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Uznesenie Európskeho parlamentu o stíhaní opozície a zadržiavaní vedúcich 
predstaviteľov odborových zväzov v Bielorusku
(2022/2664(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 21. a 22. októbra 2021,

– so zreteľom na nedávne vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Bielorusku, najmä na vyhlásenie z 10. 
novembra 2021 o situácii na hraniciach Európskej únie a z 28. februára 2022 o ústavnom 
referende,

– so zreteľom na správu Rady OSN pre ľudské práva zo 4. marca 2022 o situácii v oblasti 
ľudských práv v Bielorusku pred prezidentskými voľbami v roku 2020 a po ich skončení,

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

– so zreteľom na preambulu ústavy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o potrebe 
uznania zásady slobody združovania, na Dohovor MOP o slobode združovania a ochrane 
práva odborovo sa organizovať a na Dohovor MOP o vykonávaní zásad práva 
organizovať sa a kolektívne vyjednávať,

– so zreteľom na články 36 a 41 Ústavy Bieloruskej republiky, pokiaľ ide o slobodu 
združovania a právo zakladať odbory,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 
z 29. apríla 2022 o nových represívnych opatreniach v Bielorusku, ktorými sa rozširuje 
rozsah používania trestu smrti,

– so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv 
v Bielorusku Anaïs Marinovej predloženú 4. mája 2021 Rade OSN pre ľudské práva,

– so zreteľom na vyhlásenie G7 zo 14. mája 2022 o ruskej vojne proti Ukrajine,

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

A. keďže Lukašenkov režim v Bielorusku priamo umožňuje ruskú vojenskú agresiu proti 
Ukrajine, okrem iného tým, že Rusku umožňuje útok na Ukrajinu, a to aj vypustením 
balistických rakiet z bieloruského územia, umožnením rozmiestňovania a prepravy 
ruského vojenského personálu, skladovaním a prepravou vojenského vybavenia a zbraní 
vrátane ťažkých zbraní, tým, že umožňuje ruským vojenským lietadlám preletieť cez 
bieloruský vzdušný priestor na Ukrajinu a poskytovaním miest na doplnenie paliva;

B. keďže 27. februára 2022 Bielorusko v atmosfére represií uskutočnilo tzv. referendum, v 
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ktorom sa schválila nová ústava, ktorou Bielorusko oslabuje svoju neutralitu, vzdáva sa 
postavenia krajiny bez jadrových zbraní a priznáva prezidentovi doživotnú imunitu pred 
trestným stíhaním po jeho odchode z funkcie;

C. keďže EÚ prijala 2. decembra 2021 piaty balík sankcií proti Bielorusku v súvislosti s 
pokračujúcim porušovaním ľudských práv a zneužívaním migrantov na politické účely;

D. keďže EÚ prijala v roku 2022 rôzne opatrenia v reakcii na zapojenie Bieloruska do 
nevyprovokovanej, neopodstatnenej a nezákonnej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine 
vrátane individuálnych a hospodárskych sankcií;

E. keďže 4. mája 2022 Rada republiky schválila zmenu článku 289 trestného zákona, ktorou 
sa zavádza trest smrti za „pokusy o teroristické činy“, čo je krok, ktorý sa prieči 
celosvetovému trendu rušenia trestu smrti, pričom viac ako 30 politických väzňov bolo 
obvinených alebo odsúdených na dlhé tresty odňatia slobody podľa rovnakého 
ustanovenia trestného zákona a ďalší zástupcovia demokratickej opozície alebo politickí 
aktivisti sú hľadaní na základe obvinení z „terorizmu“; keďže Bielorusko je jedinou 
krajinou v Európe, v ktorej sa ešte vykonáva trest smrti;

