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Usnesení Evropského parlamentu o stíhání opozice a zadržování odborových předáků 
v Bělorusku
(2022/2664(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 21.–22. října 2021,

– s ohledem na nedávné prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 28. února 2021 o Bělorusku a jeho 
prohlášení ze dne 10. února 2021 o situaci na hranici Evropské unie,

– s ohledem na zprávu Rady OSN pro lidská práva ze dne 4. března 2022 o situaci v 
oblasti lidských práv v Bělorusku v období před prezidentskými volbami v roce 2020 a 
po nich,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na všechny úmluvy o lidských 
právech, jichž je Bělorusko smluvní stranou,

– s ohledem na preambuli Ústavy Mezinárodní organizace práce (MOP) o potřebě uznání 
zásady svobody sdružování, na Úmluvu MOP o svobodě sdružování a ochraně práva 
odborově se organizovat a na Úmluvu MOP o právu organizovat se a kolektivně 
vyjednávat,

– s ohledem na články 36 a 41 Ústavy Běloruské republiky týkající se svobody 
sdružování a práva zakládat odbory,

– s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 
29. dubna 2022 o nových represivních opatřeních v Bělorusku, která rozšiřují možnosti 
pro uložení trestu smrti,

– s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv 
v Bělorusku Anaïs Marinové předloženou dne 4. května 2021 Radě OSN pro lidská 
práva,

– s ohledem na prohlášení G7 ze dne 14. května 2022 o válce Ruska proti Ukrajině,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Lukašenkův režim v Bělorusku poskytuje přímou pomoc ruské 
vojenské agresi proti Ukrajině mimo jiné tím, že umožňuje Rusku útočit na Ukrajinu 
včetně odpalování balistických raket z běloruského území, ubytování a přepravy 
ruského vojenského personálu, skladování a přepravy vojenského vybavení a zbraní, a 
to i těžkých zbraní, povoluje ruským vojenským letadlům přelet přes běloruský vzdušný 
prostor na Ukrajinu a zajišťuje zásobovací místa;
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B. vzhledem k tomu, že dne 27. února 2022 uspořádalo Bělorusko v atmosféře represí 
takzvané referendum, v němž byly schváleny nové ústavní změny, které oslabují jeho 
neutralitu a jimiž se zříká svého statusu nejaderného státu a které prezidentovi poskytují 
doživotní imunitu před stíháním i po odchodu z funkce;

C. vzhledem k tomu, že kvůli pokračujícímu porušování lidských práv a účelovému 
využívání migrantů k politickým účelům přijala EU dne 2. prosince 2021 pátý soubor 
sankcí proti Bělorusku;

D. vzhledem k tomu, že v reakci na zapojení Běloruska do nevyprovokované, 
neodůvodněné a nezákonné vojenské agrese Ruska proti Ukrajině přijala EU v roce 
2022 řadu opatření, včetně individuálních a hospodářských sankcí;

E. vzhledem k tomu, že dne 4. května 2022 schválila Rada republiky změnu článku 289 
trestního zákoníku, který nyní stanoví trest smrti za „pokusy o teroristický čin“, což je 
v rozporu s celosvětovým trendem opouštění trestu smrti, přičemž více než 30 
politických vězňů bylo obviněno nebo odsouzeno k dlouholetým trestům odnětí 
svobody podle stejného ustanovení trestního zákoníku a další představitelé 
demokratické opozice nebo političtí aktivisté jsou hledáni na základě obvinění z 
„terorismu“; vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, která dosud 
vykonává trest smrti;

F. vzhledem k tomu, že běloruské orgány přiměly nejméně 275 organizací občanské 
společnosti a lidskoprávních organizací ukončit činnost a zablokovaly několik 
nezávislých sdělovacích prostředků kvůli zprávám z války pod záminkou šíření 
„extremistických materiálů“ a „falešných informací“; vzhledem k tomu, že dne 5. dubna 
2022 oznámil generální prokurátor Běloruska, že internetové stránky organizace Human 
Rights Watch byly zablokovány; vzhledem k tomu, že Aljaksandr Lukašenka rozšířil 
svou kampaň proti aktivistům za lidská práva a novinářům uvězněním Andrzeje 
Poczobuta, prominentního novináře a aktivisty polské menšiny, který se stal obětí 
propagandistické kampaně založené na falešných historických narativech; vzhledem 
k tomu, že trestně stíháno je více než 60 zástupců sdělovacích prostředků; vzhledem 
k tomu, že 26 je za mřížemi;

