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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju,

– ņemot vērā Eiropadomes 2021. gada 24. maija un 2021. gada 25. jūnija secinājumus par 
Baltkrieviju,

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2021. gada 21. jūnija secinājumus par Baltkrieviju,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas runu par stāvokli 
Savienībā 2021. gadā,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) Žuzepa Borela 2021. gada 26. marta paziņojumu 
par ES atbalstu Starptautiskajai pārskatatbildības platformai Baltkrievijai un 2021. gada 
15. jūlija paziņojumu par vēršanos pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā, kā arī viņa 
2021. gada 30. jūlija deklarāciju ES vārdā saistībā ar to, ka režīms migrantus un bēgļus 
izmanto saviem mērķiem, un 2021. gada 8. augusta deklarāciju par 2020. gada 
9. augustā notikušo negodīgo Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu pirmo gadadienu,

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2021. gada 6. jūlija 
paziņojumu par Viktara Babarikas notiesāšanu un citiem politiskiem tiesas procesiem, 
2021. gada 7. jūlija paziņojumu par Lietuvas diplomātiskās klātbūtnes ierobežošanu, 
2021. gada 30. augusta paziņojumu par represijām pret žurnālistiem un medijiem un 
2021. gada 6. septembra paziņojumu par Marijas Kaļesņikavas un Maksima Znaka 
notiesāšanu,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visas cilvēktiesību konvencijas, ko 
Baltkrievija ir parakstījusi,

– ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Parīzes Hartu jaunai 
Eiropai,



– ņemot vērā ANO īpašās referentes par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā Anaisas 
Marēnas 2021. gada 5. jūlija ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2021. gada 13. jūlija rezolūciju par 
cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā,

– ņemot vērā 2021. gada 16. septembra ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi1,

– ņemot vērā to, ka Eiropas Parlaments 2020. gada Saharova balvu par domas brīvību 
piešķīra Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā vairāk nekā gadu pēc tā sauktajām 2020. gada 9. augusta vēlēšanām Baltkrievijas 
varasiestādes turpina represijas pret Baltkrievijas tautu un daudzi iedzīvotāji tiek vajāti, 
arestēti, spīdzināti un notiesāti par pretošanos režīmam vai iebilšanu pret plaši 
izplatītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā; tā kā ES un tās dalībvalstis 
neatzina prezidenta vēlēšanu rezultātus;

B. tā kā tiek lēsts, ka gandrīz 40 000 Baltkrievijas iedzīvotāju kādā brīdī ir tikuši aizturēti 
par protestēšanu pret režīmu; tā kā cilvēktiesību aizstāvji ir dokumentējuši simtiem 
spīdzināšanas un nežēlīgas izturēšanās gadījumu, savukārt vairāki cilvēki joprojām 
pazuduši bez vēsts vai atrasti miruši; tā kā Baltkrievijas aizturēšanas vietās un cietumos, 
kuros ir miruši vairāki protestētāji, joprojām notiek necilvēcīga izturēšanās, 
spīdzināšana un tīša atteikšanās sniegt medicīnisko aprūpi; tā kā ir dokumentēti vairāki 
pašnāvības mēģinājumi tiesā un cietumos; tā kā izskatās, ka visa valsts tiesu sistēma 
tagad kalpo režīmam un tiek izmantota, lai nodrošinātu tā izdzīvošanu; tā kā 
Baltkrievijā ir vairāk nekā 720 politieslodzīto un pret Baltkrievijas pilsoņiem ir sāktas 
vairāk nekā 4600 krimināllietas, bet pret personām, kas ir atbildīgas par vardarbību un 
represijām vai ir tajās līdzdarbojušās, nav ierosināta neviena pati lieta; tā kā 
cilvēktiesību aizstāvji, opozīcijas politiķi, pilsoniskā sabiedrība, neatkarīgie žurnālisti 
un citi aktīvisti tiek sistemātiski pakļauti vardarbīgām represijām; tā kā tūkstošiem 
Baltkrievijas iedzīvotāju ir bijuši spiesti pamest savu dzimteni un meklēt drošību 
ārzemēs;

C. tā kā dalībvalstis, jo īpaši Polija un Lietuva, ir sniegušas pajumti, medicīnisko aprūpi un 
piešķīrušas stipendijas tūkstošiem patvēruma meklētāju, kas bēg no Lukašenko režīma 
īstenotās vajāšanas par to, ka viņi ir pauduši vēlmi pēc demokrātiskas iekārtas;

D. tā kā Baltkrievijas režīms vērš represijas pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību 
aizstāvjiem, lai Baltkrievijā apklusinātu visas atlikušās neatkarīgās balsis; tā kā pašlaik 
jau ir likvidētas vai ir likvidācijas procesā gandrīz 250 pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, tostarp cilvēktiesību centrs “Viasna”, kas piedzīvo vēl nepieredzētu 
apspiešanu, jo tā vadība, darbinieki un brīvprātīgie, tostarp centra “Viasna” 
priekšsēdētājs Aless Bjaļackis, centra “Viasna” valdes loceklis un Starptautiskās 
Cilvēktiesību federācijas priekšsēdētāja vietnieks Vaļancins Stefanovičs, centra 
“Viasna” brīvprātīgo tīkla koordinatore Marfa Rabkova, Andrejs Čepjuks, Leanīds 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0383.