F. keďže bieloruské orgány rozpustili najmenej 275 organizácií občianskej spoločnosti a 
organizácií pre ľudské práva a zablokovali niekoľko nezávislých médií v súvislosti s 
podávaním správ o vojne, pričom sa odvolali na šírenie „extrémistických materiálov“ a 
„falošných informácií“; keďže 5. apríla 2022 bieloruský generálny prokurátor oznámil, 
že webové sídlo organizácie Human Rights Watch bolo zablokované; keďže Alexander 
Lukašenko zintenzívnil svoje ťaženie proti aktivistom za ľudské práva a novinárom tým, 
že uväznil Andrzeja Poczobuta, popredného novinára a poľského menšinového aktivistu, 
ktorý sa stali obeťou propagandistickej kampane založenej na falošnej historickej 
rétorike; keďže viac ako 60 zástupcov médií je trestne stíhaných; keďže 26 zástupcov 
médií je za mrežami;

G. keďže 6. júla 2021 bol prezidentský kandidát Viktar Babaryka odsúdený na 14 rokov 
odňatia slobody, pričom šéfka jeho prezidentskej kampane a laureátka Sacharovovej ceny 
Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2020 Maryja Kalesnikavová a jej 
právnik Maxim Znak boli odsúdení na 11, resp. 10 rokov odňatia slobody;

H. keďže 14. decembra 2021 boli vedúci predstavitelia bieloruskej opozície Siarhej 
Cichanovský a Mikalaj Statkevič, ktorí sú laureátmi Sacharovovej ceny Európskeho 
parlamentu za slobodu myslenia za rok 2020, a Ihar Losik, Arciom Sakav, Vladzimir 
Cyanovič a Dzmitryj Papov odsúdení na dlhé tresty odňatia slobody na základe 
vykonštruovaných obvinení z pokusu o prevzatie moci, podnecovania nenávisti a 
sociálnych nepokojov a extrémizmu; keďže Siarhej Cichanovský, ktorý bol zatknutý v 
máji 2020 po tom, ako oznámil svoj zámer kandidovať na prezidenta proti dlhoročnému 
bieloruskému diktátorovi Alexandrovi Lukašenkovi, a odvtedy je stále vo väzbe, bol 
odsúdený na 18 rokov odňatia slobody; keďže skúsený politik Mikalaj Statkevič, ktorý 
vedie neregistrovanú politickú stranu Narodnaja Hramada a kandidoval v prezidentských 
voľbách v roku 2010, bol odsúdený na 14 rokov odňatia slobody a Ihar Losik, Arciom 
Sakav, Vladzimir Cyanovič a Dzmitryj Papov boli jednotlivo odsúdení na 15, 16, 15 a 16 
rokov na základe podobných vykonštruovaných obvinení;
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I. keďže odborové zväzy zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní riadneho fungovania 
demokracie, zastúpenia občanov a pracovníkov a ochrany ich práv;

J. keďže 19. apríla 2022 bolo zatknutých najmenej 18 vedúcich predstaviteľov odborových 
zväzov a zástupcov bieloruského nezávislého odborového hnutia, ktorí boli podľa článku 
342 trestného zákonníka obvinení z organizácie a prípravy akcií, ktoré hrubo porušujú 
verejný poriadok, alebo z aktívnej účasti na takýchto akciách, čo vedie buď k zatknutiu, 
pozbaveniu osobnej slobody na dva až päť rokov, alebo k uväzneniu až na štyri roky; 
keďže medzi zatknutými je predseda Bieloruského kongresu demokratických odborových 
zväzov (BKDP) Aľaksandr Jarašuk, ktorý je zároveň podpredsedom Medzinárodnej 
konfederácie odborových zväzov a členom správnej rady MOP, podpredseda BKDP 
Siarhej Antusevič, tajomník BKDP pre medzinárodné záležitosti Aleh Padalinský, 
právnička BKDP Alena Jaskovová a predseda Združenia slobodných odborových zväzov 
Bieloruska Mikalaj Šarach;

