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ES stratēģija attiecībā uz Baltkrieviju 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 15. janvāra rezolūcija par ES stratēģiju attiecībā uz 

Baltkrieviju 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju Baltkrievijā, īpaši 2008. gada 9. oktobra 

rezolūciju par situāciju Baltkrievijā pēc 2008. gada 28. septembra vēlēšanām1, 

– ņemot vērā Prezidentvalsts deklarāciju Eiropas Savienības vārdā par Padomes 2008. gada 

10. novembra Kopējo nostāju 2008/844/KĀDP, ar ko groza Kopējo nostāju 

2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām2, 

– ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2008. gada 13. oktobra secinājumus 

par Baltkrieviju, kuros ietverts lēmums atcelt politisko kontaktu aizliegumu ar Baltkrievijas 

varas iestādēm un atcelt vīzu izsniegšanas aizliegumu uz sešiem mēnešiem Baltkrievijas 

amatpersonām, tostarp prezidentam Aleksandram Lukašenko, 

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 27. novembra ES gada ziņojumu par cilvēktiesībām 

2008. gadā (14146/2/2008), 

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. decembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par Austrumu partnerības iniciatīvu (COM(2008)0823), 

– ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisko institūciju un 

cilvēktiesību biroja (EDSO/ODIHR) Vēlēšanu uzraudzības misijas 2008. gada 

27. novembra gala ziņojumu par parlamenta vēlēšanām Baltkrievijā 2008. gada 28. 

septembrī, 

– ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu, 

A. tā kā Padome iepriekšminētajos 2008. gada 13. oktobra secinājumos ir apstiprinājusi cerības 

pakāpeniski atjaunot sadarbību ar Baltkrieviju un gatavību attīstīt dialogu ar Baltkrievijas 

varas iestādēm un citiem politiskajiem spēkiem valstī, lai veicinātu patiesus uzlabojumus 

demokrātijas stiprināšanā un cilvēktiesību ievērošanā šajā valstī; 

B. tā kā, lai veicinātu dialogu ar Baltkrievijas varas iestādēm un demokrātijas stiprināšanai un 

cilvēktiesību ievērošanai paredzētu pozitīvu pasākumu pieņemšanu, Padome ir nolēmusi 

sešus mēnešus nepiemērot ceļošanas ierobežojumus, kas noteikti atsevišķām Baltkrievijas 

amatpersonām, neattiecinot šo lēmumu uz tiem, kuri ir saistīti ar 1999. un 2000. gada 

cilvēku pazušanas gadījumiem, un Centrālās velēšanu komisijas priekšsēdētāju, paredzot 

iespēju šo termiņu pagarināt; 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0470. 
2  OV L 300, 11.11.2008., 56. lpp. 



C. tā kā, atbildot uz Baltkrievijas spertajiem pozitīvajiem soļiem, Komisija jau ir uzsākusi 

pastiprinātu dialogu ar Baltkrieviju tādās nozarēs kā enerģētika, vide, muita, transports, 

pārtikas nekaitīgums un ir apstiprinājusi gatavību vēl vairāk paplašināt šīs tehniskā rakstura 

sarunas, kas ir izdevīgas abām pusēm; 

D. tā kā EDSO/ODIHR vēlēšanu novērošanas misija gala ziņojumā norādīja, ka, neskatoties uz 

dažiem nenozīmīgiem uzlabojumiem, 2008. gada 28. septembra vēlēšanas, kas notika 

stingri kontrolētos apstākļos pēc tikko pamanāmas kampaņas, raksturoja tas, ka balsu 

skaitīšana un rezultātu apkopošana no dažādiem vēlēšanu iecirkņiem nebija pārredzama, un 

galu galā atbilstība starptautiski atzītiem demokrātijas standartiem netika sasniegta; tā kā 

Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Lidija Jermošina atzina, ka septembra 

vēlēšanas nesaņēma Eiropas partneru pilnīgu un beznosacījumu atzīšanu par atbilstību 

starptautiskajiem standartiem, un tādēļ vēlēšanu svarīgākais mērķis nav sasniegts; 

E. tā kā Komisija ir uzsākusi Austrumu partnerības iniciatīvu, lai pastiprinātu sadarbību ar 

vairākām Austrumeiropas valstīm, tostarp Baltkrieviju, ar nosacījumu, ka šī valsts īstenos 

konkrētus ar demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu saistītus kritērijus; 

F. tā kā Baltkrievijas ārlietu ministrs Sergejs Martinovs ir paziņojis, ka „Baltkrievija pozitīvi 

vērtē piedalīšanos Austrumu partnerības iniciatīvā”, un piebildis, ka Baltkrievija plāno 

piedalīties šajā iniciatīvā; 

G. tā kā Baltkrievijas varas iestādes opozīcijas aktīvistam Aleksandram Barazenkam uz gadu ir 

piespriedušas nosacītu notiesāšanu par viņa saistību ar 2008. gadā rīkoto demonstrāciju, 