Sudaļenka, Tacjana Lasica, Marija Tarasenka, Uladzimirs Labkovičs un citi centra 
“Viasna” darbinieki un brīvprātīgie, ir apcietināti un pret viņiem ir izvirzītas 
apsūdzības;

E. tā kā Baltkrievijas tiesas politiski motivēto procesos ir pasludinājušas vairāk nekā 120 
netaisnīgus un patvaļīgus spriedumus, tiesu nereti spriežot aiz slēgtām durvīm un 
neīstenojot pienācīgu procesu; tā kā Baltkrievijas opozīcijas politiķim Viktaram 
Babarikam ir piespriests 14 gadu cietumsods un Baltkrievijas opozīcijas līderiem un 
politieslodzītajiem Marijai Kaļesņikavai, kas ir arī Saharova balvas par domas brīvību 
laureāte un starptautiskā apbalvojuma “Women of Courage” saņēmēja, un ievērojamam 
juristam Maksimam Znakam ir piespriests attiecīgi 11 gadu un 10 gadu cietumsods, 
pamatojoties uz apsūdzībām valsts apvērsuma plānošanā; tā kā ir arestēti gandrīz 500 
žurnālistu un Baltkrievijas varasiestādes turpina represēt un iebiedēt neatkarīgos 
Baltkrievijas žurnālistus un iesaistās tīšos mēģinājumos kavēt objektīvu ziņošanu; tā kā 
2021. gada 27. augustā Baltkrievijas režīms deva rīkojumu slēgt Baltkrievijas Žurnālistu 
asociāciju, kas bija lielākā neatkarīgā žurnālistu organizācija valstī un 2004. gada 
Saharova balvas laureāte; tā kā divas Belsat žurnālistes — Jekaterina Andrejeva un 
Darija Čulcova — turpina izciest piespriesto sodu stingra režīma cietumā Baltkrievijā;

F. tā kā pēdējās nedēļās ir būtiski pieaudzis uz Baltkrievijas arodbiedrībām izdarītais 
spiediens — Baltkrievijas VDK arestē Baltkrievijas Neatkarīgās arodbiedrības (BITU) 
un Baltkrievijas Demokrātisko arodbiedrību kongresa (BKDP) vadītājus un locekļus, 
uzliek viņiem naudassodus un veic kratīšanu; tā kā saskaņā ar 2021. gada Starptautiskās 
Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) globālo tiesību indeksu Baltkrievija ir viena no 
darba ņēmējiem visnelabvēlīgākajām valstīm;

G. tā kā Aleksandrs Lukašenko turpina kampaņu pret poļu minoritātes pārstāvjiem, proti, ir 
arestējis un notiesājis divus poļu kopienas vadītājus — Andželiku Borisu un Andžeju 
Počobutu, vēršas pret poļu skolām un ir izvērsis propagandas kampaņu, kas balstīta uz 
viltus vēstures liecībām;

H. tā kā nekas neliecina par to, ka Baltkrievijas varasiestādes izmeklē tūkstošiem ziņojumu 
par policijas brutalitāti, kas iesniegti kopš 2020. gada augusta, vai protestētāju 
nogalināšanu; tā kā plaši izplatītās cilvēktiesību pārkāpumu nesodāmības dēļ 
Baltkrievijas tauta joprojām atrodas izmisīgā situācijā; tā kā tiesiskuma trūkuma dēļ 
cietušajiem nav iespējas izmantot tiesības uz taisnīgu tiesu; tā kā Baltkrievija ir vienīgā 
valsts Eiropā, kurā joprojām izpilda nāvessodu;

I. tā kā 2021. gada 23. maijā aviosabiedrības “Ryanair” reiss FR4978, kas bija 
starptautisks pasažieru reiss starp divām ES galvaspilsētām (no Atēnām uz Viļņu), tika 
piespiedu kārtā novirzīts uz Minsku pēc Aleksandra Lukašenko pavēles, nepamatoti 
aizbildinoties ar bumbas draudiem, tādējādi pārkāpjot starptautiskās konvencijas un 
apdraudot vairāk nekā 170 pasažieru un apkalpes drošību uz klāja; tā kā Minskā 
Baltkrievijas varasiestādes aizturēja minētā reisa pasažieri, Baltkrievijas žurnālistu un 
aktīvistu Ramanu Protaseviču, kā arī viņa ceļabiedri Sofiju Sapegu;

J. tā kā, atriebjoties par ES sankcijām, kas noteiktas, reaģējot uz Ryanair reisa FR4978 
piespiedu novirzīšanu, Lukašenko publiski draudēja Eiropas Savienībai, jo īpaši 
kaimiņvalstīm Lietuvai un Polijai, ar migrantu un narkotiku plūsmu; tā kā šie draudi 
tika īstenoti, izmantojot migrantus politiskiem mērķiem; tā kā Lukašenko režīms 
izstrādāja shēmu migrantu pārvešanai no Irākas, Turcijas un citām valstīm uz Minsku 



un ar Baltkrievijas robežsargu palīdzību sekmēja viņu nelikumīgu ieceļošanu Eiropas 
Savienībā; tā kā tā rezultātā Lietuvā ieceļojuši aptuveni 4000 nelegālo migrantu, 
savukārt Polijā — vairāk nekā 1400, bet Latvijā — aptuveni 400; tā kā Lietuva, Latvija 
un Polija izsludināja ārkārtas stāvokli uz robežas ar Baltkrieviju; tā kā joprojām ir daudz 
neatbilstīgas ieceļošanas gadījumu ES un turpinās mēģinājumi nelikumīgi šķērsot 
robežu; tā kā Baltkrievijas režīms izmanto spēku, lai migrantus iedzītu ES teritorijā, un 
izvērš propagandu un dezinformāciju, apsūdzot ES dalībvalstis par to, ka tās it kā 
veicina nelegālu migrāciju uz Baltkrieviju; tā kā Lukašenko ir ierosinājis atteikties no 
Baltkrievijas pienākuma uzņemt migrantus, kas atgriežas, un ir iesniedzis Baltkrievijas 
parlamentā likumprojektu par šādu saistību izbeigšanu; tā kā vismaz pieci migranti ir 
miruši no hipotermijas un spēku izsīkuma un vairāki migranti jau nedēļām ilgi ir 
iestrēguši pie ES ārējās robežas Baltkrieviju; tā kā Polija ir ierobežojusi pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un mediju piekļuvi pierobežas zonai, kurā ieviests ārkārtas 
stāvoklis; tā kā situācija pie ES robežas ar Baltkrieviju joprojām ir saspringta un 
Baltkrievijas policisti un karavīri bieži veic dažādas provokācijas;