K. keďže v posledných dvoch mesiacoch sa zintenzívnili útoky na odborových aktivistov a 
vedúcich predstaviteľov, najmä v súvislosti s tým, že mnohí z nich sa postavili proti 
bieloruskej podpore ruskej útočnej vojny proti Ukrajine, ako aj pre ich dlhodobú podporu 
demokracie a opozíciu voči Lukašenkovmu režimu; keďže posledný útok na nezávislé 
odborové hnutie sa uskutočnil 19. apríla 2022; keďže sa uskutočnili prehliadky v 
kancelárii BKDP a v kanceláriách jeho pridružených subjektov – Združenia slobodných 
odborových zväzov Bieloruska, Slobodného odborového zväzu kovospracujúcich 
pracovníkov a Bieloruského odborového zväzu pracovníkov rozhlasového a 
elektronického priemyslu (REP) – v Minsku a okolitých regiónoch, ako aj v súkromných 
obydliach odborových predákov a aktivistov;

L. keďže prenasledovanie nezávislých odborových zväzov a vedúcich predstaviteľov 
odborových zväzov má v poslednom čase systémový charakter a je príkladom 
pokračujúcej kampane proti odborom v Bielorusku, čo Parlament zdôraznil aj vo svojom 
uznesení zo 7. októbra 2021;

M. keďže niekoľko odborárov, medzi nimi predseda a podpredseda vedúcej nezávislej 
odborovej konfederácie BKDP, zostáva vo väzbe, pričom nemajú žiadne informácie 
o právnom základe svojho zatknutia a nemajú prístup k svojim právnikom, rodinným 
príslušníkom ani kolegom z odborov; keďže zadržané osoby sa nemôžu stretávať so 
svojimi rodinami ani s kolegami z odborov a ich bezpečnosť, zdravie a psychická pohoda 
sú naďalej predmetom veľkých obáv;

N. keďže na nezávislé odborové hnutie v Bielorusku sa už mnoho rokov tvrdo útočí; keďže 
priestory odborov sú pod dohľadom, aktivisti za pracovné práva sú vystavení 
obťažovaniu, nezákonnému prepúšťaniu a zatýkaniu a členovia odborov sú zastrašovaní, 
aby sa vzdali svojich funkcií; keďže súkromné obydlia vedúcich predstaviteľov a členov 
boli prehľadané a niektoré odborové zväzy nedávno KGB (Komitet gosudarstvennoj 
bezopasnosti – bieloruský výbor pre štátnu bezpečnosť) označil za „extrémistické 
skupiny“, pričom 7. apríla 2022 takto označil aj REP;

O. keďže bieloruské orgány zrušili právny štatút organizáciám bieloruských nezávislých 
odborových zväzov (člen BKDP) v ropných rafinériách Grodno Azot, Naftan a Mozyr, 
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čím ešte viac zbavili pracovníkov možnosti zastúpenia a ochrany ich práv; keďže 
predsedníčka nezávislého odborového zväzu v ropnej rafinérii OJSC Naftan Oľga 
Britikovová bola odsúdená už piatykrát po sebe;

P. keďže nezávislé odborové hnutie v Bielorusku je už dlho na čele boja za demokraciu 
a dialóg v Bielorusku; keďže zadržiavanie vedúcich odborových predstaviteľov bude mať 
vplyv na výkon odborových práv v Bielorusku a bude mať odstrašujúci účinok na 
pracovníkov;

Q. keďže režim v Minsku neustále trestne stíha občanov z politických dôvodov, a to aj za 
protivojnové protesty, a keďže pokojní demonštranti sú naďalej zadržiavaní, pričom za 
vystavovanie bielo-červeno-bielych symbolov dochádza k svojvoľným zadržaniam, a to 
aj v súkromných domoch a na súkromných pozemkoch; keďže podľa ľudskoprávneho 
centra Viasna bolo v máji 2022 v Bielorusku približne 1 200 osôb považovaných za 
politických väzňov; keďže od augusta 2020 bolo zadržaných takmer 40 000 osôb a proti 
bieloruským občanom bolo vznesených viac ako 5 500 obvinení z trestných činov, 
pričom sa nezačalo jediné konanie proti osobám zodpovedným alebo spoluzodpovedným 
za systematické porušovanie ľudských práv;

