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Europos Parlamento rezoliucija dėl opozicijos persekiojimo ir profesinių sąjungų 
vadovų sulaikymų Baltarusijoje
(2022/2664(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Baltarusijos,

– atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai naujausius pareiškimus dėl Baltarusijos, t. y. 
2021 m. lapkričio 10 d. pareiškimą dėl padėties prie Europos Sąjungos sienų ir 2022 m. 
vasario 28 d. pareiškimą dėl referendumo dėl Konstitucijos,

– atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 4 d. JT žmogaus teisių tarybos pranešimą dėl žmogaus 
teisių padėties Baltarusijoje rengiantis 2020 m. prezidento rinkimams ir po jų,

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

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konstitucijos preambulę, 
kurioje nurodyta būtinybė pripažinti asociacijų laisvės principą, TDO konvenciją dėl 
asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo ir TDO konvenciją dėl teisės 
jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas,

– atsižvelgdamas į Baltarusijos Respublikos Konstitucijos 36 ir 41 straipsnius dėl asociacijų 
laisvės ir teisės steigti profesines sąjungas,

– atsižvelgdamas į 2022 m. balandžio 29 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
atstovo spaudai pareiškimą dėl naujų represinių priemonių Baltarusijoje ir mirties 
bausmės taikymo srities išplėtimo,

– atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 4 d. JT specialiosios pranešėjos žmogaus teisių 
padėties Baltarusijoje klausimais Anaïs Marin pranešimą JT žmogaus teisių tarybai,

– atsižvelgdamas į 2022 m. gegužės 14 d. Didžiojo septyneto pareiškimą dėl Rusijos karo 
prieš Ukrainą,

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

A. kadangi A. Lukašenkos režimas Baltarusijoje tiesiogiai sudaro sąlygas Rusijos karinei 
agresijai prieš Ukrainą, nes, be kita ko, suteikia galimybes Rusijai pulti Ukrainą, be kita 
ko, paleidžiant balistines raketas iš Baltarusijos teritorijos, taip pat suteikia galimybę 
dislokuoti ir transportuoti Rusijos karinį personalą, saugoti ir transportuoti karinę įrangą 
ir ginklus, įskaitant sunkiuosius ginklus, leidžia Rusijos kariniams orlaiviams skristi virš 
Baltarusijos oro erdvės į Ukrainą ir aprūpina degalų papildymo punktais;
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B. kadangi 2022 m. vasario 27 d. represijų atmosferoje Baltarusija surengė vadinamąjį 
referendumą, kuriame buvo patvirtinta nauja Konstitucija, pakeitusi šalies neutralumo 
statusą, panaikinanti šalies nebranduolinį statusą, o prezidentui numatytas visą gyvenimą 
trunkantis imunitetas nuo baudžiamojo persekiojimo jam nustojus eiti pareigas;

C. 2021 m. gruodžio 2 d. ES priėmė penktąjį Baltarusijai skirtą sankcijų rinkinį dėl 
nuolatinių žmogaus teisių pažeidimų ir naudojimosi migrantais kaip priemone;

D. kadangi 2022 m. ES, reaguodama į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresiniame kare 
prieš Ukrainą, kuris yra neišprovokuotas, nepagrįstas ir neteisėtas, priėmė įvairias 
priemones, įskaitant individualias ir ekonomines sankcijas;

E. kadangi 2022 m. gegužės 4 d. Respublikos Taryba patvirtino Baudžiamojo kodekso 
289 straipsnio pakeitimą, kuriuo įvedama mirties bausmė už „bandymus vykdyti teroro 
aktus“, šis veiksmas prieštarauja pasaulinei tendencijai atsisakyti mirties bausmės, ir tuo 
tarpu daugiau kaip 30 politinių kalinių buvo apkaltinti arba nuteisti ilgai kalėti pagal tą 
pačią Baudžiamojo kodekso nuostatą, o kiti demokratinės opozicijos atstovai ar politiniai 
aktyvistai ieškomi dėl kaltinimų „terorizmu“; kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos 
valstybė, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė;

F. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos uždarė mažiausiai 275 pilietinės visuomenės ir 
žmogaus teisių organizacijas ir užblokavo kelias nepriklausomas žiniasklaidos priemones 
dėl pranešimų apie karą, nurodydamos kaip priežastį „ekstremistinės medžiagos“ ir 
„klaidingos informacijos“ sklaidą; kadangi 2022 m. balandžio 5 d. Baltarusijos 
generalinis prokuroras paskelbė, kad organizacijos „Human Rights Watch“ interneto 
svetainė užblokuota; kadangi Aliaksandras Lukašenka išplėtė savo kampaniją prieš 
žmogaus teisių aktyvistus ir žurnalistus – įkalintas garsus žurnalistas ir lenkų mažumos 
aktyvistas Andrzej Poczobut, tapęs propagandos kampanijos, grindžiamos melagingais 
istoriniais naratyvais, auka; kadangi daugiau kaip 60 žiniasklaidos atstovų yra patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn; kadangi 26 yra laikomi kalėjime;

G. kadangi 2021 m. liepos 6 d. kandidatas į prezidentus Viktaras Babaryka buvo nuteistas 
kalėti 14 metų, o jo prezidentinės kampanijos vadovė ir 2020 m. Europos Parlamento 
Sacharovo premijos už minties laisvę laureatė Maryja Kalesnikava ir jos advokatas 
Maksimas Znakas buvo nuteisti atitinkamai kalėti 11 ir 10 metų;

H. kadangi 2021 m. gruodžio 14 d. Baltarusijos opozicijos lyderiai Siarhejus Cichanouskis 
ir Mikalajus Statkevičius, 2020 m. Europos Parlamento Sacharovo premijos už minties 
laisvę laureatai, Iharis Losikas, Arciomas Sakavas, Vladzimiras Cyhanovičius ir 
Dzmitryjus Papovas buvo nuteisti ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis dėl suklastotų 
kaltinimų bandymu perimti valdžią, neapykantos kurstymu, socialinių neramumų 
kurstymu ir ekstremizmu; kadangi Siarhejus Cichanouskis 2020 m. gegužės mėn. buvo 
suimtas po to, kai pranešė apie savo ketinimą kandidatuoti į prezidento postą ir varžytis 
su ilgalaikiu Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka, ir nuo to laiko tebėra 
kalinamas, jam paskirta 18 metų kalėjimo bausmė; kadangi Mikalajus Statkevičius, 
politikas veteranas, vadovaujantis neregistruotai politinei partijai „Narodnaya Hramada“ 
ir dalyvavęs 2010 m. prezidento rinkimuose, buvo nuteistas 14 metų laisvės atėmimo 
bausme, o Ihariui Losikui, Arciomui Sakavui, Vladzimirui Cyhanovičiui ir Dzmitryjui 
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Papovui buvo paskirtos atitinkamai 15, 16, 15 ir 16 metų laisvės atėmimo bausmės už 
panašius suklastotus kaltinimus;

I. kadangi profesinės sąjungos atlieka esminį vaidmenį užtikrinant tinkamą demokratijos 
veikimą, atstovavimą piliečiams ir darbuotojams ir jų teisių gynimą;

J. kadangi mažiausiai 18 profesinių sąjungų vadovų ir Baltarusijos nepriklausomo 
profesinių sąjungų judėjimo atstovų buvo suimti 2022 m. balandžio 19 d. ir jiems pagal 
Baudžiamojo kodekso 342 straipsnį pateikti kaltinimai ryšium su veiksmais, kuriais 
šiurkščiai pažeidžiama viešoji tvarka, arba aktyviu dalyvavimu tokiuose veiksmuose, jų 
organizavimu ir rengimu, už tai numatomas areštas, laisvės atėmimo nuo dvejų iki 
penkerių metų arba kalėjimo iki ketverių metų bausmės; kadangi tarp suimtųjų yra 
Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso (BKDP) prezidentas Aliaksandras 
Jarašukas, kuris taip pat yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko 
pavaduotojas ir TDO valdybos narys, BKDP pirmininko pavaduotojas Siarhejus 
Antusevičius, BKDP tarptautinis sekretorius Alehas Padalinskis, BKDP teisininkė Alena 
Jaskova ir Baltarusijos laisvosios prekybos sąjungos pirmininkas Mikalajus Šarachas;