K. tā kā 2021. gada 15. septembra runā par stāvokli Savienībā migrantu izmantošanu 
saviem mērķiem Komisijas priekšsēdētāja nosauca par Baltkrievijas hibrīduzbrukumu, 
kura nolūks ir destabilizēt ES;

L. tā kā 2021. gada 3. augustā Kijevā kādā parkā tika atrasts pakārts Vitālijs Šišovs, kurš ir 
nodibinājis Baltkrievijas namu Ukrainā (grupa, kas palīdz cilvēkiem, kuri pametuši 
Baltkrieviju);

M. tā kā 2021. gada 17. septembrī Baltkrievijas Ģenerālprokuratūra pārtrauca izmeklēšanu 
par Ramana Bandarenkas nāves apstākļiem;

N. tā kā pēc nesen Minskā notikušās nāvējošās apšaudes, kurā dzīvību zaudēja Andrejs 
Zelcers un VDK aģents, režīms arestēja vairāk nekā simts cilvēku, kas sociālajos 
medijos bija ievietojuši komentārus par šo notikumu, un panāca viņu piespiedu 
atzīšanos;

O. tā kā pēc tam, kad Baltkrievijas sportiste Kristīna Cimanauska kritizēja savus trenerus, 
viņa bija spiesta priekšlaicīgi doties prom no Tokijas olimpiskajām spēlēm un, baidoties 
par savu drošību, Tokijas lidostā lūdza policijas aizsardzību un pieņēma Polijas 
izsniegto humanitāro vīzu; tā kā Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) izraidīja 
Baltkrievijas trenerus Arturu Šimaku un Juriju Maiseviču no Tokijas Olimpiskajām 
spēlēm un sāka izmeklēšanu;

P. tā kā jau tā saspringtajā gaisotnē 2021. gada septembrī Krievija un Baltkrievija rīkoja 
plašas kopīgas militārās mācības “Zapad 2021”, kurās piedalījās 200 000 karavīru, 
tādējādi radot papildu spiedienu uz ES robežām; tā kā Krievija un Baltkrievija Grodņas 
pilsētā, mazāk nekā 15 km attālumā no Polijas robežas, ir izveidojušas kopēju gaisa 
spēku un pretgaisa aizsardzības mācību centru; tā kā 2021. gada 9. septembrī 
Aleksandrs Lukašenko un Vladimirs Putins tikās Maskavā un paziņoja par turpmāku 
28 ekonomikas un nodokļu sistēmas integrācijas programmu pieņemšanu, kā arī 
“vienotas aizsardzības sfēras” izveidi, kas ir nākamais solis ceļā uz Baltkrievijas un 
Krievijas bruņoto spēku apvienošanu un iespējamu pastāvīgu Krievijas karaspēka 
izvietošanu Baltkrievijā; tā kā Lukašenko ir paziņojis par plāniem līdz 2025. gadam no 
Krievijas iegādāties ieročus, tostarp S-400 raķešu sistēmas, 1 miljarda USD vērtībā; tā 
kā 2021. gada 9. septembrī Lukašenko un Putins arī vienojās izveidot vienotu naftas un 



gāzes tirgu un padziļināt ekonomisko integrāciju, palielinot risku, ka Lukašenko 
turpinās kaitēt Baltkrievijas suverenitātei apmaiņā pret lielāku atbalstu no Krievijas;

Q. tā kā 2021. gada 28. jūnijā Baltkrievijas režīms apturēja dalību Austrumu partnerības 
iniciatīvā;

R. tā kā pagājušajā gadā Lukašenko režīms ir licis vairākiem ES un tās dalībvalstu 
diplomātiem un vēstniecības darbiniekiem pamest valsti, tādējādi slēdzot arvien vairāk 
diplomātisko saziņas kanālu;

S. tā kā Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir nolēmis piešķirt Baltkrievijai piekļuvi 
gandrīz 1 miljardam USD jaunu īpašo aizņēmuma tiesību veidā kā daļu no plašāka 650 
miljardu USD piešķīruma visām SVF dalībvalstīm;

T. tā kā Baltkrievija sāka Astravjecas atomelektrostacijas (AES) komerciālo darbību, 
neizpildot visus 2018. gada ES noturības testa ziņojumā ietvertos drošības ieteikumus; 
tā kā Baltkrievijas puse nenodrošina pārredzamību un nesniedz uzticamu informāciju 
par notikumiem atomelektrostacijā, kas vēlreiz apstiprina to, ka Baltkrievijas AES ir 
nedroša un nopietni apdraud kodoldrošību;

U. tā kā, reaģējot uz Ryanair reisa FR4978 piespiedu un nelikumīgu nosēdināšanu Minskā, 
Padome 2021. gada 21. jūnijā pieņēma ceturto ierobežojošo pasākumu kopumu attiecībā 
uz Baltkrievijas personām un vienībām; tā kā 2021. gada 4. jūnijā Padome nolēma 
ieviest aizliegumu visu veidu Baltkrievijas pārvadātājiem ielidot ES gaisa telpā un 
piekļūt ES lidostām; tā kā Eiropas Savienība līdz šim ir noteikusi sankcijas 166 
personām un 15 vienībām, tostarp Aleksandram Lukašenko, kā arī vērš mērķtiecīgas 
ekonomiskās sankcijas pret vairākām Baltkrievijas ekonomikas nozarēm; tā kā 
2020. gadā Baltkrievijas ekonomikā tika fiksēts reālā IKP samazinājums par 0,9 % un tā 
kā prognozes 2021. gadam paredz tālāku IKP samazinājumu par 2,7 %; tā kā Ķīna 
turpina sadarboties ar Baltkrieviju un investēt tajā, jo īpaši Ķīnas un Baltkrievijas 
industriālajā parkā “Lielais akmens”,