R. keďže trestné stíhanie je závažnou formou represie a v Bielorusku je naďalej nevyberavo 
používané a veľmi rozšírené; keďže súdnictvo sa stalo účinným nástrojom potláčania 
práv a slobôd v Bielorusku, pričom sudcovia sa aktívne podieľajú na represii; keďže 
vykonštruované dôkazy nie sú objektívne kriticky hodnotené, nedemokratické právne 
predpisy sa uplatňujú slepo a obžalovaní sa selektívne odsudzujú k najprísnejším 
možným trestom; keďže v dôsledku rozšírenej beztrestnosti porušovania ľudských práv 
je situácia bieloruského ľudu naďalej zúfalá;

S. keďže pri preskúmaní Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva sa zistilo, že 
voči jednotlivcom, ktorí sú terčom represií, sa dôsledne postupuje podľa vzorca 
zbytočného alebo neprimeraného použitia sily, zatýkania, zadržiavania – vrátane 
zadržiavania v izolácii –, mučenia alebo zlého zaobchádzania, znásilňovania a sexuálneho 
a rodovo podmieneného násilia a systematického odopierania práva na riadny proces a 
spravodlivý súdny proces; keďže tisíce Bielorusov boli nútené alebo inak dohnané 
k tomu, aby opustili vlastnú krajinu a bezpečnosť hľadali v zahraničí;

T. keďže 6. mája 2022 bieloruský súd odsúdil Sofiu Sapegovú, študentku Európskej 
univerzity humanitných vied a ruskú občianku, ktorá bola zadržaná po tom, ako bol jej 
komerčný let medzi dvoma hlavnými mestami EÚ vlani donútený pristáť v Bielorusku, 
na šesť rokov väzenia za podnecovanie sociálnej nenávisti;

U. 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 areáli tejto jadrovej elektrárne, čím opätovne 
potvrdzuje, že táto bieloruská jadrová elektráreň je nebezpečná a predstavuje vážnu 
hrozbu pre jadrovú bezpečnosť obyvateľov Bieloruska, susedných krajín a celej Európy;

1. opätovne potvrdzuje svoju solidaritu s obyvateľmi Bieloruska, ktorí sa naďalej zasadzujú 
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za suverénne, slobodné a demokratické Bielorusko, čím riskujú svoju slobodu a čoraz 
častejšie aj vlastný život, a žiada o okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých 
politických väzňov a všetkých osôb svojvoľne zadržaných, zatknutých alebo odsúdených 
z politicky motivovaných dôvodov a o zrušenie všetkých obvinení voči nim, ako aj o ich 
úplnú rehabilitáciu a finančnú náhradu škôd spôsobených ich nezákonným zadržiavaním; 
požaduje ukončenie štátneho násilia;

2. odsudzuje systematické represie Lukašenkovho režimu voči civilistom, ktoré od 
zmanipulovaných volieb 9. augusta 2020 prinútili tisíce Bielorusov utiecť z krajiny; 
opakuje, že pretrvávajúca kampaň systematických represií a núteného vysídľovania 
civilného obyvateľstva znamená závažné porušovanie ľudských práv;

3. žiada, aby Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe (OBSE) zorganizoval nové slobodné a spravodlivé voľby za účasti 
medzinárodných pozorovateľov; 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;

