ktoré sa často konali za zatvorenými dverami a bez 
riadneho súdneho procesu; keďže bieloruský opozičný politik Viktor Babaryko bol 
odsúdený na 14 rokov odňatia slobody a bieloruskí lídri opozície a politickí väzni Maria 
Kolesnikovová, laureátka Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a nositeľka 
medzinárodného ocenenia pre statočné ženy Women of Courage, a prominentný právnik 
Maxim Znak boli odsúdení na 11, resp. 10 rokov za údajné pripravovanie prevratu; 
keďže bolo zatknutých takmer 500 novinárov a bieloruské orgány pokračujú v tvrdých 
zásahoch a obťažovaní nezávislých bieloruských novinárov a v zámerných pokusoch o 
obmedzenie objektívneho spravodajstva; keďže 27. augusta 2021 bieloruský režim 
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nariadil zrušenie Bieloruského združenia novinárov, ktoré je najväčšou nezávislou 
organizáciou novinárov v krajine a v roku 2004 získalo Sacharovovu cenu za slobodu 
myslenia; keďže dve novinárky Belsat, Jekaterina Andrejevová a Daria Čulcovová, si 
naďalej odpykávajú tresty v trestaneckej kolónii v Bielorusku;

E. keďže tlak na bieloruské odborové zväzy sa v posledných týždňoch dramaticky zvýšil, 
pričom vedúci predstavitelia a členovia Bieloruského nezávislého odborového zväzu 
(BITU) a Bieloruského kongresu demokratických odborových zväzov (BKDP) boli 
zatknutí, pokutovaní a podrobení prehliadkam KGB; keďže podľa indexu globálnych 
práv ITUC za rok 2021 je Bielorusko jednou z najhorších krajín pre pracujúcich;

F. keďže Alexander Lukašenko pokračuje vo svojom ťažení proti poľskej menšine, uväznil 
Andżeliku Borysovú a Andrzeja Poczobuta, dvoch vedúcich predstaviteľov poľskej 
komunity, útočí na školy s poľským vyučovacím jazykom a vedie propagandistickú 
kampaň založenú na falošnej historickej rétorike;

G. keďže nič nenasvedčuje tomu, že by bieloruské orgány vyšetrovali tisícky prípadov 
policajnej brutality nahlásených od polovice augusta 2020 alebo zabitie demonštrantov; 
keďže v dôsledku rozšírenej beztrestnosti porušovania ľudských práv je situácia 
bieloruského obyvateľstva naďalej zúfalá; keďže absencia právneho štátu obetiam 
prekáža v uplatnení práva na spravodlivý proces; keďže Bielorusko je jedinou krajinou 
v Európe, v ktorej sa ešte vykonáva trest smrti;

H. keďže 23. mája 2021 bol let spoločnosti Ryanair FR4978, medzinárodný osobný let 
medzi dvoma hlavnými mestami EÚ (z Atén do Vilniusu), presmerovaný s použitím 
sily do Minska na rozkaz Alexandra Lukašenka pod falošnou zámienkou bombovej 
hrozby, v rozpore s medzinárodnými dohovormi a ohrozujúc bezpečnosť viac ako 170 
cestujúcich a posádky na palube; keďže bieloruské orgány zadržali v Minsku 
cestujúceho Romana Prataseviča, bieloruského novinára a aktivistu, a jeho partnerku 
Sofiu Sapegovú;

I. keďže v odvete za sankcie EÚ uvalené v reakcii na nútené presmerovanie letu 
spoločnosti Ryanair FR4978 Lukašenko verejne pohrozil, že EÚ, najmä susednú Litvu a 
Poľsko, zaplaví migrantmi a drogami; keďže táto hrozba sa zrealizovala 
prostredníctvom zneužitia migrantov na politické účely; keďže Lukašenkov režim 
vytvoril systém na prepravu migrantov z Iraku, Turecka a iných krajín do Minska a s 
pomocou bieloruských príslušníkov pohraničnej stráže uľahčil ich nelegálny prechod do 
Európskej únie; keďže v dôsledku toho vstúpilo približne 4 000 nelegálnych migrantov 
do Litvy, viac ako 1 400 migrantov do Poľska a približne 400 migrantov do Lotyšska; 
keďže Poľsko, Lotyšsko a Litva museli na svojich hraniciach s Bieloruskom vyhlásiť 
núdzový stav; keďže počet neoprávnených vstupov do EÚ je stále vysoký a pokusy o 
nelegálne prekračovanie hraníc pokračujú; keďže bieloruský režim používa na 
vytláčanie migrantov na územie EÚ silu a šíri propagandu a dezinformácie obviňujúce 
členské štáty EÚ z uľahčovania nelegálnej migrácie do Bieloruska; keďže Lukašenko 
navrhol zrušenie povinnosti Bieloruska prijímať vracajúcich sa migrantov a predložil 
bieloruskému parlamentu návrh zákona, ktorým sa táto povinnosť pozastavuje; keďže 
najmenej päť migrantov zomrelo na podchladenie a vyčerpanie a niektorí migranti 
uviazli na niekoľko týždňov na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom; keďže Poľsko 
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obmedzilo prístup organizácií občianskej spoločnosti a médií do pohraničnej oblasti, 
kde bol zavedený núdzový stav; keďže situácia na hraniciach EÚ s Bieloruskom je 
naďalej napätá, pričom zo strany bieloruských dôstojníkov a vojakov dochádza 
k častým a rôznorodým provokáciám;