1. pauž stingru solidaritāti ar Baltkrievijas tautu, kā arī ar miermīlīgajiem protestētājiem, 
kuri turpina iestāties par brīvu un demokrātisku Baltkrieviju; atgādina, ka Eiropas 
Savienība un tās dalībvalstis neatzina 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātus, jo 
notika rezultātu falsificēšana un safabricēšana, un neatzīst Aleksandru Lukašenko par 
Baltkrievijas prezidentu;

2. turpina nosodīt represijas, spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret Baltkrievijas 
miermīlīgajiem iedzīvotājiem, mediju un interneta darbības apspiešanu, kā arī 
žurnālistu, blogeru un citu neatkarīgu personu piekaušanu, apcietināšanu un iebiedēšanu 
Baltkrievijā; joprojām aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus 
politieslodzītos un patvaļīgi aizturētās personas un atcelt visas apsūdzības pret viņiem 
un prasa nekavējoties izbeigt vardarbību un represijas;

3. uzstāj, ka Baltkrievijā ir jānodrošina pamatbrīvības un cilvēktiesības, tiesiskums un 
funkcionējoša neatkarīga tiesu vara, kā arī jāizbeidz visas represijas, vajāšanas, slikta 
izturēšanās, seksuāla un ar dzimumu saistīta vardarbība, piespiedu pazušana un 
spīdzināšana, kā arī nekavējoties un galīgi jāatceļ nāvessods; aicina pārtraukt 
diskrimināciju pret sievietēm un neaizsargātām grupām, tostarp personām ar invaliditāti 
un LGBTIK personām;



4. nosoda politiskās tiesas prāvas, kā arī bargos un netaisnīgos tiesas spriedumus, kas 
nesen piespriesti opozīcijas līderiem Marijai Kaļesņikavai, Maksimam Znakam un 
citiem politieslodzītajiem un aizturētajiem; pauž nožēlu par to, ka tiesas sēdes notika aiz 
slēgtām durvīm un neīstenojot pienācīgu procesu un ka ES un dalībvalstu diplomātus 
tajās neielaida;

5. turpina nosodīt varasiestāžu represijas pret cilvēktiesību centru “Viasna” un aicina 
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Alesu Bjaļacki, Vaļancinu Stefanoviču, 
Marfu Rabkovu, Andreju Čepjuku, Leanīdu Sudaļenku, Tacjanu Lasicu, Mariju 
Tarasenku, Uladzimiru Labkoviču un citus cilvēktiesību centra “Viasna” darbiniekus un 
brīvprātīgos un atcelt visas pret viņiem vērstās apsūdzības;

6. nosoda represijas un naidīgās darbības, ko varasiestādes veikušas pret poļu minoritātes 
pārstāvjiem un pret poļu skolām Baltkrievijā; šajā sakarā aicina nekavējoties un bez 
nosacījumiem atbrīvot Andželiku Borisu, žurnālistu Andžeju Počobutu un citus 
politieslodzītos;

7. nosoda Baltkrievijas treneru Artura Šimaka un Jurija Maiseviča rīcību Tokijas 
olimpiskajās spēlēs; atgādina par kriminālvajāšanu, kas tika uzsākta pret Baltkrievijas 
sportistiem par viņu piedalīšanos miermīlīgos protestos, un iespējamām saiknēm starp 
Baltkrievijas Hokeja federāciju un Ramana Bandarenkas slepkavību; aicina SOK un 
citas starptautiskās sporta komitejas un federācijas sadarbībā ar Baltkrievijas 
pārstāvjiem ievērot ētikas un rīcības kodeksus;

8. atkārtoti aicina EĀDD, Komisiju un ES dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības 
Baltkrievijā cieši uzraudzīt atsevišķu politieslodzīto stāvokli Baltkrievijā, ziņot 
Parlamentam par šo uzraudzību, piedāvāt viņiem atbalstu un strādāt pie tā, lai 
nodrošinātu viņu atbrīvošanu;

9. aicina sniegt nepārprotamu atbalstu Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai brīvu un 
godīgu vēlēšanu organizēšanā, kuras starptautiski novērotu EDSO Demokrātisko iestāžu 
un cilvēktiesību birojs (ODIHR) un kuru atbalstītu neatkarīgi un brīvi mediji un spēcīga 
pilsoniskā sabiedrība;

10. uzskata, ka Ryanair reisa FR4978 nolaupīšana un piespiedu nosēdināšana Minskā ir 
valsts īstenots terorakts, un tādēļ terorisma apkarošanas nolūkā aicina ES piemērot 
ierobežojošus pasākumus pret atbildīgajām Baltkrievijas un Krievijas personām vai 
vienībām;

11. mudina Eiropadomi nākamajā sanāksmē 2021. gada 21.–22. oktobrī vienoties par 
visaptverošu un stratēģisku pieeju sankcijām pret Baltkrievijas režīmu, kurai būtu 
jāiekļauj pāreja no pakāpeniskas pieejas uz stingrāk noteiktu sankciju pieeju, ņemot 
vērā represiju un nopietno cilvēktiesību pārkāpumu sistēmisko raksturu;

12. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu pieņemt ceturto ierobežojošo pasākumu kopumu un 
mudina Padomi steidzami turpināt piektā sankciju kopuma īstenošanu, galveno 
uzmanību pievēršot personām un vienībām, kas iesaistītas Baltkrievijā īstenotajā 
apspiešanā un represijās, un personām un vienībām, kuras iesaistītas cilvēku 
tirdzniecībā, kā arī vērsties pret jau notiekošo sankciju apiešanu;

13. pauž nožēlu par to, ka noteiktās ekonomiskās sankcijas ir tikai daļēji ietekmējušas 