4. pripomína Bielorusku jeho záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti 
ľudských práv a trvá na potrebe zabezpečiť základné slobody a ľudské práva, právny štát 
a fungujúce nezávislé súdnictvo v Bielorusku; naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby 
plne spolupracovali s príslušnými medzinárodnými orgánmi, ako sú Úrad vysokého 
komisára OSN pre ľudské práva, OBSE a MOP, a to aj tým, že im umožnia neobmedzený 
prístup a vykonajú odporúčania, a aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce 
z vnútroštátneho a medzinárodného práva; trvá na tom, že je potrebné zastaviť všetky 
represie, prenasledovanie, zlé zaobchádzanie, sexuálne a rodovo motivované násilie, 
nedobrovoľné zmiznutia a mučenie; vyzýva na skoncovanie s diskrimináciou žien 
a zraniteľných skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím a LGBTQI osôb;

5. odsudzuje skutočnosť, že politické procesy sa konajú za zatvorenými dverami a bez 
riadneho právneho procesu, čím dochádza k porušovaniu medzinárodných povinností 
a záväzkov Bieloruska, a ich výsledkom sú prísne a neodôvodnené rozsudky pre 
opozičných lídrov, najmä pre Siarheja Cichanovského, Mikalaja Statkeviča, Viktara 
Barbaryku, Maryju Kalesnikavovú, Maxima Znaka, Ihara Losika, Arcioma Sakava, 
Vladzimira Cyanoviča a Dzmitryja Papova; upozorňuje na neľudské podmienky v 
bieloruských väzenských zariadeniach vrátane fyzického a psychického týrania a 
preplnených a nehygienických ciel;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli podporu a ochranu obhajcom ľudských práv 
a občianskej spoločnosti v Bielorusku, ktorí budú vystavení tvrdým represiám, a to v 
prípade potreby aj vydávaním núdzových víz na opustenie Bieloruska;

7. vyzýva bieloruské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých 
zadržaných odborových lídrov a zástupcov odborov a aby stiahli všetky obvinenia voči 
nim; požaduje ukončenie zastrašovania nezávislých vedúcich odborových predstaviteľov 
a aktivistov a prerušenia fungovania nezávislých odborov v Bielorusku; trvá na tom, že 
bieloruské orgány musia odstrániť všetky právne aj praktické prekážky, ktoré bránia 
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organizovaniu nezávislých odborových zväzov a účasti v nich; vyzýva bieloruské orgány, 
aby zosúladili právne predpisy krajiny s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti 
pracovného práva, s príslušnými závermi Výboru expertov MOP pre uplatňovanie 
dohovorov a Výboru MOP pre slobodu združovania a aby bezodkladne a v plnej miere 
spolupracovali s MOP na vykonávaní odporúčaní vyšetrovacej komisie;

8. odsudzuje nedávne zatknutie a zadržanie odborových predákov a zástupcov odborov 
bieloruskými orgánmi, ako aj útok na ľudské práva a základné práva zakotvené v 
medzinárodných dohovoroch vrátane dohovorov MOP týkajúcich sa práva pracovníkov 
organizovať sa a zúčastňovať sa na verejných akciách, ktorý takéto konanie predstavuje;

9. vyzýva bieloruské orgány, aby poskytli jasné informácie o mieste pobytu a zdravotnom 
stave osôb zadržaných z politických dôvodov, aby ich okamžite prepustili a aby im 
zabezpečili prístup k nezávislej spravodlivosti;

10. opätovne zdôrazňuje, že právo na demonštrácie a štrajk je základným právom, a vyzýva 
Bielorusko, aby zrušilo všetky právne a praktické obmedzenia, ktoré bránia týmto 
slobodám, a aby okamžite obnovilo právny štatút nezávislých odborových organizácií, 
ktoré boli nedávno zbavené tohto štatútu vo viacerých podnikoch vrátane ropných 
rafinérií Grodno Azot, Naftan a Mozyr, a aby zrušilo označenie odborového zväzu REP 
za extrémistickú organizáciu;