J. keďže vo svojej správe o stave Únie z 15. septembra 2021 predsedníčka Komisie 
nazvala zneužívanie migrantov hybridným útokom Bieloruska, ktorého cieľom je 
destabilizácia EÚ;

K. keďže 3. augusta 2021 bol Vitalij Šišov, zakladateľ Bieloruského domu na Ukrajine 
(skupiny pomáhajúcej ľuďom, ktorí opustili Bielorusko), nájdený obesený v parku v 
Kyjeve;

L. keďže 17. septembra 2021 bieloruská generálna prokuratúra pozastavila vyšetrovanie 
smrti Romana Bondarenka;

M. keďže po nedávnej smrtiacej streľbe v Minsku, pri ktorej zahynul Andrej Zelcer a agent 
KGB, režim zatkol viac ako sto ľudí, ktorí na túto udalosť reagovali na sociálnych 
sieťach, a pod nátlakom ich donútil k priznaniam;

N. keďže po kritike trénerov bola bieloruská športovkyňa Kristina Timanovská nútená 
predčasne odísť z olympijských hier v Tokiu a pre obavy o svoju bezpečnosť požiadala 
o policajnú ochranu na letisku v Tokiu a prijala humanitárne víza, ktoré jej udelilo 
Poľsko; keďže Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyhostil bieloruských trénerov 
Artura Šimaka a Jurija Majseviča z olympijských hier v Tokiu a začal vyšetrovanie;

O. keďže v už aj tak napätej atmosfére v septembri 2021 Rusko a Bielorusko uskutočnili 
rozsiahle spoločné vojenské cvičenie Západ 2021, na ktorom sa zúčastnilo 200 000 
príslušníkov vojenských síl, čím sa vytvoril ďalší tlak na hranice EÚ; keďže Rusko a 
Bielorusko zriadili spoločné výcvikové stredisko vzdušných síl a protivzdušnej obrany 
v Grodne, necelých 15 kilometrov od hranice s Poľskom; keďže 9. septembra 2021 sa 
prezidenti Lukašenko a Putin stretli v Moskve a oznámili schválenie ďalších 28 
programov integrácie na hospodárskej a fiškálnej úrovni, ako aj vytvorenie „spoločného 
obranného priestoru“, čo predstavuje ďalší krok smerom k zlúčeniu bieloruských a 
ruských ozbrojených síl a možnému trvalému nasadeniu ruských jednotiek v 
Bielorusku; keďže Lukašenko oznámil plány nákupu zbraní v hodnote 1 miliardy USD 
z Ruska do roku 2025 vrátane raketových systémov S-400; keďže 9. septembra 2021 sa 
Lukašenko a Putin dohodli aj na vytvorení jednotného trhu s ropou a plynom a na 
prehĺbení hospodárskej integrácie, čím sa zvýšilo riziko, že Lukašenko bude naďalej 
kupčiť so suverenitou Bieloruska výmenou za väčšiu podporu zo strany Ruska;

P. keďže 28. júna 2021 bieloruský režim pozastavil svoju účasť vo Východnom 
partnerstve;

Q. keďže Lukašenkov režim v uplynulom roku nariadil niekoľkým diplomatom a 
zamestnancom veľvyslanectiev EÚ a jej členských štátov, aby opustili krajinu, čím ešte 
viac zatvoril diplomatické komunikačné kanály;

R. keďže Medzinárodný menový fond (MMF) sa rozhodol poskytnúť Bielorusku prístup k 
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takmer 1 miliarde USD v rámci nových zvláštnych práv čerpania ako súčasť širšieho 
prídelu 650 miliárd USD pre všetkých členov MMF;

S. keďže Bielorusko začalo komerčnú prevádzku jadrovej elektrárne v Ostrovci bez toho, 
aby vyriešilo všetky bezpečnostné odporúčania uvedené v správe EÚ zo záťažových 
testov v roku 2018; keďže bieloruská strana nie je transparentná a neposkytuje 
dôveryhodné informácie o udalostiach v jadrovej elektrárni, čím opätovne potvrdzuje, 
že bieloruská jadrová elektráreň je nebezpečná a predstavuje vážnu hrozbu pre jadrovú 
bezpečnosť;