Lukašenko režīmu un nav būtiski ietekmējušas svarīgas nozares, piemēram, kālija 
hlorīda un naftas produktu nozari; aicina Padomi vēl vairāk stiprināt mērķtiecīgas ES 
ekonomiskās sankcijas, galveno uzmanību pievēršot nozīmīgām Baltkrievijas 
ekonomikas nozarēm un publiskajiem un privātajiem uzņēmumiem, kas atbalsta un 
finansē Lukašenko režīmu, sankcijas piemērot arī tādām nozarēm kā tērauda, koksnes 
un ķīmisko vielu nozare, kā arī visām atlikušajām valstij piederošajām bankām, kam tās 
vēl nav piemērotas, un svarīgākajiem uzņēmumiem, piemēram, “Belaruskali” un 
“Beltelecom”, un aizliegt tādu produktu importu, kuri bieži vien saražoti ieslodzījuma 
vietās, izmantojot ieslodzīto darbu; atzinīgi vērtē papildu sankcijas, ko ASV, Apvienotā 
Karaliste un Kanāda noteica Baltkrievijas krāpniecisko prezidenta vēlēšanu pirmajā 
gadadienā; tādēļ aicina ES koordinēt savus pasākumus ar ASV, G7 grupas partneriem 
un citām demokrātiskajām valstīm, kurām ir līdzīgi uzskati;

14. aicina dalībvalstis kopīgi pasludināt Baltkrievijas KGB amatpersonas par persona non 
grata Eiropas Savienības teritorijā; atkārtoti norāda, ka ES būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība finanšu plūsmām no Baltkrievijas, un aicina ES iestādes ziņot Parlamentam 
par Lukašenko sabiedroto un Lukašenko korumpēto oligarhu aktīviem; atkārtoti aicina 
ES koordinēt šīs darbības ar ASV, G7 grupas partneriem un citām līdzīgi domājošām 
valstīm;

15. pauž nožēlu par ES un dalībvalstu diplomātu, jo īpaši Eiropas Savienības delegācijas 
Baltkrievijā vadītāja un Lietuvas, Latvijas un Polijas vēstnieku un diplomātu, 
izraidīšanu no Baltkrievijas; aicina dalībvalstis izsaukt savus vēstniekus no Minskas uz 
konsultācijām, tādējādi dodot politisku signālu Lukašenko režīmam, un atteikties 
akreditēt Eiropas Savienībā Baltkrievijas diplomātus; uzsver, ka Baltkrievijas 
parlamenta deputāti un amatpersonas nebūtu jāaicina uz starptautiskiem vai divpusējiem 
pasākumiem; mudina EĀDD pārskatīt darba metodes un nodrošināt aktīvu lomu 
Eiropas Savienības delegācijas Baltkrievijā vadītājam, kas pašlaik ir atsaukts uz Briseli, 
un veikt papildu pasākumus, lai garantētu drošu darba vidi ES diplomātiem un ES 
delegāciju darbiniekiem Minskā, jo īpaši aizsardzību pret Lukašenko režīma 
propagandas uzbrukumiem;

16. stingri nosoda to, ka Lukašenko režīms izmanto cilvēkus, lai, pārkāpjot starptautiskās 
normas un Baltkrievijas divpusējos līgumus ar kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm, 
sasniegtu politiskos mērķus; uzsver, ka nelikumīgā ES ārējās robežas šķērsošana, ko 
sponsorē Baltkrievija, apvienojumā ar dezinformācijas kampaņu ir hibrīdkara veids, 
kura mērķis ir iebiedēt un destabilizēt ES; pauž stingru solidaritāti Lietuvai, Polijai un 
Latvijai, kā arī citām ES dalībvalstīm, pret kurām vēršas Baltkrievijas režīms; atkārtoti 
uzsver to, ka visvairāk skartajām valstīm ir efektīvi jāaizsargā ES ārējās robežas saskaņā 
ar attiecīgajām starptautiskajām tiesībām, jo īpaši Ženēvas konvenciju, kā arī ES tiesību 
aktus par patvērumu, tostarp Pamattiesību hartu;

17. atzinīgi vērtē dalībvalstu, Norvēģijas un ES iestāžu un aģentūru, jo īpaši Eiropola, 
Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja, sniegto atbalstu dalībvalstīm, kuras 
skārusi Baltkrievijas režīma izraisītā migrācijas krīze, un mudina tās turpināt šo 
atbalstu, tostarp turpinot piešķirt ES ārkārtas palīdzību, un aicina valstis, kas vēl nav 
izmantojušas šo palīdzības kanālu, to izmantot; aicina dalībvalstis un ES iestādes 
steidzami risināt daudzdimensionālo krīzi pie Baltkrievijas robežas, palīdzēt 
migrantiem, kas iestrēguši pie ES robežām ar Baltkrieviju, un sniegt viņiem 
nepieciešamo atbalstu; pauž bažas par pārredzamības trūkumu pie Polijas un 
Baltkrievijas robežas un mudina Polijas iestādes pārredzamā veidā nodrošināt to, ka visi 



tiesību akti, politika vai prakse pie Polijas un Baltkrievijas robežas atbilst ES tiesību 
aktiem, un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības organizācijām un medijiem piekļuvi 
pierobežas reģionam, kā arī sadarboties ar Frontex, lai kopīgi atrisinātu pašreizējo krīzi; 
aicina ES, dalībvalstis un starptautiskās organizācijas pastiprināt centienus, lai 
pārtrauktu šīs Baltkrievijas valsts pasūtījuma rezultātā radušās cilvēku tirdzniecības 
plūsmas, tostarp radot diplomātisku spiedienu uz migrantu izcelsmes valstīm un nosakot 
sankcijas iesaistītajām Baltkrievijas amatpersonām, privātpersonām un vienībām, kā arī 
ES teritorijā esošajiem starptautiskajiem noziedzīgajiem tīkliem, kas ir atbildīgi par 
attiecīgo cilvēku nogādāšanu galamērķī; uzsver, ka Baltkrievija nesen ir apturējusi vīzu 
režīmu ar Pakistānu, Jordāniju, Ēģipti un Dienvidāfriku, nodrošinot bezvīzu režīmu 
ceļošanai no šīm valstīm uz Baltkrieviju;

18. aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis pieņemt vienotu pieeju šai situācijai, 
pamatojoties uz attiecīgajām ES un starptautiskajām tiesībām un solidaritātes, 
pārredzamības, pārskatatbildības un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas 
principiem; aicina Komisiju steidzami iesniegt mērķtiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, 
ar kuriem dalībvalstīm tiktu nodrošinātas nepieciešamās garantijas, lai varētu ātri un 
efektīvi reaģēt uz trešo valstu kampaņām, ar kurām tās migrāciju izmanto saviem 
mērķiem, un atbildēt uz tām, jo īpaši nodrošinot stingru un efektīvu ES ārējo robežu 
aizsardzību un nodrošinot efektīvus pasākumus neatbilstīgas robežšķērsošanas 
novēršanai, kā arī izstrādājot veidus, kā pārtraukt to, ka naidīgas trešās valstis vai 
noziedzīgi tīkli ļaunprātīgi izmanto patvēruma sistēmu;

19. pauž bažas par to, ka uz Baltkrievijas un ES robežas cilvēki ir zaudējuši dzīvību, un 
izsaka līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem; aicina Polijas, Latvijas, Lietuvas 
un citu skarto dalībvalstu iestādes nodrošināt, ka ES tiesību akti patvēruma un 
atgriešanas jomā un starptautiskās cilvēktiesības tiek pilnībā ievērotas arī ārkārtas 
situācijā, tostarp tiek nodrošināta patvēruma pieejamība un mediju, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un juridiskās palīdzības sniedzēju pēc iespējas lielāka piekļuve 
pierobežas zonai, kā arī ievērot ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) un Eiropas Padomes 
struktūru norādījumus; aicina Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju nodrošināt 
atbilstību attiecīgajiem ES tiesību aktiem;

20. aicina dalībvalstis uzlabot sadarbību robežu pārvaldībā un cīņā pret cilvēku tirdzniecību, 
cigarešu kontrabandu un citām drošības problēmām, ko Baltkrievijas režīms ir radījis 
vai saasinājis; atbalsta Komisijas priekšlikumu apturēt dažus pantus ES nolīgumā ar 
Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu konkrētu kategoriju 
amatpersonām, kas saistītas ar Lukašenko režīmu, kas neskars parastos Baltkrievijas 
pilsoņus; aicina paplašināt attiecīgo personu sarakstu un apsvērt iespēju turpmākajā 
sankciju kopumā iekļaut tādu personu kategorijas, uz kurām varētu attiekties individuāli 
ierobežojoši pasākumi;

21. pauž nožēlu par to, ka SVF ir bez nosacījumiem piešķīris speciālās aizņēmumu tiesības 
910 miljonu ASV dolāru apmērā, kas nesniegs labumu Baltkrievijas tautai, bet gan tiks 
izmantoti valsts nelikumīgā vadītāja interesēs; aicina dalībvalstis sadarboties ar 
starptautiskiem partneriem daudzpusējās organizācijās, piemēram, SVF, lai ierobežotu 
līdzekļu izmaksu Lukašenko režīmam un apturētu jebkādu sadarbību ar to; ņem vērā 
nedemokrātisku valstu, jo īpaši Krievijas un Ķīnas, pastāvīgo investīciju plūsmu uz 
Baltkrieviju;

22. atkārtoti norāda, ka steidzami jānodod atklātībai informācija par Krievijas atbalstu 



Lukašenko īstenotajai brutālajai Baltkrievijas iedzīvotāju apspiešanai, kā arī Krievijas 
iesaisti Lukašenko režīma hibrīddarbībās pret ES, tostarp migrantu izmantošanu 
politiskiem mērķiem, un prasa Kremlim uzņemties atbildību par šādām darbībām;

23. ar bažām norāda uz militāro mācību “Zapad 2021” agresīvo norisi un nelielajām 
iespējām tās novērot; atkārtoti norāda, ka šīs mācības, kā arī citas līdzīgas liela mēroga 
mācības akcentē Krievijas ofensīvo pozicionēšanos un apņēmību izmantot savas spējas 
naidīgā veidā; atkārtoti aicina nodrošināt ES stratēģisko autonomiju un patiesu Eiropas 
aizsardzības savienību kā daļu no spēcīgākas NATO;

24. pauž nosodījumu par nepārtrauktajiem Aleksandra Lukašenko un Vladimira Putina 
darījumiem, bruģējot ceļu uz ciešāku Baltkrievijas un Krievijas integrāciju, tostarp 
Baltkrievijas pakāpenisku militarizāciju, un uzskata, ka tas ir Baltkrievijas suverenitātes 
pārkāpums, jo Baltkrievijas tautai tiek liegtas tiesības noteikt savas valsts nākotni; 
uzsver, ka Lukašenko pie varas atrodas nelikumīgi, un noraida visus nolīgumus, ko 
Lukašenko ir noslēdzis Baltkrievijas valsts vārdā, jo īpaši pēc savu prezidenta pilnvaru 
termiņa beigām 2020. gada 5. novembrī; atkārtoti uzsver, ka ES ir skaidri jānorāda — ja 
Krievija turpinās pašreizējo politiku attiecībā uz Baltkrieviju, ES būs jāievieš papildu 
ierobežošanas un atturēšanas pasākumi attiecībā uz Krieviju; prasa, lai ES iestādes 
regulāri ziņotu Parlamentam par Kremļa iejaukšanos Baltkrievijā, tostarp par stāvokļa 
izmantošanu, lai padziļinātu politisko, militāro un ekonomisko kontroli pār Baltkrieviju;