G. vzhledem k tomu, že dne 6. července 2021 byl kandidát na prezidenta Viktar Babaryka 
odsouzen k 14 letům odnětí svobody a vedoucí jeho prezidentské kampaně a laureátka 
Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2020 Maryja 
Kalesnikavová a její právník Maksim Znak byli odsouzeni k 11 a 10 letům odnětí 
svobody;

H. vzhledem k tomu, že dne 14. prosince 2021 byli vedoucí představitelé běloruské 
opozice Sjarhej Cichanouski a Mikalaj Statkevič, nositelé Sacharovovy ceny 
Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2020, a Ihar Losik, Arcjom Sakav, 
Uladzimir Cyhanovič a Dzmitryj Papov odsouzeni k mnoha letům odnětí svobody na 
základě vykonstruovaných obvinění z pokusu o převzetí moci, podněcování nenávisti a 
sociálních nepokojů a extremismu; vzhledem k tomu, že Sjarhej Cichanouski, který byl 
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zatčen v květnu 2020 poté, co oznámil svůj záměr ucházet se o prezidentský úřad proti 
dlouholetému běloruskému diktátorovi Aljaksandru Lukašenkovi a je od té doby ve 
vazbě, byl odsouzen k 18 letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že Mikalaj 
Statkevič, zkušený politik, který vede neregistrovanou politickou stranu Narodnaja 
Hramada a kandidoval v prezidentských volbách v roce 2010, byl odsouzen k 14 letům 
vězení a Ihar Losik, Arcjom Sakav, Uladzimir Cyhanovič a Dzmitryj Papov byli 
odsouzeni k 15, 16, 15 a 16 letům na základě podobných vykonstruovaných obvinění;

I. vzhledem k tomu, že odbory hrají zásadní úlohu při zajišťování řádného fungování 
demokracie, zastupování občanů a pracovníků a při obraně jejich práv;

J. vzhledem k tomu, že dne 19. dubna 2022 bylo zatčeno nejméně 18 vedoucích 
představitelů odborů a zástupců běloruského nezávislého odborového hnutí a podle 
článku 342 trestního zákoníku obviněno z organizace a přípravy akcí, které hrubě 
porušují veřejný pořádek, nebo z aktivní účasti na takových akcích, což má za následek 
buď zatčení, zbavení osobní svobody na dva až pět let nebo uvěznění až na čtyři roky; 
vzhledem k tomu, že mezi zatčenými je Aljaksandr Jarašuk, předseda Běloruského 
kongresu demokratických odborových svazů (BKDP), který je zároveň místopředsedou 
Mezinárodní konfederace odborových svazů a členem správní rady MOP, Sjarhej 
Antusevič, místopředseda BKDP, Aleh Padalinski, tajemník BKDP pro mezinárodní 
záležitosti, Alena Jaskavová, právnička BDKP, a Mikalaj Šarach, předseda Běloruského 
svobodného odborového svazu;

K. vzhledem k tomu, že v posledních dvou měsících zesílily útoky na odborové aktivisty 
a předáky, zejména kvůli tomu, že se mnozí z nich postavili proti běloruské podpoře 
ruské válečné agrese vůči Ukrajině, jakož i kvůli jejich dlouhodobé podpoře demokracie 
a opozice vůči Lukašenkovu režimu; vzhledem k tomu, že k poslednímu útoku na 
nezávislé odborové hnutí došlo dne 19. dubna 2022; vzhledem k tomu, že byly 
provedeny prohlídky v kanceláři BKDP a v kancelářích jeho členských organizací – 
Běloruského svobodného odborového svazu, Svobodného odborového svazu 
kovodělníků a Běloruského odborového svazu pracovníků radioelektronického 
průmyslu (REP) – v Minsku a okolních regionech, jakož i v soukromých obydlích 
odborových předáků a aktivistů;

L. vzhledem k tomu, že pronásledování nezávislých odborů a odborových předáků má 
v poslední době systémový charakter a svědčí o probíhající protiodborové kampani 
v Bělorusku, jak již Parlament zdůraznil ve svém usnesení ze dne 7. října 2021;