K. kadangi per pastaruosius du mėnesius suintensyvėjo išpuoliai prieš profesinių sąjungų 
aktyvistus ir vadovus, visų pirma dėl to, kad daugelis jų pasisakė prieš Baltarusijos 
paramą Rusijos agresiniam karui prieš Ukrainą, taip pat dėl jų ilgalaikės paramos 
demokratijai ir opozicijos A. Lukašenkos režimui; kadangi naujausias išpuolis prieš 
nepriklausomą profesinių sąjungų judėjimą įvykdytas 2022 m. balandžio 19 d.; kadangi 
BKDP biure ir jo padalinių – Baltarusijos laisvosios profesinės sąjungos, Laisvosios 
metalo pramonės darbuotojų profesinės sąjungos ir Baltarusijos radijo ir elektronikos 
pramonės darbuotojų profesinės sąjungos – biuruose Minske ir aplinkiniuose regionuose, 
taip pat profesinių sąjungų vadovų ir aktyvistų namuose buvo atliktos kratos;

L. kadangi pastarojo meto nepriklausomų profesinių sąjungų ir profesinių sąjungų vadovų 
persekiojimas yra sisteminio pobūdžio ir yra Baltarusijoje šiuo metu vykdomos prieš 
profesines sąjungos nukreiptos kampanijos išraiška, kaip savo 2021 m. spalio 7 d. 
rezoliucijoje pabrėžė ir Parlamentas;

M. kadangi keli profesinių sąjungų nariai, įskaitant pagrindinės nepriklausomos profesinių 
sąjungų konfederacijos BKDP pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, tebėra sulaikyti, ir 
nesuteikiama jokios informacijos apie jų suėmimo teisinį pagrindą ir nesuteikiama 
galimybės jiems susisiekti su advokatais, šeimos nariais ar kolegomis iš profesinių 
sąjungų; kadangi sulaikyti asmenys negali matytis su savo šeimomis ar kolegomis iš 
profesinių sąjungų, jų saugumas, sveikata ir psichologinė gerovė tebekelia didelį 
susirūpinimą;

N. kadangi Baltarusijos nepriklausomas profesinių sąjungų judėjimas jau daugelį metų 
aktyviai puolamas; kadangi profesinių sąjungų patalpos stebimos, darbuotojų teisių 
aktyvistai persekiojami, neteisėtai atleidžiami iš darbo ir suimami, o profesinių sąjungų 
nariai įbauginti verčiami atsistatydinti; privačiuose vadovų ir narių namuose buvo atlikta 
krata, o kai kurias sąjungas neseniai KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti –
Baltarusijos valstybės saugumo komitetas) pavadino „ekstremistų grupėmis“, įskaitant 
Baltarusijos radijo ir elektronikos pramonės darbuotojų profesinės sąjungą 2022 m. 
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balandžio 7 d.;

O. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos panaikino Baltarusijos nepriklausomos 
profesinės sąjungos (BKDP narė) organizacijų, veikusių naftos perdirbimo įmonėse 
„Grodno Azot“, „Naftan“ ir „Mozyr“, teisinį statusą, ir taip atėmė darbuotojams 
galimybes būti atstovaujamiems ir jų teisių gynimo galimybes; kadangi naftos perdirbimo 
gamyklos „OLSC Naftan“ nepriklausomos profesinės sąjungos pirmininkė Olga 
Britikova buvo nuteista penktą kartą iš eilės;

P. kadangi Baltarusijos nepriklausomų profesinių sąjungų judėjimas ilgą laiką buvo kovos 
už demokratiją ir dialogą Baltarusijoje priešakyje; kadangi profesinių sąjungų vadovų 
sulaikymas turės įtakos naudojimuisi profesinių sąjungų teisėmis Baltarusijoje ir turės 
atgrasomąjį poveikį darbuotojams;

Q. kadangi režimas Minske nuolat persekioja piliečius dėl politinių priežasčių, be kita ko dėl 
antikarinių protestų, ir kadangi toliau tęsiasi taikių protestuotojų sulaikymai, žmonės taip 
pat yra nepagrįstai sulaikomi už demonstruojamus baltos–raudonos–baltos spalvų 
simbolius, įskaitant atvejus, kai šie simboliai demonstruojami namuose ir privačiose 
teritorijose; kadangi, remiantis žmogaus teisių centro „Viasna“ duomenimis, nuo 2022 m. 
gegužės mėn. Baltarusijoje politiniais kaliniais yra laikomi apie 1200 žmonių; kadangi 
nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. sulaikyta daugiau nei 40 000 asmenų, Baltarusijos piliečiams 
pateikta daugiau kaip 5 500 baudžiamųjų kaltinimų, tačiau nepradėta nė viena byla prieš 
asmenis, atsakingus už sistemingus žmogaus teisių pažeidimus arba prisidėjusius juos 
vykdant;