25. pauž vilšanos par to, ka līdz šim ES nav spējusi izstrādāt visaptverošu stratēģiju 
attiecībā uz Baltkrievijas režīmu, un mudina Padomi, Komisiju un PV/AP izstrādāt 
saskaņotu un visaptverošu stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju, pamatojoties uz 
pašreizējo ārkārtas atbalstu represiju upuriem, stratēģisku ilgtermiņa politisku, tehnisku 
un finansiālu atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, cilvēktiesību aizstāvjiem, 
neatkarīgiem medijiem, arodbiedrībām un demokrātiskajiem spēkiem Baltkrievijā un 
ārvalstīs, sadarbību ar kaimiņvalstīm neatliekamu humānās palīdzības jautājumu 
risināšanā, ciešu koordināciju ar starptautiskajiem partneriem un attiecīgajām 
daudzpusējām organizācijām (piemēram, ANO un EDSO), kā arī starptautiskajiem 
līdzekļu devējiem un kopīgu starptautisku rīcību, kas vērsta uz nesodāmības novēršanu; 
aicina EĀDD uzņemties vadību šādas saskaņotas politikas koordinēšanā ar dalībvalstīm 
un citām ES iestādēm;

26. mudina Komisiju, Padomi, PV/AP un dalībvalstis turpināt aktualizēt situāciju 
Baltkrievijā visās attiecīgajās Eiropas un starptautiskajās organizācijās, jo īpaši EDSO, 
ANO un tās specializētajās struktūrās, lai pastiprinātu starptautisku rīcību saistībā ar 
situāciju Baltkrievijā un pārvarētu Krievijas un citu valstu radītos šķēršļus šādai rīcībai;

27. turpina atbalstīt Baltkrievijas iedzīvotājus un viņu likumīgās prasības un tiekšanos uz 
brīvām un godīgām vēlēšanām, pamatbrīvībām un cilvēktiesībām, demokrātisku 
pārstāvību un politisko līdzdalību brīvā un suverēnā Baltkrievijā;

28. atzinīgi vērtē sistemātisko un konsekvento darbu, ko Baltkrievijā un trimdā veic 
Baltkrievijas demokrātiskie spēki, jo īpaši demokrātiskās opozīcijas līdere Svjatlana 
Cihanouska, Koordinācijas padome un Valsts krīzes pārvarēšanas padome; atkārtoti 
norāda, ka ir jāuztur un steidzami jāpaplašina kontakti un sadarbība ar šiem spēkiem; 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē Lietuvas lēmumu piešķirt oficiālu akreditāciju Baltkrievijas 
demokrātiskajai pārstāvniecībai Viļņā un aicina pārējās dalībvalstis sekot šim 
piemēram; aicina ES sniegt vidutājas palīdzību demokrātiskas Baltkrievijas 



pārstāvniecības biroja izveidei Briselē;

29. aicina ES operatīvā līmenī sadarboties ar Baltkrievijas demokrātisko spēku pārstāvjiem, 
lai pabeigtu darbu pie ceļveža pieņemšanas, kura mērķis ir īstenot visaptverošu 
ekonomikas atbalsta plānu 3 miljardu EUR apmērā turpmākai demokrātiskai 
Baltkrievijai tādās jomās kā atbalsta spēju veidošana, reformu spēju veidošana, 
investīciju pārvaldības spēju veidošana un Baltkrievijas demokrātisko spēku valsts 
pārvaldības spēju veidošana; aicina ES sākt nepieciešamos sagatavošanās darbus 
dialogam ar Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem un periodiski ziņot Parlamentam 
par gūtajiem panākumiem, tostarp par ES stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz tās 
turpmākajām attiecībām ar demokrātisku Baltkrieviju un par visaptverošu pasākumu 
kopumu, kura mērķis ir sagatavot Baltkrievijas demokrātiskos spēkus šā plāna 
īstenošanai;

30. atkārtoti prasa oficiāli uzaicināt demokrātiskās Baltkrievijas pārstāvjus uz gaidāmo 
Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi un iekļaut viņus augsta līmeņa 
divpusējās un sagatavošanas sanāksmēs ES un valstu līmenī, kā arī parlamentārajās 
sesijās un parlamentu sanāksmēs ar Eiropas un valstu parlamentiem; atkārtoti uzsver, ka 
ir svarīgi izveidot oficiālas Baltkrievijai veltītas grupas visos ES dalībvalstu, Austrumu 
kaimiņvalstu un G7 valstu parlamentos; aicina palielināt Baltkrievijas pilsoniskās 
sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas pārstāvju līdzdalību Austrumu partnerības 
daudzpusējās struktūrās, jo īpaši Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības forumā 
un Euronest parlamentārajā asamblejā;

31. atgādina par savu iepriekšējo iniciatīvu izveidot augsta līmeņa misiju, kurā iesaistītas 
bijušās augsta ranga Eiropas amatpersonas, lai izpētītu visas iespējas, kā apturēt 
vardarbību, atbrīvot politieslodzītos un, iespējams, palīdzēt radīt labvēlīgu vidi 
iekļaujošam vietējam politiskajam dialogam Baltkrievijā; atkārtoti aicina Komisiju un 
PV/AP kopā ar starptautiskajiem partneriem organizēt augsta līmeņa starptautisku 
konferenci “Demokrātiskas Baltkrievijas nākotne” par krīzes atrisināšanu Baltkrievijā 
un apņemties piešķirt finansējumu vairāku miljardu euro apmērā, lai atbalstītu 
turpmākos reformu centienus un Baltkrievijas ekonomikas pārstrukturēšanu; prasa 
Komisijai informēt Parlamentu par progresu šā mērķa sasniegšanā;