T. keďže Rada v nadväznosti na nútené a nezákonné pristátie letu FR4978 spoločnosti 
Ryanair v Minsku prijala 21. júna 2021 štvrtý balík reštriktívnych opatrení proti 
bieloruským fyzickým a právnickým osobám; keďže 4. júna 2021 Rada rozhodla o 
zavedení zákazu vstupu bieloruských dopravcov všetkého druhu do vzdušného priestoru 
EÚ a na letiská EÚ; keďže Európska únia doteraz uložila sankcie 166 fyzickým a 15 
právnickým osobám vrátane Alexandra Lukašenka, ako aj cielené hospodárske sankcie 
zamerané proti viacerým odvetviam bieloruského hospodárstva; keďže bieloruské 
hospodárstvo zaznamenalo v roku 2020 pokles reálneho HDP o 0,9 % a keďže 
prognózy na rok 2021 odhadujú ďalší pokles HDP o 2,7 %; keďže Čína naďalej 
spolupracuje s Bieloruskom a investuje v krajine, najmä do čínsko-bieloruského 
priemyselného parku Veľký kameň;

1. naďalej neochvejne vyjadruje solidaritu obyvateľom Bieloruska a pokojným 
demonštrantom, ktorí sa naďalej zasadzujú za slobodné a demokratické Bielorusko; 
pripomína, že Európska únia a jej členské štáty neuznali výsledky prezidentských volieb 
v roku 2020 z dôvodu rozsiahleho falšovania a vykonštruovania výsledkov 
a neuznávajú Alexandra Lukašenka za prezidenta Bieloruska;

2. naďalej odsudzuje pokračujúce represie, mučenie a zlé zaobchádzanie s pokojným 
obyvateľstvom Bieloruska, potláčanie médií a internetu a bitie, zatýkanie a 
zastrašovanie novinárov, blogerov a iných nezávislých hlasov v Bielorusku; naďalej 
žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov a svojvoľne 
zadržiavaných osôb a zrušenie všetkých obvinení voči nim a požaduje okamžité 
ukončenie násilia a represií;

3. trvá na potrebe zabezpečiť v Bielorusku základné slobody a ľudské práva, právny štát a 
nezávislé funkčné súdnictvo a ukončiť všetky represie, prenasledovanie, zlé 
zaobchádzanie, sexuálne a rodovo motivované násilie, nedobrovoľné zmiznutia 
a mučenie, ako aj na okamžitom a trvalom zrušení trestu smrti; vyzýva na skoncovanie s 
diskrimináciou žien a zraniteľných skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím a 
LGBTQI osôb;

4. odsudzuje politické procesy a tvrdé a nespravodlivé rozsudky, ktoré boli nedávno 
vynesené voči vedúcim predstaviteľom opozície Marii Kolesnikovovej a Maximovi 
Znakovi a voči ďalším politickým väzňom a väzneným osobám; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že súdne pojednávania sa uskutočnili za zatvorenými dverami a bez riadneho 
súdneho procesu a že diplomati EÚ a členských štátov sa na nich nemohli zúčastniť;

5. naďalej odsudzuje represálie zo strany orgánov proti Centru pre ľudské práva Viasna a 
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vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie a zrušenie všetkých obvinení proti 
Alesovi Biaľackému, Valentinovi Stefanovičovi, Marfe Rabkovovej, Andrejovi 
Čepjukovi, Leonidovi Sudalenkovi, Tatiane Lasitovej, Marii Tarasenkovej, Vladimirovi 
Labkovičovi a ďalším zamestnancom a dobrovoľníkom Viasny;

6. dôrazne odsudzuje represie a nepriateľské činy orgánov proti predstaviteľom poľskej 
menšiny a proti školám s poľským vyučovacím jazykom v Bielorusku; v tejto súvislosti 
vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Andżeliky Borysovej, novinára 
Andrzeja Poczobuta a ďalších politických väzňov;

7. odsudzuje správanie bieloruských trénerov Artura Šimaka a Jurija Majseviča na 
olympijských hrách v Tokiu; pripomína stíhanie bieloruských športovcov za ich účasť 
na pokojných protestoch a údajné prepojenia medzi Bieloruskou federáciou ľadového 
hokeja a vraždou Romana Bondarenka; vyzýva MOV a iné medzinárodné športové 
výbory a federácie, aby pri práci so zástupcami Bieloruska dodržiavali svoje etické 
kódexy a kódexy správania;

8. opätovne pripomína výzvu adresovanú ESVČ, Komisii a národným diplomatickým 
zastúpeniam členských štátov EÚ v Bielorusku, aby pozorne sledovali situáciu 
jednotlivých politických väzňov v Bielorusku, podali Parlamentu správu o jej 
monitorovaní a aby týmto väzňom ponúkli podporu a usilovali sa o ich prepustenie;