M. vzhledem k tomu, že několik odborářů zůstává ve vazbě, mimo jiné předseda 
a místopředseda hlavní nezávislé odborové konfederace BKDP, přičemž nemají 
informace o právním základu svého zatčení ani přístup ke svým právníkům, rodinným 
příslušníkům nebo kolegům z odborů; vzhledem k tomu, že zadržení nemohou vidět své 
rodiny ani kolegy z odborů a jejich bezpečnost, zdraví a duševní pohoda zůstávají 
nadále velkým problémem;

N. vzhledem k tomu, že nezávislé odborové hnutí v Bělorusku je již mnoho let vystaveno 
tvrdým útokům; vzhledem k tomu, že prostory odborů jsou pod dohledem, aktivisté 
v oblasti pracovních práv jsou vystaveni obtěžování, protiprávnímu propouštění 
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a zatýkání a členové odborů jsou zastrašováni, aby se vzdali svých funkcí; vzhledem 
k tomu, že byla prohledána soukromá obydlí předáků a členů a některé odbory nedávno 
KGB (Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti – běloruský Výbor státní bezpečnosti) 
označil za „extremistické skupiny“, přičemž dne 7. dubna 2022 takhle označil i REP;

O. vzhledem k tomu, že běloruské orgány zrušily právní status Běloruského nezávislého 
odborového svazu (členské organizace BKDP) v ropných rafinériích Grodno Azot, 
Naftan a Mozyr, takže pracovníkům je dále znemožněno zastupování a ochrana jejich 
práv; vzhledem k tomu, že již popáté za sebou byla odsouzena předsedkyně 
Nezávislého odborového svazu v ropné rafinérii OJSC Naftan Olga Britikovová;

P. vzhledem k tomu, že nezávislé odborové hnutí v Bělorusku stojí již dlouhou dobu v čele 
boje za demokracii a dialog v Bělorusku; vzhledem k tomu, že zadržování vedoucích 
představitelů odborových svazů bude mít dopad na výkon odborových práv v Bělorusku 
a bude mít odrazující účinek na pracovníky;

Q. vzhledem k tomu, že minský režim soustavně stíhá občany z politických důvodů, a to i 
za protesty proti válce, a vzhledem k tomu, že jsou i nadále zadržováni pokojní 
demonstranti a k svévolnému zadržování dochází také za používání bílo-červeno-bílých 
symbolů, a to i v soukromých domovech a na soukromých pozemcích; vzhledem k 
tomu, že podle centra pro lidská práva Vjasna k měsíci květnu 2022 je v Bělorusku 
považováno přibližně 1 200 osob za politické vězně; vzhledem k tomu, že od srpna 
2020 bylo zadrženo více než 40 000 osob a bylo vzneseno více než 5 500 obvinění z 
trestné činnosti proti běloruským občanům, přičemž ani jedna žaloba necílila na osoby 
odpovědné nebo spoluodpovědné za systematické porušování lidských práv;

R. vzhledem k tomu, že trestní stíhání je závažnou formou represe a v Bělorusku je nadále 
hojně používáno a bez patřičného rozlišování; vzhledem k tomu, že soudnictví se stalo 
účinným nástrojem potlačování práv a svobod v Bělorusku, přičemž soudci se na 
represích aktivně podílejí; vzhledem k tomu, že vykonstruované důkazy neprocházejí 
objektivním kritickým posouzením, jsou slepě uplatňovány nedemokratické právní 
předpisy a obžalovaní jsou selektivně odsuzováni k co nejpřísnějším trestům; vzhledem 
k tomu, že hojně rozšířená beztrestnost v případech porušování lidských práv 
prohlubuje zoufalou situaci obyvatel Běloruska;

S. vzhledem k tomu, že při šetření Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo 
zjištěno, že terčem jsou jednotlivci, vůči nimž je uplatňován opakující se vzorec 
zbytečného nebo nepřiměřeného použití síly, zatýkání, zadržování – včetně zadržování 
v izolaci – mučení nebo špatného zacházení, znásilňování a sexuálního a genderově 
podmíněného násilí a systematického odpírání práva na řádný a spravedlivý proces; 
vzhledem k tomu, že tisíce Bělorusů musely nebo byly donuceny opustit vlast a hledat 
útočiště v zahraničí;