R. kadangi baudžiamasis persekiojimas yra viena iš sunkių represijos formų ir yra toliau 
nepagrįstai ir plačiai vykdomas Baltarusijoje; kadangi teisminės institucijos tapo 
veiksmingu teisių ir laisvių slopinimo Baltarusijoje įrankiu, o teisėjai aktyviai dalyvauja 
vykdant represijas; kadangi suklastoti įrodymai nėra objektyviai ir kritiškai vertinami, 
nedemokratiniai teisės aktai yra taikomi aklai, o atsakovams selektyviai skiriamos 
griežčiausios galimos bausmės; kadangi plačiai paplitęs nebaudžiamumas už žmogaus 
teisių pažeidimus blogina desperatišką Baltarusijos žmonių padėtį;

S. kadangi per JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atliktą tyrimą nustatyta, kad 
prieš asmenis nuolat nukreipiama ir be reikalo arba neproporcingai naudojama jėga, jie 
areštuojami, sulaikomi, įskaitant kalinimą neleidžiant susisiekti su išoriniu pasauliu, 
kankinami, prievartaujami, su jais netinkamai elgiamasi, prieš juos naudojamas 
seksualinis smurtas arba smurtas dėl lyties, jiems sistemiškai neleidžiama naudotis 
tinkamu teisiniu procesu ir teisėmis į sąžiningą bylos nagrinėjimą; kadangi tūkstančiai 
Baltarusijos gyventojų buvo tiesiogiai ar netiesiogiai priversti palikti savo tėvynę ir 
ieškoti saugumo užsienyje;

T. kadangi 2022 m. gegužės 6 d. Baltarusijos teismas už socialinės neapykantos kurstymą 
šešeriems metams nelaisvės nuteisė Europos humanitarinio universiteto studentę ir 
Rusijos pilietę Sofiją Sapegą, kuri buvo suimta Baltarusijoje priverstinai nutupdžius 
komercinį skrydį iš vienos ES sostinės į kitą vykdžiusį lėktuvą;

U. kadangi Baltarusija pradėjo komercinį Baltarusijos Astravo atominės elektrinės (AE) 
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eksploatavimą, neatsižvelgusi į visas saugos rekomendacijas, pateiktas 2018 m. ES 
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ataskaitoje; kadangi Baltarusija veikia 
neskaidriai ir AE interneto svetainėje neteikia patikimos informacijos apie įvykius AE 
teritorijoje, o tai dar kartą patvirtina, kad Baltarusijos AE yra nesaugi ir kelia didelę su 
branduoline sauga susijusią grėsmę Baltarusijos, kaimyninių šalių ir visos Europos 
žmonėms;

1. dar kartą išreiškia savo solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, kurie toliau kovoja už 
suverenią, laisvą ir demokratišką Baltarusiją rizikuodami savo laisve ir vis dažniau taip 
pat ir gyvybe, ir reikalauja nedelsiant ir be sąlygų paleisti visus politinius kalinius ir visus 
savavališkai sulaikytus, areštuotus ar nuteistus asmenis dėl politinių motyvų, panaikinti 
visus jiems iškeltus kaltinimus, visiškai juos reabilituoti ir skirti finansinę kompensaciją 
už dėl neteisėto sulaikymo patirtą žalą; reikalauja nutraukti valstybės remiamą smurtą;

2. smerkia prieš civilius gyventojus A. Lukašenkos režimo sistemingai vykdomas 
represijas, dėl kurių nuo suklastotų 2020 m. rugpjūčio 9 d. rinkimų šalį buvo priversti 
palikti tūkstančiai baltarusių; pakartoja, kad tebevykstančios sistemingos represijos ir 
priverstinis civilių perkėlimas – tai šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai;

3. ragina surengti naujus laisvus ir sąžiningus rinkimus, per kuriuos būtų vykdoma 
tarptautinis stebėjimas pasitelkiant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurą; primena, kad Europos Sąjunga 
ir jos valstybės narės nepripažino 2020 m. prezidento rinkimų rezultatų, nes jie buvo 
masiškai klastojami ir fabrikuojami, taip pat nepripažįsta Aliaksandro Lukašenkos kaip 
Baltarusijos prezidento;