9. požaduje jednoznačnú podporu bieloruskej demokratickej opozícii pri organizovaní 
slobodných a spravodlivých volieb pod medzinárodným dohľadom Úradu OBSE pre 
demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a s podporou nezávislých a 
slobodných médií a silnej občianskej spoločnosti;

10. považuje únos a nútené pristátie letu spoločnosti Ryanair FR4978 v Minsku za akt 
štátneho terorizmu, a preto vyzýva EÚ, aby v záujme boja proti terorizmu uplatnila 
reštriktívne opatrenia voči zodpovedným fyzickým alebo právnickým osobám v 
Bielorusku a Rusku;

11. naliehavo vyzýva Európsku radu, aby sa na svojom ďalšom zasadnutí 21. – 22. októbra 
2021 dohodla na komplexnom a strategickom prístupe k sankciám voči bieloruskému 
režimu, ktorý by mal zahŕňať posun od prístupu založeného na postupných krokoch k 
rozhodnejšiemu sankčnému prístupu založenému na systémovej povahe represií a 
vážneho porušovania ľudských práv;

12. víta rozhodnutie Rady prijať štvrtý balík reštriktívnych opatrení a naliehavo ju vyzýva, 
aby čo najskôr pristúpila k piatemu balíku sankcií tým, že sa zameria na fyzické 
a právnické osoby zapojené do zásahov a represií v Bielorusku a na fyzické a právnické 
osoby  zapojené do obchodovania s ľuďmi, a aby riešila obchádzanie sankcií, ku 
ktorému už dochádza;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že uvalené hospodárske sankcie majú len čiastočný 
dosah na Lukašenkov režim a významne neovplyvnili dôležité odvetvia, ako sú 
odvetvia potaše a ropných produktov; vyzýva Radu, aby ďalej posilňovala cielené 
hospodárske sankcie EÚ so zameraním na kľúčové bieloruské hospodárske odvetvia a 
verejné a súkromné spoločnosti podporujúce a financujúce Lukašenkov režim, aby do 
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balíka hospodárskych sankcií začlenila ďalšie odvetvia, ako je oceliarstvo, drevársky a 
chemický priemysel, ako aj všetky zostávajúce, štátom vlastnené banky a kľúčové 
spoločnosti, ako sú Belaruskali a Beltelecom, a aby zakázala dovoz výrobkov, ktoré 
často vyrábajú väzni v nápravnovýchovných kolóniách; víta dodatočné sankcie, ktoré 
uložili USA, Spojené kráľovstvo a Kanada pri príležitosti prvého výročia 
zmanipulovaných prezidentských volieb v Bielorusku; žiada, aby EÚ koordinovala 
svoje opatrenia s USA, partnermi zo skupiny G7 a inými podobne zmýšľajúcimi 
demokraciami;

14. vyzýva členské štáty, aby spoločne vyhlásili bieloruských príslušníkov KGB na pôde 
Európskej únie za persony non grata; opäť zdôrazňuje, že EÚ by mala venovať 
osobitnú pozornosť finančným tokom z Bieloruska a vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
predložili Parlamentu správu o aktívach ľudí okolo Lukašenka a ľudí previazaných so 
skorumpovanými Lukašenkovými oligarchami; žiada, aby EÚ koordinovala tieto 
opatrenia s USA, partnermi zo skupiny G7 a inými podobne zmýšľajúcimi krajinami;

15. vyjadruje poľutovanie nad vyhostením diplomatov EÚ a členských štátov z Bieloruska, 
najmä vedúceho delegácie Európskej únie v Bielorusku a veľvyslancov a diplomatov z 
Litvy, Lotyšska a Poľska; vyzýva členské štáty, aby povolali na konzultáciu svojich 
veľvyslancov z Minska, čím by vyslali politický signál Lukašenkovmu režimu a aby 
odmietli akreditáciu bieloruských diplomatov v EÚ; zdôrazňuje, že bieloruskí poslanci a 
predstavitelia by sa nemali pozývať na žiadne medzinárodné ani dvojstranné podujatia; 
naliehavo vyzýva ESVČ, aby prehodnotila svoje pracovné metódy a zabezpečila 
aktívnu úlohu vedúceho delegácie Európskej únie v Bielorusku, ktorý je v súčasnosti 
povolaný do Bruselu, a aby prijala ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečného pracovného 
prostredia pre diplomatov EÚ a zamestnancov delegácií EÚ v Minsku, najmä ochranu 
pred propagandistickými útokmi Lukašenkovho režimu;