11. nabáda odborové zväzy v členských štátoch, aby ďalej posilňovali kontakty so svojimi 
bieloruskými partnermi, vymieňali si informácie o vývoji situácie odborových aktivistov 
v Bielorusku a o represiách zo strany režimu, ktorým čelia, uľahčovali spoluprácu a 
poskytovali im materiálnu a psychologickú podporu;

12. vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu budovania kapacít nezávislých bieloruských 
odborov, slobodných médií, občianskej spoločnosti a prodemokratických aktivistov 
v Bielorusku aj v exile;

13. zdôrazňuje, že kroky bieloruských orgánov proti nezávislým odborom predstavujú 
porušenie vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných záväzkov krajiny; 
vyzýva MOP, aby pozastavila členstvo bieloruských provládnych odborových zväzov, 
pretože nezastupujú nezávislý hlas pracovníkov ani nechránia ich práva;

14. zdôrazňuje dôležitú koordinačnú úlohu, ktorú zohráva BKDP pri zastupovaní členov 
nezávislých bieloruských odborových zväzov vo vnútroštátnych a medzinárodných 
inštitúciách, a vyzýva bieloruské orgány, aby ukončili represie a nadviazali pracovné 
vzťahy s demokratickými a nezávislými odborovými zväzmi založené na sociálnom 
dialógu ako spôsobe budovania dialógu medzi orgánmi, štátnymi inštitúciami, 
zamestnávateľmi a zamestnancami a občianskou spoločnosťou vo všeobecnosti;

15. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rizikami, ktoré prináša skutočnosť, že sa Bielorusko 
vzdáva svojej neutrality, poskytuje priestor ruským ozbrojeným silám a uskutočňuje 
spoločné vojenské cvičenia; všíma sa rastúcu úlohu Ruska v Bielorusku vrátane jeho 
finančného vplyvu, čo vyvoláva vážne pochybnosti o schopnosti Bieloruska prijímať 
suverénne rozhodnutia;
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16. je pobúrený podporou, ktorú Lukašenkov režim poskytuje Rusku v jeho 
nevyprovokovanej vojne na Ukrajine, a to aj prostredníctvom tzv. referenda, ktorým sa 
obnovuje štatút Bieloruska ako krajiny s jadrovými zbraňami, ale aj prostredníctvom 
umožňovania pohybu vojsk a zbraní, využívania vzdušného priestoru krajiny, 
doplňovania paliva a skladovania vojenskej munície;

17. dôrazne odsudzuje skutočnosť, že ruská armáda využíva bieloruské územie; odsudzuje 
to, že Bielorusko a bieloruské ozbrojené sily a tajné služby podporili začatie nezákonnej, 
nevyprovokovanej a neoprávnenej útočnej vojny proti Ukrajine; považuje Bielorusko za 
spoluzodpovedné za útok, aj so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré v tomto smere 
vyplývajú z medzinárodného práva;

18. zdôrazňuje, že ústavné referendum z 27. februára 2022, ktoré uskutočnili nelegitímne 
bieloruské orgány v kontexte rozsiahleho porušovania ľudských práv, brutálnych represií 
a zámerného využívania dezinformácií, nemožno považovať za legitímne demokratické 
vyjadrenie vôle bieloruského ľudu ani za legitimizáciu pokračujúceho úradovania 
nezákonného prezidenta Alexandra Lukašenka; vyzýva bieloruské orgány, aby vykonali 
odporúčania nezávislej misie expertov v rámci moskovského mechanizmu;

19. odsudzuje dezinformačné kampane a šírenie vojnovej propagandy Kremľa v Bielorusku;

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili zavedenie potrebných opatrení na 
posilnenie odolnosti voči všetkým formám zahraničného zasahovania, ktoré by mohol 
Lukašenkov režim páchať, okrem iného vrátane kybernetických útokov a dezinformácií 
v súvislosti s pokračujúcou agresiou Ruska voči Ukrajine;