4. primena Baltarusijai jos įsipareigojimus pagal tarptautines teisės normas dėl žmogaus 
teisių ir primygtinai reikalauja užtikrinti pagrindines laisves ir žmogaus teises, teisinės 
valstybės principo laikymąsi ir Baltarusijos teisminių institucijų nepriklausomumą; 
primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su 
atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, pvz., JT vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuru, ESBO ir TDO, be kita ko, suteikiant nevaržomą prieigą ir įgyvendinant 
rekomendacijas, taip pat laikytis savo įsipareigojimų pagal nacionalinę ir tarptautinę 
teisę; primygtinai pabrėžia, kad reikia nutraukti bet kokias represijas, persekiojimą, 
netinkamą elgesį, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, priverstinius dingimus ir 
kankinimus; ragina nutraukti moterų ir pažeidžiamų grupių, įskaitant neįgaliuosius ir 
LGBTQI asmenis, diskriminaciją;

5. smerkia politiškai motyvuotus teismo procesus, vykdomus už uždarų durų, nesilaikant 
tinkamo teisinio proceso normų, taigi taip pažeidžiant šalies tarptautinius įsipareigojimus 
ir prievoles, to pasekmė – opozicijos vadovams, visų pirma, Siarhejui Cichanouskiui, 
Mikalajui Statkevičiui, Viktarui Babarykai, Maryjai Kalesnikavai, Maksimui Znakui, 
Ihariui Losikui, Arciomui Sakavui, Vladzimirui Cyhanovičiui ir Dzmitryjui Papovui 
paskirtos griežtos ir nepagrįstos bausmės; atkreipia dėmesį į Baltarusijos sulaikymo 
įstaigose tvyrančias nežmoniškas sąlygas, įskaitant fizinį ir psichologinį smurtą, 
perpildytas ir nehigieniškas kameras;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti paramą ir apsaugą žmogaus teisių gynėjams ir 
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pilietinei visuomenei Baltarusijoje, kadangi jiems bus taikomos griežtos represijos, be 
kita ko, prireikus išduoti skubias vizas išvykti iš Baltarusijos;

7. ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant ir be jokių sąlygų paleisti visus 
sulaikytus profesinių sąjungų vadovus ir atstovus ir panaikinti visus jiems pareikštus 
kaltinimus; reikalauja nustoti bauginti nepriklausomų profesinių sąjungų vadovus ir 
aktyvistus ir nebetrikdyti profesinių sąjungų veiklos Baltarusijoje; primygtinai reikalauja, 
kad Baltarusijos valdžios institucijos pašalintų visas teisinio ir praktinio pobūdžio kliūtis, 
trukdančias organizuoti nepriklausomas profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje; 
ragina Baltarusijos valdžios institucijas suderinti šalies teisės aktus su savo tarptautiniais 
įsipareigojimais darbo teisės srityje, atitinkamomis TDO Ekspertų komiteto konvencijų 
taikymo klausimais ir TDO Asociacijų laisvės komiteto išvadomis ir bendradarbiauti su 
TDO tyrimo komisijos rekomendacijų visapusiško ir neatidėliotino įgyvendinimo srityje;

8. smerkia Baltarusijos valdžios institucijų neseniai įvykdytus profesinių sąjungų vadovų ir 
atstovų areštus ir sulaikymus, taip pat tai, kad šie veiksmai yra išpuolis tiek prieš žmogaus 
teises, tiek prieš tarptautinėse konvencijose, įskaitant TDO konvencijas dėl darbuotojų 
teisių burtis į organizacijas ir dalyvauti viešose akcijose, įtvirtintas pagrindines teises;

9. ragina Baltarusijos valdžios institucijas aiškiai informuoti apie sulaikytų asmenų, kurie 
buvo areštuoti dėl politinių priežasčių, buvimo vietą ir sveikatos būklę ir juos nedelsiant 
paleisti į laisvę bei užtikrinti jų teisę kreiptis į nepriklausomus teismus;

10. pakartoja, kad teisė rengti demonstracijas ir streikuoti yra viena iš pagrindinių teisių, ir 
ragina Baltarusiją panaikinti visus teisinius ir praktinius apribojimus, kurie trukdo 
naudotis šiomis laisvėmis, nedelsiant atkurti neseniai panaikintą keliose įmonėse, tarp jų 
– įmonėse „Grodno Azot“, „Naftan“ ir „Mozyr“, veikusių nepriklausomų profesinių 
sąjungų teisinį statusą ir panaikinti sprendimą REP paskelbti ekstremistine organizacija;

11. ragina visų valstybių narių profesines sąjungas toliau stiprinti ryšius su atitinkamomis 
Baltarusijos profesinėmis sąjungomis, keistis informacija apie Baltarusijos profesinių 
sąjungų aktyvistų padėties pokyčius ir apie režimo vykdomas represijas prieš juos, 
sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiavimui ir teikti jiems materialinę ir psichologinę 
pagalbą;

