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Stāvoklis Baltkrievijā 

Eiropas Parlamenta 2011. gada 20. janvāra rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā, jo īpaši 2009. gada 

17. decembra rezolūciju par Baltkrieviju1, 

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 25. oktobra Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem 

pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām2, ar kuru līdz 2011. gada 31. oktobrim 

pagarina gan ierobežojošos pasākumus, gan dažu ierobežojumu apturēšanu, 

– ņemot vērā 2010. gada 25. oktobrī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus, 

– ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (EDSO/DICB) un EDSO 

Parlamentārās asamblejas (EDSO PA) 2010. gada 20. decembra paziņojumu par 

sākotnējiem atzinumiem un secinājumiem saistībā ar prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, 

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu, 

A. tā kā Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtajā deklarācijā 

atkārtoti apstiprinātas saistības, tostarp Baltkrievijas saistības, ievērot starptautiskās tiesības 

un pamatvērtības, kas ietver demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību 

ievērošanu; 

B. tā kā Padome 2010. gada 25. oktobrī „aicināja Baltkrievijas iestādes nodrošināt, ka 

(prezidenta) vēlēšanas norit saskaņā ar starptautiskajām demokrātisku vēlēšanu normām un 

standartiem un tiek izpildītas Baltkrievijas saistības pret EDSO un ANO”; 

C. tā kā Baltkrievija apņēmās apsvērt EDSO un tā Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja 

(DICB) ieteikumus par uzlabojumiem valsts vēlēšanu likumā, lai nodrošinātu tā atbilstību 

starptautiskajiem standartiem attiecībā uz demokrātiskām vēlēšanām, kā arī apņēmās 

apspriesties ar EDSO par ierosinātajiem grozījumiem; tā kā Baltkrievijas Nacionālā 

asambleja ir apstiprinājusi Vēlēšanu kodeksa reformu, iepriekš neapspriežoties ar EDSO; 

D. tā kā Padome „atkārtoti apliecināja gatavību padziļināt attiecības ar Baltkrieviju atkarībā no 

tās sasniegumiem virzībā uz demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu, kā arī 

Padome apliecināja gatavību palīdzēt valstij šo mērķu sasniegšanā. Ja Baltkrievijā minētajās 

jomās tiks konstatēts progress, Padome ir gatava veikt pasākumus, ar kuriem atjaunināt 

līgumattiecības ar Baltkrieviju”; 

E. tā kā Padome, izvērtējot notikumus Baltkrievijā, nolēma attiecināt ierobežojošos pasākumus 
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pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām, bet atcelt ceļošanas ierobežojumus uz ES, — 

abos gadījumos līdz 2011. gada 31. oktobrim; 

F. tā kā, pamatojoties uz EDSO PA un EDSO/DICB paziņojumu par sākotnējiem atzinumiem 

un secinājumiem par prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, nelieli uzlabojumi tika veikti, 

gatavojoties vēlēšanām, tomēr šos uzlabojumus aizēnoja nopietnie pārkāpumi vēlēšanu 

dienā, kā arī vardarbība, kas norisinājās 2010. gada 19. decembra naktī; 

G. tā kā par dalību Minskā 2010. gada 19. decembrī notikušajā demonstrācijā tika aizturētas 

vairāk nekā 700 personas, no kurām lielākā daļa tika atbrīvota, piespriežot nelielus 

administratīvos sodus, savukārt pret 24 opozīcijas aktīvistiem un žurnālistiem, tostarp 

6 prezidenta amata kandidātiem ir izvirzītas apsūdzības par „masu nekārtību rīkošanu”, kā 

arī par vardarbīgiem uzbrukumiem un bruņotu pretošanos, un tā rezultātā viņiem varētu tikt 

piespriests sods ar brīvības atņemšanu līdz pat 15 gadiem; tā kā drīz varētu tikt izvirzītas 

apsūdzības vēl pret 14 personām; 

H. tā kā policijas uzbrukumu 2010. gada 19. decembra demonstrācijai un turpmākos 

tiesībaizsardzības iestāžu veiktos pasākumus pret demokrātisko opozīciju, neatkarīgajiem 

plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem nosodīja Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētājs, ES augstā pārstāve un ANO ģenerālsekretārs, 

I. tā kā advokātus, kas pārstāv protestētājus, politiskās opozīcijas pārstāvjus vai viņu ģimenes, 

apdraud iespēja zaudēt licenci vai tiesības praktizēt, 

1. uzskata, ka, pamatojoties uz EDSO PA un EDSO/DICB sākotnējo secinājumu atzinumiem, 

2010. gada 19. decembra prezidenta vēlēšanas neatbilda starptautiskajiem standartiem par 

brīvām, taisnīgām un pārredzamām vēlēšanām; uzskata, ka šis balsojums ir kārtējā zaudētā 

iespēja nodrošināt Baltkrievijā pāreju uz demokrātiju, un, ņemot vērā dauzos nopietnos 

pārkāpumus, par kuriem ziņoja EDSO/DICB, aicina rīkot jaunas vēlēšanas, kas atbilstu 