21. so znepokojením si všíma pokračujúcu integráciu medzi Ruskom a Bieloruskom vo 
viacerých oblastiach, v neposlednom rade postupnú militarizáciu Bieloruska a širšieho 
regiónu, ktorá predstavuje výzvu pre bezpečnosť a stabilitu európskeho kontinentu, 
a najmä pre krajiny východného susedstva EÚ, s ktorými Rusko už je v konflikte;

22. vyjadruje uznanie a podporu bieloruským občanom, ktorí vyšli do ulíc, pričom riskovali 
svoju vlastnú bezpečnosť, aby odsúdili vojnu, ktorú začala Ruská federácia s podporou 
nelegitímneho diktátora Bieloruska, a tým, ktorí viedli sabotážne operácie, aby prekazili 
a narušili ruskú vojenskú logistiku na území Bieloruska;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bielorusko je v súčasnosti jedinou krajinou v Európe, 
ktorá stále uplatňuje trest smrti, a že rozšírilo rozsah jeho uplatňovania; odsudzuje novelu 
bieloruského trestného zákonníka, ktorou sa zavádza trest smrti za „pokus o teroristický 
čin“; domnieva sa, že režim ju môže ľahko zneužiť na likvidáciu svojich politických 
oponentov; pripomína, že mnohí politickí väzni boli obvinení alebo už boli odsúdení na 
dlhé tresty odňatia slobody podľa ustanovení bieloruského trestného zákonníka 
o terorizme; vyzýva bieloruské orgány, aby okamžite a natrvalo zrušili trest smrti;

24. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť hrozby jadrovej bezpečnosti, ktoré predstavuje bieloruská 
jadrová elektráreň Ostrovec; trvá na tom, aby Bielorusko pracovalo na problematike 
jadrovej bezpečnosti uvedenej bieloruskej jadrovej elektrárne v úplnej transparentnosti a 
zaviazalo sa plne vykonať odporúčania uvedené v partnerskom preskúmaní elektrárne 
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Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť; pokiaľ sa tak 
nestane, podporuje zákaz dovozu energie z uvedenej bieloruskej jadrovej elektrárne na 
trh EÚ a zohľadnenie tejto pozície v únijnom mechanizme uhlíkovej kompenzácie na 
hraniciach; vyzýva na zavedenie účinných záruk proti priamemu či nepriamemu predaju 
bieloruskej elektrickej energie vyrobenej v jadrovej elektrárni Ostrovec na trhy EÚ, ako 
aj na zastavenie investícií z členských štátov EÚ do projektov energetickej infraštruktúry 
v Bielorusku;

25. víta návrh Komisie na šiesty balík sankcií proti Rusku a Bielorusku a vyzýva Radu, aby 
zabezpečila jeho komplexné a rýchle vykonávanie; žiada, aby sa všetky sankcie uvalené 
na Rusko dôsledne zrkadlovo uplatnili aj voči Bielorusku a aby sa primerane vykonávali, 
a to aj vo všetkých budúcich kolách sankcií;

26. zdôrazňuje, že je potrebné komplexne vyšetriť zločiny, ktoré Lukašenkov režim spáchal 
na obyvateľoch Bieloruska; 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;

27. 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 následnú 
zodpovednosť a spravodlivosť pre obete;

28. vyzýva inštitúcie EÚ, aby podnikli všetky potrebné kroky v medzinárodných inštitúciách 
a konaniach a na Medzinárodnom trestnom súde (MTS) alebo iných príslušných 
medzinárodných tribunáloch alebo súdoch s cieľom podporiť v súvislosti s útočnou 
vojnou Ruska proti Ukrajine vyšetrovanie a trestné stíhanie krokov politicky 
zodpovedných činiteľov v Bielorusku, najmä Alexandra Lukašenka, ako vojnových 
zločinov a zločinov proti ľudskosti;