T. vzhledem k tomu, že běloruský soud dne 6. května 2022 odsoudil studentku Evropské 
univerzity humanitních věd a ruskou občanku Sofii Sapegovou k šesti letům odnětí 
svobody za podněcování sociální nenávisti, přičemž Sapegová byla minulý rok zadržena 
poté, co bylo letadlo, na jehož palubě se nacházela v rámci komerčního letu mezi dvěma 
hlavními městy EU, přinuceno přistát v Bělorusku;
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U. vzhledem k tomu, že Bělorusko zahájilo komerční provoz jaderné elektrárny Astravec, 
aniž by splnilo všechna bezpečnostní doporučení obsažená ve zprávě ze zátěžového 
testu EU z roku 2018; vzhledem k tomu, že běloruská strana je netransparentní a 
neposkytuje o dění v elektrárně důvěryhodné informace, což znovu potvrzuje 
domněnku, že běloruská elektrárna není bezpečná a představuje závažné riziko pro 
jadernou bezpečnost obyvatel Běloruska, sousedních zemí i celé Evropy;

1. znovu potvrzuje svou solidaritu s běloruskými občany, kteří se i nadále zasazují za 
svrchované, svobodné a demokratické Bělorusko, riskují svou svobodu a stále častěji i 
své životy, a požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů a 
všech svévolně zadržovaných, zatčených nebo odsouzených osob z politicky 
motivovaných důvodů a také to, aby byla stažena veškerá obvinění, která proti nim byla 
vznesena, a aby byli tito lidé plně rehabilitováni a finančně odškodněni za újmu, která 
jim vznikla v důsledku jejich nelegitimního zadržování; požaduje ukončení státního 
násilí;

2. odsuzuje systematické represe Lukašenkova režimu namířené proti civilistům, které od 
odcizených voleb ze dne 9. srpna 2020 přinutily tisíce Bělorusů uprchnout ze země; 
opakuje, že pokračující systematické represe a nucené vystěhovávání civilního 
obyvatelstva představují závažné porušování lidských práv;

3. vyzývá k uspořádání nových svobodných a spravedlivých voleb pod mezinárodním 
dohledem Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě (OBSE); připomíná, že Evropská unie a její členské státy neuznaly 
výsledky prezidentských voleb z roku 2020 kvůli široce rozšířenému falšování a 
konstruování výsledků, a neuznávají tedy ani Aljaksandra Lukašenku jako běloruského 
prezidenta;

4. připomíná Bělorusku jeho povinnosti vyplývající z mezinárodních právních předpisů 
v oblasti lidských práv a trvá na tom, že je třeba v Bělorusku zajistit základní svobody a 
lidská práva, právní stát a fungující nezávislé soudnictví; naléhavě vyzývá běloruské 
orgány, aby plně spolupracovaly s příslušnými mezinárodními subjekty, jako je Úřad 
vysokého komisaře OSN pro lidská práva, OBSE a MOP, a to i tím, že jim umožní 
neomezený přístup a budou provádět doporučení a plnit své závazky podle 
vnitrostátního a mezinárodního práva; trvá na tom, že je třeba ukončit veškeré represe, 
pronásledování, špatné zacházení, sexuální a genderově podmíněné násilí, násilná 
zmizení a mučení; vyzývá k ukončení diskriminace žen a zranitelných skupin, včetně 
osob se zdravotním postižením a osob LGBTQI;

5. odsuzuje skutečnost, že politicky motivované soudní procesy probíhají za zavřenými 
dveřmi a bez řádného soudního procesu, čímž porušují mezinárodní povinnosti a 
závazky země, což má za následek tvrdé a neopodstatněné rozsudky nad vedoucími 
představitele opozice, jaké dostali zejména Sjarhej Cichanouski, Mikalaj Statkevič, 
Viktar Babaryka, Maryja Kalesnikavová, Maksim Znak, Ihar Losik, Arcjom Sakav, 
Uladzimir Cyhanovič a Dzmitryj Papov; bere na vědomí nelidské podmínky v 
běloruských vazebních zařízeních, včetně tělesného a psychického zneužívání a 
přeplněných a nehygienických cel;
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6. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly podporu a ochranu obráncům lidských 
práv a občanské společnosti v Bělorusku, proti nimž budou vedeny tvrdé zásahy, a 
mimo jiné aby v nutných případech vydávaly mimořádná víza k opuštění Běloruska;

7. vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny 
představitele a zástupce odborů, kteří byli zadrženi, a aby stáhly veškerá obvinění proti 
nim; požaduje, aby skončilo zastrašování vedoucích představitelů a aktivistů 
nezávislých odborových svazů i narušování fungování nezávislých odborových svazů v 
Bělorusku; trvá na tom, že běloruské orgány musí odstranit veškeré právní i praktické 
překážky, které brání organizování nezávislých odborových svazů a účasti v nich; 
vyzývá běloruské orgány, aby uvedly právní předpisy země do souladu s jejími 
mezinárodními závazky v oblasti pracovního práva, příslušnými závěry Výboru 
odborníků MOP pro uplatňování úmluv a Výboru MOP pro svobodu sdružování a aby 
spolupracovaly s MOP na úplném a bezodkladném provedení doporučení vyšetřovací 
komise;

8. odsuzuje nedávné zatčení a zadržení vedoucích představitelů a zástupců odborových 
svazů běloruskými orgány jakožto útok na lidská práva a základní práva zakotvená 
v mezinárodních úmluvách, včetně úmluv MOP týkajících se práva pracovníků 
organizovat se a účastnit se veřejných iniciativ;

9. vyzývá běloruské orgány, aby poskytly jasné informace o místě pobytu a zdravotním 
stavu osob zadržovaných z politických důvodů, aby je okamžitě propustily a zajistily 
jim přístup k nezávislé justici;

10. opakuje, že právo demonstrovat a stávkovat je základním právem, a vyzývá Bělorusko, 
aby zrušilo všechna právní a praktická omezení, která těmto svobodám brání, a aby 
neprodleně obnovilo právní status nezávislých odborových svazů, jimž byl nedávno 
v několika společnostech odebrán, včetně ropných rafinérií Grodno Azot, Naftan a 
Mozyr, a aby zrušilo klasifikaci REP jako extremistické organizace;

11. vybízí odborové svazy ve všech členských státech, aby dále posilovaly kontakty se 
svými běloruskými protějšky, vyměňovaly si informace o vývoji situace odborových 
aktivistů v Bělorusku a o represích ze strany režimu, jimž čelí, s cílem usnadnit 
spolupráci a poskytnout jim materiální a psychologickou podporu;

12. vyzývá Komisi, aby posílila podporu v oblasti budování kapacit pro běloruské nezávislé 
odborové svazy, svobodné sdělovací prostředky, občanskou společnost a 
prodemokratické aktivisty v Bělorusku i v exilu;

13. zdůrazňuje, že kroky běloruských orgánů namířené proti nezávislým odborovým 
svazům představují porušení vnitrostátních právních předpisů této země a jejích 
mezinárodních závazků; vyzývá MOP, aby pozastavila členství běloruských 
provládních odborových svazů, neboť nereprezentují nezávislý hlas pracovníků ani 
nechrání jejich práva;

14. zdůrazňuje důležitou koordinační úlohu BKDP, který zastupuje členy nezávislých 
běloruských odborových svazů ve vnitrostátních a mezinárodních institucích, a vyzývá 
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běloruské orgány, aby ukončily jejich represe a navázaly pracovní vztahy 
s demokratickými a nezávislými odborovými svazy na základě sociálního dialogu jako 
způsobu navázání dialogu mezi orgány, státními institucemi, zaměstnavateli a 
pracovníky a občanskou společností obecně;

15. vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně rizik spojených se skutečností, že se Bělorusko 
zřeklo své neutrality, hostí ruské ozbrojené síly a provádí společná vojenská cvičení; 
bere na vědomí posílenou úlohu Ruska v Bělorusku, včetně jeho finančního vlivu, což 
vyvolává vážné pochybnosti o schopnosti Běloruska činit svrchovaná rozhodnutí;

16. je zděšen podporou nevyprovokované ruské války na Ukrajině ze strany Lukašenkova 
režimu, mimo jiné prostřednictvím tzv. referenda, které obnovuje jaderný status země, 
ale také umožněním pohybu vojenských jednotek a zbraní, využívání vzdušného 
prostoru země, doplňování paliva a skladování vojenské munice;

17. ostře odsuzuje využívání území Běloruska ruskou armádou; odsuzuje skutečnost, že 
Bělorusko a běloruské ozbrojené síly a tajné služby podporovaly zahájení ruské 
nezákonné, neodůvodněné a nevyvolané agrese proti Ukrajině; zastává názor, že 
Bělorusko je za útok spoluzodpovědné a mělo by čelit veškerým právním důsledkům 
vyplývajícím z mezinárodního práva;