EDSO standartiem par brīvām un demokrātiskām vēlēšanām; 

2. nosoda policijas un KGB dienestu pielietoto brutālo spēku pret protestantiem vēlēšanu 

dienā un jo īpaši pauž sašutumu par brutālo uzbrukumu U. Niakliayeu, norādot, ka abi 

minētie uzbrukumi ir rupjš tādu demokrātisko pamatprincipu pārkāpums kā pulcēšanās 

brīvība un vārda brīvība, kā arī cilvēktiesības, turklāt pauž bažas par Baltkrievijas iestāžu 

mēģinājumiem nodot valsts aizgādībā Danil Sannikov, prezidenta amata kandidāta Andrei 

Sannikov un pētnieciskās žurnālistikas reportieres Irina Khalip trīsgadīgo dēlu, kura abi 

vecāki kopš 2010. gada 19. decembra vēlēšanām atrodas cietumā; ir jo īpaši nobažījies par 

Mikalay Statkevich veselības stāvokli, kurš jau 31. dienu turpina badastreiku; 

3. stingri nosoda to, ka tika arestēti un aizturēti miermīlīgi protestētāji, liela daļa prezidenta 

amata kandidātu (piemēram, Uladzimir Niakliayeu, Andrei  Sannikov, Mikalay Statkevich 

un Aleksey Michalevich), demokrātiskās opozīcijas vadītāji (piemēram, Pavel Sevyarynets, 

Anatoly Lebedko), kā arī daudzi pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, žurnālisti, skolotāji un 

studenti, kuriem draud brīvības atņemšana uz laiku līdz 15 gadiem; aicina EDSO aizgādībā 

veikt neatkarīgu un objektīvu starptautisko izmeklēšanu par šiem notikumiem; prasa 

nekavējoties atcelt apsūdzības, kas izvirzītas politisku iemeslu dēļ; 

4. nosoda represijas un mudina Baltkrievijas iestādes nekavējoties pārtraukt jebkāda veida pret 

pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem vērstu vajāšanu, iebiedēšanu vai draudus, tostarp reidus, 

pārmeklēšanu un materiālu konfiscēšanu privātajos mājokļos, neatkarīgo plašsaziņas 



līdzekļu telpās un pilsoniskās sabiedrības organizāciju birojos, kā arī pārtraukt izslēgšanu no 

universitātēm un atlaišanu no darba; 

5. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus vēlēšanu dienā un pēc tās aizturētos, 

tostarp tādas personas, kuras organizācija „Amnesty International” atzinusi par ieslodzītām 

pārliecības dēļ; aicina Baltkrievijas iestādes nodrošināt apcietinātajiem neierobežotu saziņu 

ar radiniekiem un juridiskās palīdzības un medicīniskās aprūpes pieejamību; 

6. pauž nožēlu, ka Baltkrievijas iestādes ir pieņēmušas lēmumu par EDSO biroja darbības 

izbeigšanu Baltkrievijā, un aicina Baltkrievijas iestādes atcelt šo lēmumu; 

7. nosoda vairāku galveno tīmekļa vietņu bloķēšanu Baltkrievijā vēlēšanu dienā, tostarp 

tīklošanas kanālu un opozīcijas tīmekļa vietņu slēgšanu; uzsver, ka pašreizējā plašsaziņas 

līdzekļu legalizācija Baltkrievijā neatbilst starptautiskajiem standartiem un tāpēc aicina 

Baltkrievijas iestādes šo procesu pārskatīt un izdarīt tajā izmaiņas; 

8. aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi pārskatīt ES politiku attiecībā uz 

Baltkrieviju, tostarp apsvērt iespēju piemērot mērķtiecīgas ekonomiskās sankcijas un 

pārtraukt jebkādu makrofinansiālu palīdzību, ko sniedz, izmantojot SVF aizdevumus, kā arī 

pārtraukt EIB aizdevumu darījumus un ERAB programmas; uzsver, ka EKP virziens un 

dalībvalstu palīdzība Baltkrievijai ir jāpārorientē, lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu 

pilsoniskajai sabiedrībai; atkārtoti norāda, cik nozīmīga ir Eiropas demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumenta efektīva izmantošana; 

9. aicina Komisiju, izmantojot visus finansiālos un politiskos līdzekļus, atbalstīt Baltkrievijas 

pilsoniskās sabiedrības, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu (tostarp televīzijas kanāla „Belsat”, 

Eiropas radiostacijas Baltkrievijā, radiostacijas „Racja” un citu raidstaciju) un nevalstisko 

organizāciju centienus veicināt Baltkrievijā demokrātiju un pretoties pastāvošajam 

režīmam; atbalsta Baltkrievijas opozīcijas prasību palielināt finansiālo atbalstu Baltkrievijas 

opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvībai Briselē; uzskata, ka ir jāpaātrina un 

jāveicina Baltkrievijas nevalstisko organizāciju attiecības ar starptautisko nevalstisko 

organizāciju kopienu; vienlaikus aicina Komisiju apturēt pašreizējo sadarbību un nesniegt 

palīdzību tiem Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļiem, kas ir valsts īpašumā; vienlaikus 