16. vyjadruje pevnú solidaritu s Litvou, Poľskom a Lotyšskom, ako aj s ďalšími členskými 
štátmi EÚ, ktoré sú terčom bieloruského režimu; dôrazne odsudzuje zneužívanie ľudí 
Lukašenkovým režimom na presadzovanie politických cieľov v rozpore s 
medzinárodnými normami a dvojstrannými zmluvami Bieloruska so susednými 
členskými štátmi EÚ; zdôrazňuje, že podporovanie nezákonných prekročení vonkajších 
hraníc EÚ bieloruským štátom spolu s dezinformačnou kampaňou je formou hybridnej 
vojny zameranej na zastrašovanie a destabilizáciu EÚ; pripomína, že je potrebné, aby 
najviac dotknuté krajiny účinne chránili vonkajšie hranice EÚ v súlade s príslušnými 
medzinárodnými právnymi predpismi, najmä Ženevským dohovorom;

17. víta podporu, ktorú členské štáty, Nórsko a inštitúcie a agentúry EÚ, najmä Europol, 
Frontex a Európsky podporný úrad pre azyl, poskytujú členským štátom postihnutým 
migračnou krízou spôsobenou bieloruským režimom, a nabáda ich, aby pokračovali v 
tejto podpore, a to aj prideľovaním ďalšej núdzovej pomoci EÚ, a vyzýva tých, ktorí ju 
zatiaľ nevyužili, aby tak urobili; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby naliehavo 
riešili mnohorozmernú krízu na bieloruských hraniciach a pomohli migrantom 
uviaznutým na hranici EÚ s Bieloruskom a poskytli im potrebnú podporu; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti na poľsko-bieloruskej hranici a 
naliehavo vyzýva poľské orgány, aby transparentným spôsobom zabezpečili, aby všetky 
právne predpisy, politiky alebo postupy na poľsko-bieloruskej hranici boli v súlade s 
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právom EÚ, a aby zaručili prístup organizácií občianskej spoločnosti a médií do 
pohraničnej oblasti, ako aj spoluprácu s agentúrou Frontex s cieľom spoločne vyriešiť 
prebiehajúcu krízu; žiada EÚ, jej členské štáty a medzinárodné organizácie, aby 
zintenzívnili úsilie o rozbitie týchto štátom riadených tokov obchodovania s ľuďmi, a to 
aj vyvíjaním diplomatického tlaku na krajiny pôvodu migrantov a ukladaním sankcií 
voči zúčastneným bieloruským predstaviteľom, jednotlivcom a subjektom, ako aj 
medzinárodným zločineckým sieťam pôsobiacim na území EÚ, ktoré sú zodpovedné za 
ich presuny do konečných destinácií; zdôrazňuje, že Bielorusko nedávno pozastavilo 
svoj vízový režim s Pakistanom, Jordánskom, Egyptom a Južnou Afrikou, čo umožnilo 
bezvízový styk z týchto krajín do Bieloruska;

18. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby prijali spoločný prístup k tejto situácii 
založený na príslušnom práve EÚ a medzinárodnom práve a na zásadách solidarity, 
transparentnosti, zodpovednosti a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila cielené legislatívne návrhy, ktoré členským 
štátom poskytnú potrebné záruky, aby mohli rýchlo a účinne reagovať na kampane 
zamerané na inštrumentalizáciu migrácie zo strany krajín mimo EÚ, a to najmä 
zabezpečením silnej a účinnej ochrany vonkajších hraníc EÚ a poskytnutím účinných 
opatrení na predchádzanie nelegálnemu prekračovaniu hraníc, ako aj vypracovaním 
metód na zastavenie zneužívania azylového systému nepriateľskou treťou krajinou 
alebo zločineckou sieťou;

19. je znepokojený smrťou ľudí na hranici medzi Bieloruskom a EÚ a vyjadruje sústrasť 
rodinám a príbuzným zosnulých; vyzýva poľské, lotyšské a litovské orgány a ostatné 
dotknuté členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie práva EÚ v oblasti azylu a návratu 
a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, a to aj počas núdzovej situácie vrátane 
čo najširšieho prístupu k azylu a prístupu médií, organizácií občianskej spoločnosti a 
poskytovateľov právnej pomoci do pohraničnej oblasti, a aby zohľadnili usmernenia 
Agentúry OSN pre utečencov (UNHCR) a orgánov Rady Európy; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila dodržiavanie príslušných právnych predpisov EÚ;