12. ragina Komisiją padidinti paramą Baltarusijos nepriklausomų profesinių sąjungų, laisvos 
žiniasklaidos, pilietinės visuomenės ir demokratiją palaikančių aktyvistų gebėjimų 
stiprinimui tiek Baltarusijoje, tiek išeivijoje;

13. pabrėžia, kad Baltarusijos valdžios institucijų veiksmais, nukreiptais prieš 
nepriklausomas profesines sąjungas, pažeidžiami šalies nacionalinės teisės aktai ir 
tarptautiniai įsipareigojimai; ragina TDO sustabdyti Baltarusijos vyriausybę palaikančių 
profesinių sąjungų narystę, nes jos nei yra nepriklausomos darbuotojų atstovės, nei saugo 
darbuotojų teises;

14. pabrėžia svarbų BKDP tenkantį koordinatoriaus vaidmenį atstovaujant nepriklausomų 
Baltarusijos profesinių sąjungų nariams nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose ir 
ragina Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti represijas ir užmegzti darbo santykius 
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su demokratinėmis ir nepriklausomomis profesinėmis sąjungomis, grindžiamus 
socialiniu dialogu, nes tai yra būdas valdžioms institucijoms, valstybės institucijoms, 
darbdaviams, darbuotojams ir apskritai pilietinei visuomenei atkurti dialogą;

15. reiškia didelį susirūpinimą dėl pavojų, kurių kyla Baltarusijai atsisakius neutralios šalies 
statuso, savo teritorijoje priėmus Rusijos ginkluotąsias pajėgas ir vykdant bendras karines 
pratybas; pažymi, kad Rusijos vaidmuo, įskaitant jos finansinę įtaką, Baltarusijoje auga, 
o tai kelia didelių abejonių dėl Baltarusijos galimybių priimti savarankiškus sprendimus;

16. baisisi parama, kurią A. Lukašenkos režimas teikia neišprovokuotam Rusijos karui 
Ukrainoje, kuri pasireiškė ne tik vadinamuoju referendumu, pagal kurį atkurtas šalies kaip 
branduolinės valstybės statusas, bet ir tuo, kad per šalį leidžiama judėti kariuomenei ir 
ginklams, leidžiama naudoti šalies oro erdvę, pasipildyti kuro ir saugoti karinę amuniciją;

17. griežtai smerkia tai, kad Rusijos kariuomenė naudojasi Baltarusijos teritorija; smerkia 
Baltarusijos ir jos ginkluotųjų pajėgų bei slaptųjų tarnybų paramą Rusijai pradedant 
neteisėtą, nepagrįstą ir neišprovokuotą agresijos karą prieš Ukrainą; mano, kad 
Baltarusija taip pat yra atsakinga už šį puolimą, todėl jai turėtų kilti visos pagal tarptautinę 
teisę atsirandančios teisinės pasekmės;

18. pabrėžia, kad 2022 m. vasario 27 d. konstitucinis referendumas, kurį neteisėtos 
Baltarusijos valdžios institucijos surengė plačiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų, 
žiaurių represijų ir sąmoningo dezinformacijos naudojimo sąlygomis, negali būti 
laikomas teisėta demokratine Baltarusijos žmonių valios išraiška ir negali legitimuoti 
Aliaksandro Lukašenkos tolesnio neteisėto prezidentavimo; ragina Baltarusijos valdžios 
institucijas įgyvendinti nepriklausomų ekspertų misijos pagal Maskvos mechanizmą 
rekomendacijas;

19. smerkia dezinformacijos kampanijas ir Kremliaus karo propagandos sklaidą 
Baltarusijoje;

20. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių 
siekiant sustiprinti atsparumą bet kokiam galimam A. Lukašenkos režimo kišimuisi, 
įskaitant, be kita ko, kibernetines atakas ir dezinformaciją dabartinės Rusijos agresijos 
prieš Ukrainą aplinkybėmis;

21. susirūpinęs pažymi, kad tolesnė Rusijos ir Baltarusijos integracija įvairiose srityse, ypač 
laipsniškas Baltarusijos ir apskritai regiono militarizavimas kelia iššūkių Europos 
žemyno saugumui ir stabilumui, visų pirma ES rytinių kaimyninių šalių, su kuriomis 
Rusija jau konfliktuoja, saugumui ir stabilumui;