H. tā kā Baltkrievijas iestādes liedz noturēt dievkalpojumus un izglītot garīdzniecību aizvien 

lielākam skaitam protestantu garīdznieku un Romas Katoļu baznīcas garīdznieku un 

mūķeņu, 

1. atzinīgi vērtē Baltkrievijas varas iestāžu lēmumu reģistrēt bijušā Baltkrievijas prezidenta 

kandidāta Aleksandra Miļinkēviča vadīto kustību „Par brīvību”; pauž cerību, ka 

Baltkrievijas varas iestādes uzlabos noteikumus par nevalstisko grupējumu, tostarp politisko 

partiju un cilvēktiesību aizsardzības organizācijas „Nasha Viasna” reģistrāciju un darbību; 

2. atzinīgi vērtē Baltkrievijas varas iestāžu lēmumu ļaut iespiest un izplatīt divus neatkarīgos 

laikrakstus „Narodnaia Volia” un „Nasha Niva”; vienlaikus norāda, ka atļauju reģistrēties 

joprojām gaida 13 neatkarīgi laikraksti; atzinīgi vērtē Baltkrievijas valdības lēmumu 

apspriest starptautiskos interneta plašsaziņas līdzekļiem paredzētos standartus un apspriest 

tos ar Baltkrievijas Žurnālistu apvienību; cer, ka tiks radīti piemēroti apstākļi, lai 

Baltkrievijā varētu darboties arī citi neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, tostarp iespējas 

reklāmai; 

3. atzinīgi vērtē Baltkrievijas gatavību detalizēti apspriest EDSO/ODIHR ieteikumus par 

vēlēšanu likuma uzlabošanu; uzskata, ka tas ir nozīmīgs un daudzsološs Baltkrievijas solis, 

un sagaida tā tūlītēju īstenošanu un turpmākus pasākumus atbilstīgi ES prasībām; 

4. atzinīgi vērtē politisko ieslodzīto atbrīvošanu Baltkrievijā , bet pauž nožēlu, ka Aleksandrs 

Kozuļins, Sergejs Parsjukevičs un Andrejs Kims neizmanto visas pilsoņu tiesības, kuras 

Baltkrievijas Republikas konstitūcija garantē visiem Baltkrievijas pilsoņiem, un pauž 

nožēlu, ka vairākiem citiem aktīvistiem piemēro dažādas brīvības ierobežojumu formas, kā 

tas ir Aleksandra Barazenka gadījumā, kurš daudzas nedēļas atradās ieslodzījumā, gaidot 



tiesu par piedalīšanos 2008. gada janvāra demonstrācijā; 

5. atzinīgi vērtē Baltkrievijas lēmumu uz laiku atcelt aizliegumu ceļot vairākiem Černobiļas 

katastrofas upuriem, lai viņi varētu piedalīties atpūtas un veselības atjaunošanas 

programmās, un cer, ka ilgākam laika posmam ir iespējams atrast strukturālu risinājumu; 

mudina Čehijas prezidentūru izvirzīt par prioritāti sarunas ar Baltkrievijas varas iestādēm 

par nolīgumu, kas darbotos visā ES, un ar kuru atļautu bērniem ceļot no Baltkrievijas un 

jebkuru ES dalībvalsti, kas organizē šādās atpūtas un veselības atjaunošanas programmas; 

6. norāda, ka, lai ievērojami uzlabotu attiecības ar ES, Baltkrievijai ir: 1) jjābūt valstij, kurā 

nav politisko ieslodzīto; 2) jānodrošina plašsaziņas līdzekļu vārda brīvība; 3) jāturpina 

sadarbība ar EDSO par vēlēšanu likuma reformu; 4) jāuzlabo nevalstisko organizāciju 

(NVO) darba apstākļi; un 5) jānodrošina pulcēšanās un politiskās piederības brīvība; 

7. aicina Baltkrievijas valdību ievērot cilvēktiesības: 

a) veicot būtiski nepieciešamās izmaiņas Baltkrievijas Kriminālkodeksā, atceļot 367., 368. 

un 369.-1 pantu, un jo īpaši 193. pantu, kas bieži vien ir ļaunprātīgi izmantoti kā 

represiju līdzeklis; 

b) atturoties no draudēšanas ar kriminālprocesu, tostarp par izvairīšanos no dienesta armijā 

Baltkrievijā attiecībā uz studentiem, kuru izslēgti no augstskolām pilsoniskās nostājas 

dēļ un kuriem bija jāturpina mācības ārzemēs; 

c) novēršot visus šķēršļus Baltkrievijas NVO oficiālai reģistrēšanai; atceļot aizliegumu 

izmantot privātos dzīvokļus bezpeļņas organizāciju reģistrācijas adresēm; un pārskatot 

Prezidenta 2007. gada 23. oktobra Dekrētu Nr. 533, ar kuru reglamentē nevalstisko 

organizāciju un politisko partiju biroja telpu izmantošanu; 

d) uzlabojot izturēšanos pret mazākumtautībām, tostarp atzīstot likumīgi ievēlēto un 