20. vyzýva členské štáty, aby zlepšili svoju spoluprácu v oblasti riadenia hraníc, boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi, pašovaniu cigariet a iných bezpečnostných výziev, ktoré 
bieloruský režim vytvoril alebo zhoršil; podporuje návrh Komisie pozastaviť určité 
články dohody EÚ o zjednodušení vízového režimu s Bieloruskou republikou zameraný 
na konkrétne kategórie úradníkov napojených na Lukašenkov režim bez toho, aby to 
malo vplyv na bežných občanov Bieloruska; žiada, aby sa rozšíril zoznam dotknutých 
osôb a aby sa zvážilo zahrnutie kategórií jednotlivcov, na ktoré by sa mohli vzťahovať 
individuálne reštriktívne opatrenia, do tohto zoznamu, ako súčasť budúcich balíkov 
sankcií;

21. vyjadruje poľutovanie nad bezpodmienečným udelením zvláštnych práv čerpania 
prostriedkov vo výške 910 miliónov USD zo strany MMF, ktoré nebudú slúžiť 
bieloruským občanom, ale skôr záujmom nelegitímneho vodcu krajiny; vyzýva členské 
štáty, aby koordinovali svoju činnosť s medzinárodnými partnermi v multilaterálnych 
organizáciách ako je MMF s cieľom obmedziť vyplácanie finančných prostriedkov 
Lukašenkovmu režimu a zmraziť všetku spoluprácu s ním; berie na vedomie 
pokračujúce investície nedemokratických krajín, najmä Ruska a Číny, v Bielorusku;
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22. pripomína, že je naliehavo dôležité, aby EÚ poukázala na podporu brutálnych zásahov 
voči bieloruským občanom zo strany Ruska, ako aj na jeho účasť na hybridných akciách 
Lukašenkovho režimu voči EÚ vrátane využívania migrantov na politické účely a aby 
brala Kremeľ na zodpovednosť za takéto činy;

23. so znepokojením berie na vedomie agresívne vojenské cvičenie Západ 2021 a slabé 
príležitosti na jeho pozorovanie; opätovne pripomína, že toto cvičenie, ako aj iné 
podobné rozsiahle cvičenia zdôrazňujú ofenzívny postoj Ruska a odhodlanie využívať 
svoje spôsobilosti nepriateľským spôsobom; opakuje svoju výzvu na strategickú 
autonómiu EÚ a skutočnú európsku obrannú úniu ako súčasť posilneného NATO;

24. odsudzuje pokračujúce rokovania medzi Lukašenkom a Vladimírom Putinom o príprave 
plánov na väčšiu integráciu medzi Bieloruskom a Ruskom vrátane postupnej 
militarizácie Bieloruska a považuje to za porušenie zvrchovanosti Bieloruska, keďže 
bieloruské obyvateľstvo je zbavené práva rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny; 
zdôrazňuje nezákonnosť Lukašenkovej vlády a odmieta všetky dohody, ktoré 
Lukašenko uzavrel v mene bieloruského štátu, najmä po skončení jeho prezidentského 
funkčného obdobia 5. novembra 2020; opätovne pripomína, že EÚ musí dať jasne 
najavo, že ak Rusko bude pokračovať vo svojej súčasnej politike voči Bielorusku, EÚ 
bude musieť Rusku uložiť ďalšie obmedzujúce a odstrašujúce opatrenia; žiada, aby 
inštitúcie EÚ pravidelne informovali Parlament o zasahovaní Kremľa v Bielorusku 
vrátane jeho využívania situácie s cieľom prehĺbiť politickú, vojenskú a hospodársku 
kontrolu nad Bieloruskom;

25. vyjadruje sklamanie nad tým, že EÚ doteraz nedokázala vypracovať komplexnú 
stratégiu voči bieloruskému režimu, a naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a PK/VP, aby 
vypracovali súdržnú a komplexnú stratégiu voči Bielorusku založenú na súčasnej 
núdzovej podpore obetí represií, strategickej a dlhodobej politickej, technickej a 
finančnej podpore bieloruskej občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, 
nezávislých médií, odborových zväzov a demokratických síl v krajine a v zahraničí, na 
spolupráci so susednými krajinami v naliehavých humanitárnych otázkach, v úzkej 
koordinácii s medzinárodnými partnermi a relevantnými organizáciami (napr. OSN, 
OBSE), ako aj medzinárodnými darcami a v spoločnom medzinárodnom úsilí o riešenie 
beztrestnosti; vyzýva ESVČ, aby prevzala vedúcu úlohu v koordinácii takejto súdržnej 
politiky s členskými štátmi a ďalšími inštitúciami EÚ;

26. naliehavo žiada Komisiu, Radu, PK/VP a členské štáty, aby naďalej upozorňovali na 
situáciu v Bielorusku vo všetkých príslušných európskych a medzinárodných 
organizáciách, ako sú OBSE, OSN a ďalšie špecializované orgány, s cieľom zabezpečiť 
bezodkladnú medzinárodnú odozvu v súvislosti so situáciou v Bielorusku a prekonať 
prekážky zo strany Ruska a ďalších krajín voči tomuto konaniu;