22. reiškia padėką ir paramą Baltarusijos piliečiams, kurie, rizikuodami savo pačių saugumu, 
išėjo į gatves pasmerkti Rusijos Federacijos pradėtą ir neteisėto Baltarusijos diktatoriaus 
palaikomą karą, taip pat tiems, kurie vykdė sabotažo operacijas siekdami užkirsti kelią 
Rusijos kariuomenės logistikai Baltarusijos teritorijoje ir ją sutrikdyti;

23. apgailestauja, kad Baltarusija šiuo metu yra vienintelė Europos valstybė, kurioje 
tebetaikoma mirties bausmė, ir kad Baltarusija išplėtė šios bausmės taikymo sritį; smerkia 



RC\1256185LT.docx 10/12 PE732.308v01-00 }
PE732.312v01-00 }
PE732.313v01-00 }
PE732.314v01-00 }
PE732.315v01-00 } RC1

LT

Baltarusijos baudžiamojo kodekso pataisą, kuria nustatyta mirties bausmė už „mėginimą 
įvykdyti teroristinį išpuolį“; mano, kad režimui bus paprasta piktnaudžiauti šia bausme 
siekiant likviduoti savo politinius oponentus; primena, kad daugeliui politinių kalinių 
buvo pateikti kaltinimai arba jie jau buvo nuteisti ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis 
pagal Baltarusijos baudžiamojo kodekso nuostatas dėl terorizmo; ragina Baltarusijos 
valdžios institucijas nedelsiant ir visam laikui panaikinti mirties bausmę;

24. pabrėžia, kad svarbu reaguoti į su branduoline sauga susijusias grėsmes, kurias kelia 
Baltarusijos atominė elektrinė Astrave; primygtinai reikalauja, kad Baltarusija 
įsipareigotų visapusiškai skaidriai užtikrinti Baltarusijos atominės elektrinės branduolinę 
saugą ir įsipareigotų visapusiškai įgyvendinti rekomendacijas, kurias elektrinės vertinime 
pateikė Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė; pritaria tam, kad iki 
tol būtų uždraustas Baltarusijos atominės elektrinės pagamintos energijos importas į ES 
rinką ir kad ši pozicija būtų atspindėta ES pasienio anglies dioksido korekciniame 
mechanizme; ragina nustatyti veiksmingas apsaugos priemones, užkertančias kelią 
tiesioginiam ar netiesioginiam Baltarusijos elektros, pagamintos Astravo atominėje 
elektrinėje, pardavimui ES rinkoms, taip pat sustabdyti ES valstybių narių investicijas į 
Baltarusijos energetikos infrastruktūros projektus;

25. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl šešto sankcijų Rusijai ir Baltarusijai paketo ir 
ragina Tarybą užtikrinti visapusišką ir greitą jo įgyvendinimą; ragina visas Rusijai skirtas 
sankcijas, įskaitant būsimus sankcijų paketus, griežtai taikyti ir tinkamai įgyvendinti ir 
Baltarusijos atžvilgiu;

26. pabrėžia, kad būtina nuodugniai ištirti A. Lukašenkos režimo padarytus nusikaltimus 
prieš Baltarusijos žmones; ragina valstybes nares aktyviai taikyti universaliosios 
jurisdikcijos principą ir parengti teismo bylas Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems už 
smurtą ir represijas arba prie jų prisidėjusiems, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką;

27. 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 už juos būtų traukiama atsakomybėn ir užtikrinamas 
teisingumas nukentėjusiems;

28. ragina ES institucijas imtis visų reikiamų veiksmų tarptautinėse institucijose ir 
procesuose, taip pat Tarptautiniame baudžiamajame teisme (TBT) ir kituose 
atitinkamuose tarptautiniuose tribunoluose ar teismuose, kuriais būtų padedama atlikti su 
Rusijos agresijos karu prieš Ukrainą susijusių Baltarusijos pareigūnų, kuriems tenka 
politinė atsakomybė, visų pirma Aliaksandro Lukašenkos, veiksmų tyrimą ir už juos 
patraukti atsakomybėn kaip už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui;

29. giria sistemingą ir nuoseklų Baltarusijos demokratinių jėgų Baltarusijoje ir išeivijoje, 
ypač demokratinės opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos, Koordinacinės tarybos 
ir Nacionalinės kovos su krizėmis valdybos darbą; pakartoja, kad reikia skubiai palaikyti 
ir plėsti ryšius ir bendradarbiavimą su šiomis pajėgomis; ragina ES ir jos valstybes 
nares remti Baltarusijos demokratinę politinę opoziciją teikiant reikiamą pagalbą jų 
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pajėgumams stiprinti;