32. uzsver nepieciešamību veikt visaptverošu izmeklēšanu par noziegumiem, ko Lukašenko 
režīms pastrādājis pret Baltkrievijas tautu, tostarp Ramana Bandarenka un citu 
Baltkrievijas pilsoņu slepkavībām; gaida, kādus rezultātus sniegs Ukrainas varasiestāžu 
izmeklēšana Vitālija Šišova nāves lietā; aicina dalībvalstis aktīvi piemērot universālās 
jurisdikcijas principu un sagatavot tiesas prāvas pret Baltkrievijas amatpersonām, kas ir 
atbildīgas par vardarbību un represijām vai ir tajās līdzdarbojušās, tostarp pret 
Aleksandru Lukašenko;

33. apņemas sekmēt Eiropas Parlamenta platformas cīņai pret nesodāmību Baltkrievijā 
efektīvu darbību un koordinēt savlaicīgu starptautisko reakciju uz notikumiem 
Baltkrievijā; aicina platformu nākamajā sanāksmē izklāstīt turpmāko rīcību, lai ES 
sniegtu ieguldījumu tiesvedības stratēģijā un kopā ar partneriem piedalītos 
starptautiskajā tiesas procesā, tostarp universālajā jurisdikcijā, lai Aleksandru 
Lukašenko un viņa režīma locekļus personiski notiesātu par noziegumiem, kas 
masveidā izdarīti pret Baltkrievijas iedzīvotājiem; jo īpaši aicina platformu apsvērt 
iespēju Baltkrievijas lietu nodot izskatīšanai Starptautiskajā Tiesā, pamatojoties uz 
Čikāgas konvencijas, Monreālas konvencijas un ANO Konvencijas pret spīdzināšanu 



pārkāpumiem, ko izdarījis Lukašenko režīms;

34. atgādina visiem ES uzņēmumiem, kas darbojas Baltkrievijā, par savu iepriekšējo 
aicinājumu ievērot īpašu rūpību un cilvēktiesības saskaņā ar ANO uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipiem; aicina tos atturēties no jebkādām jaunām investīcijām un 
publiski paust protestus Baltkrievijas iestādēm pret darba ņēmēju un visu iedzīvotāju 
nepārtraukto apspiešanu;

35. mudina Komisiju, EĀDD un ES dalībvalstis palielināt tiešo atbalstu Baltkrievijas 
opozīcijai, pilsoniskajai sabiedrībai, cilvēktiesību aizstāvjiem un neatkarīgajām mediju 
organizācijām gan Baltkrievijā, gan ārpus tās; uzsver, ka ir svarīgi uzturēt attiecības ar 
šīm personām un organizācijām, neraugoties uz Baltkrievijas režīma paziņojumu par 
izstāšanos no Austrumu partnerības; apņemas pastiprināt savas demokrātijas atbalsta 
darbības; atkārtoti aicina izveidot mērķtiecīgu ES palīdzības programmu, lai palīdzētu 
pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgiem medijiem, akadēmiskajām aprindām un 
Baltkrievijas opozīcijai trimdā, kā arī politisko represiju un policijas vardarbības 
upuriem un tiem, kas bēg no represīvā režīma;

36. aicina Komisiju, dalībvalstis un EĀDD sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, 
piemēram, EDSO Maskavas mehānismu un ANO Cilvēktiesību padomi, kā arī 
cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsonisko sabiedrību uz vietas, lai nodrošinātu to, ka tiek 
uzraudzīti un dokumentēti cilvēktiesību pārkāpumi un par tiem tiek ziņots, kā arī lai pēc 
tam nodrošinātu pārskatatbildību un cietušo iespējas vērsties tiesā; atzinīgi vērtē un 
atbalsta Starptautisko pārskatatbildības platformu Baltkrievijai un aicina ES iestādes un 
dalībvalstis atbalstīt tās darbību, kā arī UNHRC un citu starptautisku iniciatīvu darbību 
vainīgu saukšanai pie atbildības; atbalsta turpmākas diskusijas saistībā ar iespējamu 
starptautisku tribunālu par cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā, kas būtu veidojams 
Hāgā;

37. uzsver milzīgo nozīmi, kāda būtu Baltkrievijas tautas vēstniecību izveidei visā pasaulē, 
un mudina Komisiju un dalībvalstis sniegt turpmāku atbalstu, lai aizsargātu 
Baltkrievijas pilsoņu tiesības un intereses ārvalstīs un demokrātiskas Baltkrievijas 
intereses, piemēram, izpētot veidus, kā finansēt Baltkrievijas tautas vēstniecības;

38. mudina dalībvalstis turpināt vienkāršot vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšanas 
procedūras personām, kas bēg no Baltkrievijas politisku iemeslu dēļ, vai personām, 
kurām nepieciešama ārstēšana pret tām pastrādātās vardarbības dēļ, kā arī sniegt šīm 
personām un viņu ģimenēm nepieciešamo atbalstu un palīdzību; aicina dalībvalstis un 
Komisiju piedāvāt stipendijas Baltkrievijas studentiem un mācībspēkiem, kas atskaitīti 
un atlaisti no augstskolām un ieslodzīti par prodemokrātiskas nostājas paušanu;

39. uzsver, ka ir svarīgi novērst kodoldrošības apdraudējumus, ko rada Baltkrievijas AES 
Astravjecā; uzstāj, ka Baltkrievijai ir jāiesaistās Baltkrievijas AES kodoldrošuma 
jautājumu risināšanā, nodrošinot pilnīgu pārredzamību, un jāapņemas pilnībā īstenot 
ieteikumus, ko Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa sniegusi, veicot 
elektrostacijas profesionālizvērtēšanu; atbalsta to, ka, kamēr tas nav izdarīts, tiek 
piemērots aizliegums importēt enerģiju no Baltkrievijas AES ES tirgū un šī pozīcija tiek 
atspoguļota ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismā;

40. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 



politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijai, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas 
varasiestādēm un Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem.