Komisijai būtu jāfinansē atkārtota Uladzimir Niakliayeu dzejas grāmatu, ko nesen 

konfiscējušas un sadedzinājušas Baltkrievijas varas iestādes, izdošana un izplatīšana; 

10. aicina Eiropas Komisiju izstrādāt to nevalstisko organizāciju reģistrēšanas mehānismu, 

kurām politisku motīvu dēļ atteikta reģistrācija Baltkrievijā un kuras ar šā mehānisma 

starpniecību varēs piekļūt ES programmām; 

11. mudina Komisiju turpināt sniegt un palielināt finansiālo atbalstu Eiropas Humanitāro 

zinātņu universitātei (EHU), kas atrodas Viļņā (Lietuvā), lai palielinātu stipendiju skaitu 

Baltkrievijas studentiem, kuri ir tikuši represēti par viņu pilsoniskajām aktivitātēm un 

izslēgti no universitātēm, un lai atbalstītu līdzekļu devēju konferenci „Solidarizācija ar 

Baltkrieviju” Varšavā (2011. gada 2. februārī) un tai sekojošo konferenci Viļņā (2011. gada 

3. un 4. februārī); 

12. aicina Padomi, Komisiju un ES augsto pārstāvi nekavējoties atjaunot vīzu aizlieguma 

piemērošanu Baltkrievijas augsta ranga amatpersonām, attiecinot šo aizliegumu arī uz valsts 

ierēdņiem, tiesu iestāžu amatpersonām un par drošību atbildīgajām amatpersonām, kuras 

var uzskatīt par atbildīgām par manipulēšanu ar vēlēšanu rezultātiem un brutālajām 



represijām un arestiem, kas notika pēc vēlēšanām, kā arī iesaldēt viņu līdzekļus; norāda, ka 

sankcijām būtu jāpaliek spēkā vismaz tik ilgi, kamēr netiks atbrīvoti visi politieslodzītie un 

apcietinātie un kamēr netiks atsauktas pret viņiem izvirzītās apsūdzības; atzinīgi vērtē 

Polijas valdības labo piemēru, piemērojot Minskas režīma atbalstītājiem ieceļošanas 

ierobežojumus un vienlaikus vienkāršojot Baltkrievijas iedzīvotāju iekļuvi Eiropas 

Savienībā; 

13. aicina Padomi apsvērt iespēju pārtraukt Baltkrievijas dalību Austrumu partnerības 

pasākumos ne vēlāk kā Budapeštas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē, ja 

netiks saņemts pieņemams skaidrojums par stāvokli Baltkrievijā un panāktas tā būtiskas 

izmaiņas; šī dalības pārtraukšana neattiecas uz nevalstiskajām organizācijām un pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvjiem; 

14. aicina Komisiju un Padomi intensīvāk risināt sarunas par direktīvām saistībā ar 

atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un vīzu režīma atvieglošanu, paredzot pieņemamu maksu 

par vīzu izsniegšanu, tādējādi sekmējot cilvēku kontaktus; 

15. vēlas, lai ES dalībvalstis nevājinātu ES rīcību, izmantojot tādas divpusējas iniciatīvas ar 

Baltkrievijas režīmu, kuras apdraud uzticību Eiropas ārpolitikai un tās efektivitāti; 

16. pauž viedokli, ka sporta sacīkstes, piemēram, 2014. gada pasaules čempionātu hokejā, 

Baltkrievijā rīkot nedrīkst, kamēr valstī nav atbrīvoti politieslodzītie; 

17. pauž nožēlu par Krievijas Federācijas nostāju, ka notikušās vēlēšanas un represijas 

jāuzskata par valsts iekšējo lietu; iesaka Eiropas Komisijai sākt dialogu, apspriedes un 

politisku saskaņošanu ar Baltkrievijas kaimiņvalstīm ārpus ES, kurām jau vēsturiski ir 

izveidojušās īpašas attiecības ar šo valsti un kuras ir arī ES partneri, proti, ar Krieviju un 

Ukrainu, lai maksimāli palielinātu ES politikas efektivitāti attiecībā uz Baltkrieviju, un 

sadarboties, lai pasākumus, ko īsteno, vēršoties pret demokrātisko deficītu un cilvēktiesību 

pārkāpumiem Baltkrievijā, pienācīgi līdzsvarotu ar nepieciešamību novērst šīs valsts 

starptautisko izolāciju; 

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ES augstajai pārstāvei, ES 

dalībvalstu valdībām, Baltkrievijas prezidentam, valdībai un parlamentam, Eiropas 

Padomes Parlamentārajai asamblejai un EDSO Parlamentārajai asamblejai. 

 

 