18. zdůrazňuje, že ústavní referendum, jež dne 27. února 2022 uspořádaly nelegitimní 
běloruské orgány na pozadí rozsáhlého porušování lidských práv, brutálních represí a 
úmyslného používání dezinformací, nelze považovat za legitimní demokratické 
vyjádření vůle běloruského lidu ani za legitimizaci pokračování Aljaksandra Lukašenky 
v nezákonném výkonu prezidentského úřadu; vyzývá běloruské orgány, aby provedly 
doporučení nezávislé mise odborníků v rámci Moskevského mechanismu;

19. odsuzuje dezinformační kampaně a šíření válečné propagandy Kremlu v Bělorusku;

20. vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily zavedení nezbytných opatření k posílení 
odolnosti vůči všem formám zahraničního vměšování, které by mohlo být pácháno 
Lukašenkovým režimem, včetně kybernetických útoků a dezinformací v souvislosti s 
pokračující agresí Ruska proti Ukrajině;

21. se znepokojením sleduje další integraci Ruska a Běloruska v některých oblastech, 
zejména postupující militarizaci Běloruska a širšího regionu, která představuje výzvu 
pro bezpečnost a stabilitu evropského kontinentu, především pro země ve východním 
sousedství EU, s nimiž je Rusko již v konfliktu;

22. vyjadřuje uznání a podporu běloruským občanům, kteří vyšli do ulic a dali v sázku svou 
bezpečnost, aby odsoudili válku vedenou Ruskou federací za podpory nezákonného 
běloruského diktátora, a všem, kteří provedli sabotážní akce s cílem bránit ruské 
vojenské logistice na území Běloruska a narušit ji;

23. odsuzuje skutečnost, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, kde je dosud vykonáván 
trest smrti, jehož uplatňování bylo navíc ještě rozšířeno; odsuzuje novelu běloruského 
trestního zákoníku, která zavádí trest smrti za „pokusy o teroristické činy“; domnívá se, 
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že může být snadno zneužíván k likvidaci politických oponentů; připomíná, že podle 
ustanovení běloruského trestního zákoníku týkajících se terorismu bylo obviněno nebo 
již odsouzeno k dlouhým trestům odnětí svobody mnoho politických vězňů; vyzývá 
běloruské orgány, aby trest smrti s okamžitou platností definitivně zrušily;

24. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se hrozbami pro jadernou bezpečnost, které 
představuje běloruská jaderná elektrárna Astravec; trvá na tom, aby Bělorusko plně 
zajistilo jadernou bezpečností této běloruské jaderné elektrárny a aby se zavázalo k 
plnému provedení doporučení obsažených ve vzájemném hodnocení této elektrárny 
vypracovaném Skupinou evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost; dokud 
se tak nestane, vyslovuje se pro to, aby byl vydán úplný zákaz dovozu energie z jaderné 
elektrárny Astravec na trh EU a aby se tento postoj odrazil v unijním mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích; vyzývá k zavedení účinných záruk proti přímému i 
nepřímému prodeji běloruské elektřiny vyrobené v jaderné elektrárně Astravec na trhy 
EU a k zastavení investic členských států EU do projektů energetické infrastruktury v 
Bělorusku;

25. vítá návrh šestého balíčku sankcí proti Rusku a Bělorusku, který předložila Komise, a 
vyzývá Radu, aby zajistila jeho komplexní a rychlé provedení; žádá, aby se veškeré 
sankce uvalené na Rusko důsledně zrcadlily i v postoji vůči Bělorusku a aby byly řádně 
uplatňovány, a to i v rámci všech budoucích kol sankcí;

26. zdůrazňuje, že je třeba důkladně vyšetřit zločiny, kterých se Lukašenkův režim dopustil 
na běloruském obyvatelstvu; vyzývá všechny členské státy, aby aktivně uplatňovaly 
zásadu univerzální jurisdikce a připravily soudní řízení proti běloruským 
představitelům, kteří jsou za násilí a represe odpovědni nebo se na nich podíleli, včetně 
Aljaksandra Lukašenky;

27. vyzývá Komisi, členské státy a ESVČ, aby spolupracovaly s mezinárodními partnery, 
jako je Moskevský mechanismus OBSE a Rada OSN pro lidská práva, a s obránci 
lidských práv a zástupci občanské společnosti na místě při sledování a dokumentování 
případů porušování lidských práv, při informování o těchto případech a při následném 
vymezování odpovědnosti příslušných aktérů a spravedlnosti pro oběti;