30. apgailestauja dėl to, kad valstybės narės, atšaukdamos savo diplomatinius atstovus iš 
Baltarusijos, veikė nevieningai ir nekoordinuotai;

31. primygtinai pagina Komisiją, EIVT ir ES valstybes nares didinti tiesioginę paramą 
Baltarusijos opozicijai, pilietinei visuomenei, žmogaus teisių gynėjams, profesinių 
sąjungų atstovams ir nepriklausomoms žiniasklaidos organizacijoms Baltarusijoje ir už 
jos ribų; pabrėžia, kad yra svarbu toliau palaikyti santykius su šiais asmenimis, stebėti 
atskirų politinių kalinių padėtį ir teismo procesą vietoje, supaprastinti vizų reikalavimus, 
pagerinti prieglobsčio suteikimo procesą ir suteikti laikiną prieglobstį ES valstybėse 
narėse pabėgėliams iš Baltarusijos; įsipareigoja stiprinti savo paramos demokratijai 
veiklą; pakartoja raginimą įgyvendinti tikslinę ES paramos programą, kuria padedama 
pilietinei visuomenei, nepriklausomai žiniasklaidai, akademinei bendruomenei, be kita 
ko, teikiant nuolatinę pagalbą Europos humanitariniam universitetui – Baltarusijos 
studentų ir Baltarusijos opozicijos išeivijoje švietimo bazei, taip pat nuo politinių 
represijų ir milicijos smurto nukentėjusiems asmenims ir asmenims, bėgantiems nuo 
priespaudos režimo;

32. remia pasirengimą ES vadovaujamai tarptautinių donorų konferencijai, kuria siekiama 
padėti Baltarusijos demokratinėms jėgoms; ragina ES veiklos lygmeniu bendradarbiauti 
su Baltarusijos demokratinių jėgų atstovais, kad būtų galima užbaigti darbus, susijusius 
su veiksmų gairių, kuriomis siekiama įgyvendinti 3 mlrd. EUR vertės ekonominių ir 
investicinių priemonių paketą, kurį Komisija jau numatė kaip vieną iš būdų paremti 
Baltarusijos žmonių demokratijos siekius, priėmimu; ragina ES ir Baltarusijos 
demokratines jėgas plėtoti politinį dialogą siekiant sutarti dėl bendros vizijos minėto 
paramos plano atžvilgiu; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina skatinti visuomenės diskusijas 
esminiais klausimais, siekiant stiprinti visuomenės paramą aktyviam ES dalyvavimui 
sprendžiant šiuos klausimus;

33. pabrėžia didžiulę Baltarusijos tautos ambasadų visame pasaulyje steigimo svarbą ir 
primygtinai ragina Komisiją bei valstybes nares toliau teikti paramą, pvz., ieškant būdų 
finansuoti Baltarusijos tautos ambasadas, siekiant apsaugoti Baltarusijos piliečių teises ir 
interesus užsienyje ir demokratinės Baltarusijos interesus;

34. ragina valstybes nares gerinti bendradarbiavimą sienų valdymo, kovos su prekyba 
žmonėmis ir kitais saugumo iššūkiais, kuriuos sukėlė ar padidino Baltarusijos režimas, 
srityje;

35. ragina Komisiją, Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai bei ES valstybes nares ir toliau kelti 
klausimą dėl padėties Baltarusijoje visose atitinkamose Europos ir tarptautinėse 
organizacijose, ypač ESBO, Jungtinėse Tautose bei jų specializuotuose organuose ir 
TDO, siekiant sustiprinti tarptautinę žmogaus teisių pažeidimų kontrolę, sustiprinti 
tarptautinius veiksmus dėl padėties Baltarusijoje ir įveikti Rusijos ir kitų šalių keliamas 
kliūtis galimybei imtis tokių veiksmų;

36. ragina ES institucijas ir valstybes nares reguliariai rengti aukščiausiojo lygio susitikimus 
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su Baltarusijos demokratinių jėgų aukšto lygio atstovais; mano, kad tai padės priimti 
bendras politikos gaires dėl ES santykių su demokratine Baltarusija ateities;

37. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Baltarusijos Respublikos valdžios 
institucijoms ir Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovams.