27. naďalej podporuje obyvateľov Bieloruska v ich legitímnych požiadavkách a snahách o 
slobodné a spravodlivé voľby, základné slobody a ľudské práva, demokratické 
zastúpenie a politickú účasť v slobodnom a zvrchovanom Bielorusku;

28. oceňuje systematickú a dôslednú prácu bieloruských demokratických síl v Bielorusku a 
v exile, najmä vedúcej predstaviteľky demokratickej opozície Svetlany Cichanovskej, 
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koordinačnej rady a národného protikrízového manažmentu; opätovne zdôrazňuje 
naliehavú potrebu udržiavať a rozširovať kontakty a spoluprácu s týmito silami; v tejto 
súvislosti víta rozhodnutie Litvy udeliť oficiálnu akreditáciu bieloruskému 
demokratickému zastúpeniu vo Vilniuse a vyzýva ostatné členské štáty, aby nasledovali 
tento príklad; vyzýva EÚ, aby poskytla svoje dobré služby na podporu zriadenia 
kancelárie bieloruského demokratického zastúpenia v Bruseli;

29. vyzýva EÚ, aby na operačnej úrovni spolupracovala so zástupcami bieloruských 
demokratických síl s cieľom ukončiť prácu na prijatí plánu, ktorý je zameraný na 
vykonávanie komplexného plánu hospodárskej podpory pre budúce demokratické 
Bielorusko vo výške 3 miliárd EUR v oblastiach, ako je budovanie kapacít na 
zastupovanie záujmov, budovanie reformných kapacít, budovanie kapacít v oblasti 
riadenia investícií a budovanie kapacít štátnej správy pre demokratické sily Bieloruska; 
vyzýva EÚ, aby začala potrebné prípravy na dialóg s demokratickými silami Bieloruska 
a pravidelne podávala Parlamentu správy o dosiahnutom pokroku, a to aj pokiaľ ide 
o prijatie stratégie EÚ pre jej budúce vzťahy s demokratickým Bieloruskom a 
komplexný súbor opatrení na prípravu demokratických síl Bieloruska na vykonávanie 
tohto plánu;

30. opätovne pripomína svoju výzvu, aby boli zástupcovia demokratického Bieloruska 
oficiálne pozvaní na nadchádzajúci samit Východného partnerstva a aby boli zahrnutí 
do dvojstranných a prípravných stretnutí na vysokej úrovni, a to na úrovni EÚ aj na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj do parlamentných schôdzí a medziparlamentných stretnutí s 
Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; opätovne pripomína, že je dôležité 
vytvoriť oficiálne skupiny venujúce sa Bielorusku vo všetkých národných parlamentoch 
členských štátov EÚ, východného susedstva a krajín G7; vyzýva na intenzívnejšiu 
spoluprácu so zástupcami bieloruskej občianskej spoločnosti a demokratickej opozície a 
ich prítomnosť v multilaterálnych orgánoch Východného partnerstva, najmä Fóre 
občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Parlamentnom zhromaždení Euronest;

31. pripomína svoju predchádzajúcu iniciatívu za misiu na vysokej úrovni zloženú z 
bývalých vysokopostavených európskych predstaviteľov s cieľom preskúmať všetky 
možné spôsoby na zastavenie násilia a oslobodenie politických väzňov, čo by mohlo 
pomôcť vytvoriť prostredie priaznivé pre inkluzívny vnútroštátny politický dialóg v 
Bielorusku; opätovne vyzýva Komisiu a PK/VP, aby spolu s medzinárodnými partnermi 
usporiadali medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni s názvom Budúcnosť 
demokratického Bieloruska o riešení krízy v Bielorusku a prísľube finančného balíka v 
objeme niekoľkých miliárd eur na podporu budúceho reformného úsilia a 
reštrukturalizácie bieloruského hospodárstva; žiada Komisiu, aby informovala 
Parlament o pokroku pri dosahovaní tohto cieľa;

32. zdôrazňuje, že treba podrobne vyšetriť zločiny páchané Lukašenkovým režimom proti 
obyvateľom Bieloruska, vrátane vraždy Romana Bondarenka a iných bieloruských 
občanov; očakáva výsledky vyšetrovania ukrajinských orgánov týkajúceho sa smrti 
Vitalija Šišova; vyzýva členské štáty, aby aktívne uplatňovali zásadu univerzálnej 
súdnej právomoci a pripravili súdne konania voči bieloruským predstaviteľom, ktorí sú 
zodpovední za násilie a represie alebo sa na nich podieľajú, vrátane Alexandra 
Lukašenka;
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33. zaväzuje sa k efektívnemu fungovaniu platformy Európskeho parlamentu pre boj proti 
beztrestnosti v Bielorusku a ku koordinácii včasnej medzinárodnej reakcie na vývoj v 
Bielorusku; vyzýva túto platformu, aby na svojej nadchádzajúcej schôdzi načrtla, ako 
môže EÚ prispieť k stratégii súdneho sporu a spolu s partnermi sa zúčastniť na 
medzinárodnom súdnom procese vrátane univerzálnej jurisdikcie s cieľom odsúdiť 
Alexandra Lukašenka a predstaviteľov jeho režimu osobne za zločiny, ktorých sa v 
obrovskom rozsahu dopustili voči bieloruským občanom; žiada najmä, aby platforma 
zvážila predloženie veci Bieloruska Medzinárodnému súdnemu dvoru na základe 
porušenia Chicagského dohovoru, Montrealského dohovoru a Dohovoru OSN proti 
mučeniu, ktorých sa dopustil Lukašenkov režim;