28. vyzývá orgány EU, aby v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině přijaly veškerá 
nezbytná opatření v mezinárodních institucích a řízeních a u Mezinárodního trestního 
soudu nebo jiných příslušných mezinárodních tribunálů či soudů s cílem podpořit 
vyšetřování a stíhání činů politicky odpovědných osob v Bělorusku, zejména 
Aljaksandra Lukašenky, jako válečných zločinů a zločinů proti lidskosti;

29. vyjadřuje uznání systematické a soustavné práci běloruských demokratických sil v 
Bělorusku i v exilu, zejména čelní představitelce demokratické opozice Svjatlaně 
Cichanouské, Koordinační radě a Národnímu protikrizovému řízení; opakuje, že je 
naléhavě nutné udržovat a rozšiřovat kontakty a spolupráci s těmito silami; vyzývá EU 
a její členské státy, aby podporovaly demokratickou politickou opozici v Bělorusku 
prostřednictvím pomoci při budování jejích kapacit;

30. vyjadřuje politování nad tím, že členské státy při odvolávání svých diplomatických 
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zastoupení z Běloruska nepostupovaly jednotně a koordinovaně;

31. naléhavě vyzývá Komisi, ESVČ a členské státy EU, aby posílily přímou podporu 
běloruské opozici, občanské společnosti, obráncům lidských práv, zástupcům odborů 
a nezávislým mediálním organizacím v Bělorusku i v zahraničí; zdůrazňuje, že je 
důležité udržovat vztahy s těmito osobami, monitorovat situaci a soudní procesy s 
jednotlivými politickými vězni na místě, zmírnit vízovou povinnost, zlepšit azylové 
řízení a poskytovat dočasné útočiště v členských státech EU těm, kdo z Běloruska 
prchají; zavazuje se, že vynaloží větší úsilí v oblasti činnosti na podporu demokracie; 
opakuje svou výzvu k zavedení cíleného programu pomoci EU s cílem pomáhat 
občanské společnosti, nezávislým sdělovacím prostředkům, akademické obci, mimo 
jiné prostřednictvím trvalé podpory Evropské univerzity humanitních věd jako základny 
pro vzdělávání běloruských studentů a běloruské opozice v exilu, jakož i obětem 
politických represí a policejního násilí a těm, kdo prchají před represivním režimem;

32. podporuje přípravy na mezinárodní dárcovskou konferenci vedenou EU s cílem pomoci 
demokratickým silám Běloruska; vyzývá EU, aby na operační úrovni spolupracovala se 
zástupci demokratických sil Běloruska za účelem dokončení práce na přijetí plánu 
provádění hospodářského a investičního balíčku ve výši 3 miliardy EUR, který Komise 
navrhla na podporu demokratických ambicí běloruského lidu; vyzývá k politickému 
dialogu mezi EU a demokratickými silami Běloruska s cílem hledat společnou vizi 
ohledně uvedeného plánu podpory; zdůrazňuje, že je třeba věcná politická debata s 
cílem získat pro úzké zapojení EU podporu veřejnosti;

33. znovu vyzdvihuje význam zřizování „velvyslanectví běloruského lidu“ na celém světě a 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly další podporu na ochranu práv a 
zájmů běloruských občanů v zahraničí a zájmů demokratického Běloruska, například 
tím, že zváží možnosti, jak „velvyslanectví běloruského lidu“ financovat;

34. vyzývá členské státy, aby prohloubily spolupráci v oblasti správy hranic, boje proti 
obchodování s lidmi a dalších bezpečnostních hrozeb, které běloruský režim zapříčinil 
nebo vyostřil;

35. vyzývá Komisi, Radu, místopředsedu Komise, vysokého představitele a členské státy, 
aby na situaci v Bělorusku nadále upozorňovaly ve všech příslušných evropských a 
mezinárodních organizacích, zejména v OBSE, v OSN a jejích zvláštních orgánech a v 
MOP, s cílem posílit mezinárodní kontrolu porušování lidských práv a mezinárodní 
opatření pro vyřešení situace v Bělorusku a odvrátit snahy o maření těchto opatření ze 
strany Ruska a dalších zemí;

36. žádá orgány a členské státy EU, aby pravidelně pořádaly vrcholné schůzky s vysoce 
postavenými zástupci demokratických sil Běloruska; domnívá se, že taková setkání by 
napomohla přijetí společných politických směrů pro budoucnost vztahů EU s 
demokratickým Běloruskem;

37. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost 
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a spolupráci v Evropě, orgánům Běloruské republiky a zástupcům běloruské 
demokratické opozice.