29. oceňuje systematickú a dôslednú prácu bieloruských demokratických síl v Bielorusku a 
v exile, najmä vedúcej predstaviteľky demokratickej opozície Sviatlany Cichanovskej, 
koordinačnej rady a národného protikrízového manažmentu; opätovne zdôrazňuje 
naliehavú potrebu udržiavať a rozširovať kontakty a spoluprácu s týmito silami;

žiada EÚ a jej členské štáty, aby podporovali demokratickú politickú opozíciu v 
Bielorusku poskytovaním pomoci potrebnej na posilnenie jej kapacít;

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty pri odvolávaní svojich diplomatických 
zastúpení z Bieloruska nepostupovali jednotne a koordinovane;

31. naliehavo žiada Komisiu, ESVČ a členské štáty EÚ, aby zvýšili priamu podporu 
bieloruskej opozícii, občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv a nezávislým 
mediálnym organizáciám v Bielorusku aj v zahraničí; zdôrazňuje význam udržiavania 
vzťahov s takýmito osobami, monitorovania situácie a súdnych procesov s jednotlivými 
politickými väzňami na mieste, zmiernenia vízovej povinnosti, zlepšenia azylových 
postupov a poskytovania dočasného útočiska v členských štátoch EÚ osobám, ktoré 
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utekajú z Bieloruska; zaväzuje sa zintenzívniť vlastnú činnosť na podporu demokracie; 
opakuje svoju výzvu na vytvorenie cieleného programu pomoci EÚ, ktorý by pomáhal 
občianskej spoločnosti, nezávislým médiám, akademickej obci, a to aj poskytovaním 
stálej pomoci Európskej univerzite humanitných vied, a bieloruskej opozícii v exile, ako 
aj obetiam politického útlaku a policajného násilia a tým, ktorí utekajú pred represívnym 
režimom;

32. podporuje prípravu medzinárodnej darcovskej konferencie pod vedením EÚ na pomoc 
demokratickým silám v Bielorusku; vyzýva EÚ, aby sa na operatívnej úrovni zapojila do 
rokovaní so zástupcami demokratických síl Bieloruska s cieľom dokončiť prácu na prijatí 
plánu zameraného na realizáciu hospodárskeho a investičného balíka vo výške 3 miliárd 
EUR, ktorý už Komisia naplánovala ako spôsob, ako vyjsť v ústrety demokratickým 
ašpiráciám bieloruského ľudu; vyzýva na politický dialóg medzi EÚ a demokratickými 
silami Bieloruska s cieľom nájsť spoločnú víziu uvedeného plánu podpory; zdôrazňuje, 
že je potrebná zásadná verejná diskusia s cieľom získať podporu verejnosti pre výrazné 
zapojenie EÚ;

33. opätovne zdôrazňuje 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;

34. vyzýva členské štáty, aby zlepšili svoju spoluprácu v oblasti riadenia hraníc, boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi a iných bezpečnostných výziev, ktoré bieloruský režim vytvoril 
alebo zhoršil;

35. naliehavo žiada Komisiu, Radu, PK/VP a členské štáty, aby naďalej upozorňovali na 
situáciu v Bielorusku vo všetkých príslušných európskych a medzinárodných 
organizáciách, najmä v OBSE, OSN a jej špecializovaných orgánoch a MOP, s cieľom 
posilniť medzinárodný dohľad nad porušovaním ľudských práv, posilniť medzinárodné 
kroky v súvislosti so situáciou v Bielorusku a prekonať prekážky zo strany Ruska 
a ďalších krajín voči takýmto krokom;

36. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby pravidelne organizovali samity s vysokými 
predstaviteľmi demokratických síl Bieloruska; domnieva sa, že by to prispelo k prijatiu 
spoločných politických usmernení k budúcim vzťahom EÚ s demokratickým 
Bieloruskom;

37. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila 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 zástupcom bieloruskej 
demokratickej opozície.