34. pripomína všetkým podnikom z EÚ pôsobiacim v Bielorusku svoju predchádzajúcu 
výzvu, aby venovali osobitnú pozornosť ľudským právam a aby prevzali zodpovednosť 
v tejto súvislosti v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských 
práv; žiada ich, aby nerealizovali žiadne nové investície a aby verejne vyjadrili nesúhlas 
u bieloruských orgánov v súvislosti s pokračujúcou represiou pracovníkov a občanov vo 
všeobecnosti;

35. naliehavo žiada Komisiu, ESVČ a členské štáty EÚ, aby zvýšili priamu podporu 
bieloruskej opozície, občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a nezávislých 
mediálnych organizácií v Bielorusku a za jeho hranicami; zdôrazňuje význam 
udržiavania vzťahov s týmito jednotlivcami a organizáciami napriek oznámeniu 
bieloruského režimu o jeho odstúpení z Východného partnerstva; zaväzuje sa 
zintenzívniť vlastnú činnosť na podporu demokracie; opakuje svoju výzvu na 
vytvorenie cieleného programu pomoci EÚ s cieľom pomáhať občianskej spoločnosti, 
nezávislým médiám, akademickej obci a bieloruskej opozícii v exile, ako aj obetiam 
politického útlaku a policajného násilia a tým, ktorí utekajú pred represívnym režimom;

36. vyzýva Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby spolupracovali s medzinárodnými 
partnermi, ako sú moskovský mechanizmus OBSE a Rada OSN pre ľudské práva, ako 
aj s obhajcami ľudských práv a občianskou spoločnosťou na miestnej úrovni, s cieľom 
zabezpečiť sledovanie, dokumentáciu a podávanie správ o porušovaní ľudských práv a 
následné vyvodenie zodpovednosti a spravodlivosť pre obete; víta a podporuje zriadenie 
Medzinárodnej platformy zodpovednosti pre Bielorusko a vyzýva inštitúcie EÚ a 
členské štáty, aby podporovali jej fungovanie, ako aj fungovanie Rady pre ľudské práva 
a iných medzinárodných iniciatív, v ktorých sú páchatelia braní na zodpovednosť; 
podporuje ďalšie diskusie o zriadení prípadného medzinárodného tribunálu pre 
porušovanie ľudských práv v Bielorusku v Haagu;

37. zdôrazňuje obrovský význam zriaďovania „veľvyslanectiev bieloruského ľudu“ na 
celom svete a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli ďalšiu podporu 
na ochranu práv a záujmov bieloruských občanov v zahraničí a záujmov 
demokratického Bieloruska, napríklad preskúmaním spôsobov financovania takýchto 
veľvyslanectiev;

38. odporúča členským štátom, aby ďalej zjednodušovali postupy na získavanie víz a 
povolení na pobyt pre tých, ktorí utekajú z Bieloruska z politických dôvodov alebo 
potrebujú zdravotnú starostlivosť v dôsledku násilia, ktoré na nich bolo spáchané, a aby 
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týmto osobám a ich rodinám poskytli potrebnú podporu a pomoc; vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby bieloruským študentom a akademickým pracovníkom vylúčeným z 
univerzít a uväzneným pre ich prodemokratický postoj poskytovali štipendiá;

39. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť hrozby jadrovej bezpečnosti, ktoré predstavuje 
bieloruská jadrová elektráreň Ostrovec; trvá na tom, aby Bielorusko pracovalo na 
jadrovej bezpečnosti bieloruskej jadrovej elektrárne v úplnej transparentnosti a 
zaviazalo sa plne vykonať odporúčania uvedené v partnerskom preskúmaní elektrárne 
Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť; kým sa tak nestane, 
podporuje zákaz dovozu energie z bieloruskej jadrovej elektrárne na trh EÚ a 
zohľadnenie tejto pozície v mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ;

40. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe, orgánom Bieloruskej republiky a orgánom Ruskej federácie, ako 
aj zástupcom bieloruskej demokratickej opozície.