Andželikas Borisas vadīto Baltkrievijas Poļu savienības struktūrvienību, ar cieņu 

izturoties pret mazākumtautību kultūrām, baznīcām, izglītības sistēmām un vēsturisko 

un materiālo mantojumu, 

 lai izbeigtu valsts pašas izraisītu izolāciju no pārējās Eiropas, kā arī, lai ievērojami uzlabotu 

ES un Baltkrievijas attiecības; 

8. uzsver, ka demokrātiskajai opozīcijai ir jābūt daļai no pakāpeniskā attiecību atjaunošanas 

procesa ar Baltkrieviju; 

9. aicina Padomi un Komisiju veikt turpmākus pasākumus, lai vienkāršotu un liberalizētu vīzu 

procedūras Baltkrievijas pilsoņiem, jo šādi pasākumi ir būtiski nepieciešami, lai īstenotu ES 

politikas galveno mērķi attiecībā uz Baltkrieviju, proti, tiešu personisko kontaktu 

atvieglošanu un pastiprināšanu, kā arī šīs valsts demokratizāciju; šajā sakarībā aicina tās 

apsvērt iespēju pazemināt maksu par vīzu un atvieglot vīzu saņemšanas procedūru tiem 

Baltkrievijas pilsoņiem, kas ieceļo Šengenas zonā; 

10. aicina Padomi un Komisiju apsvērt selektīvu Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 



instrumenta1 un Eiropas cilvēktiesību un demokrātijas instrumenta2 piemērošanu 

Baltkrievijai, vairāk palielinot atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, mudināt, lai 

Baltkrievijas valdība, demonstrējot labu gribu un pozitīvas pārmaiņas, ļautu Baltkrievijas 

Eiropas Humanitārajai universitātei, kas darbojas trimdā Viļņā (Lietuvā), legāli atgriezties 

Baltkrievijā un atsākt darbību Minskā tās turpmākajai attīstībai piemērotos apstākļos, 

piešķirt finansiālu atbalstu neatkarīgajam Baltkrievijas televīzijas kanālam Belsat un 

mudināt Baltkrievijas valdību oficiāli reģistrēt Belsat šajā valstī; 

11. šajā sakarībā aicina Padomi un Komisiju apsvērt pasākumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības 

vidi, tirdzniecību, ieguldījumus, enerģētikas un transporta infrastruktūru, kā arī ES un 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbību, tādējādi veicinot Baltkrievijas iedzīvotāju labklājību, kā 

arī viņu spēju brīvi sazināties ar ES un ceļot uz ES; 

12. aicina Padomi un Komisiju apsvērt Eiropas Investīciju bankas dalību ieguldījumos 

Baltkrievijas enerģētikas tranzīta infrastruktūrā; uzsver, ka Eiropas uzņēmumu dalība 

privatizācijas procesā Baltkrievijā ir nozīmīga; 

13. aicina Baltkrievijas varas iestādes jaunās atomelektrostacijas celtniecības laikā stingri 

ievērot starptautiskos drošības standartus un prasības; aicina Baltkrieviju ratificēt 

Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) Vispārējā drošības pasākumu nolīguma 

papildprotokolu; aicina Komisiju uzraudzīt un ziņot Parlamentam un dalībvalstīm par 

Baltkrievijas atbilstību IAEA ieteikumiem un prasībām, kas ietvertas Konvencijā par 

kodoldrošību un Kodolieroču neizplatīšanas līgumā, un par atomelektrostacijas darbības 

iespējamo ietekmi uz kaimiņu ES dalībvalstīm; 

14. pauž nožēlu par Baltkrievijas varas iestāžu atkārtoto atteikumu pēdējo gadu laikā piešķirt 

ieceļošanas vīzas Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu deputātiem; aicina 

Baltkrievijas iestādes neradīt turpmākus šķēršļus, kuru mērķis ir neļaut Delegācijai 

attiecībām ar Baltkrieviju apmeklēt šo valsti; 

15. atzinīgi vērtē to, ka Baltkrievijas varas iestādes par spīti uz tām izdarītajam milzīgajam 

spiedienam līdz šim nav atzinušas Abhāzijas un Dienvidosetijas vienpusēji paziņoto 

neatkarību; 

16. nosoda to, ka Baltkrievija ir vienīgā Eiropas valsts, kura joprojām paredz nāvessodu, kas ir 

pretrunā ar ANO vērtībām; 

17. aicina Baltkrievijas iestādes ievērot reliģiskās pārliecības brīvību; pauž nosodījumu, ka 

Eiropas pilsoņus, tostarp garīdzniekus, regulāri izraida no Baltkrievijas, kas ir pretrunā ar 

uzticības stiprināšanas procesu ar ES; 

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 

parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, EDSO un Eiropas 

Padomes Parlamentārajām asamblejām, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības sekretariātam, kā 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regula (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz 

vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai (OV L 310, 

9.11.2006., 1. lpp.). 
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu 

instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē (OV L 386, 29.12.2006., 1. 

lpp.). 



arī Baltkrievijas valdībai un parlamentam. 


