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Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 24 mai 2021 și din 25 iunie 2021 
referitoare la Belarus,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 21 iunie 2021 referitoare la 
Belarus,

– având în vedere discursul privind starea Uniunii din 2021 al președintei von der Leyen,

– având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Josep Borrell, din 26 
martie 2021 referitoare la sprijinul acordat de UE Platformei internaționale de 
răspundere pentru Belarus și din 15 iulie 2021 referitoare la reprimarea societății civile 
din Belarus, precum și declarațiile sale în numele Uniunii din 30 iulie 2021 referitoare 
la instrumentalizarea migranților și a refugiaților de către regimul belarus și din 8 august 
2021 cu ocazia împlinirii unui an de la alegerile prezidențiale frauduloase din 9 august 
2020 din Belarus,

– având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune 
Externă (SEAE) din 6 iulie 2021 referitoare la condamnarea lui Viktor Babarîka și la 
alte procese politice, din 7 iulie 2021 referitoare la limitarea prezenței diplomatice a 
Lituaniei, din 30 august 2021 referitoare la acțiunile de represiune îndreptate împotriva 
unor jurnaliști și a mass-mediei și din 6 septembrie 2021 referitoare la condamnarea 
Mariei Kalesnikava și a lui Maxim Znak,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și toate convențiile în 
domeniul drepturilor omului la care Belarus este parte,

– având în vedere Carta de la Paris pentru o nouă Europă a Organizației pentru Securitate 
și Cooperare în Europa (OSCE),

– având în vedere raportul din 5 iulie 2021 al raportoarei speciale privind situația 



drepturilor omului din Belarus, Anaïs Marin, adresat Consiliului pentru Drepturile 
Omului al Organizației Națiunilor Unite,

– având în vedere rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) din 13 iulie 2021 referitoare la situația drepturilor omului în 
Belarus,

– având în vedere recomandarea sa din 16 septembrie 2021 adresată Consiliului, Comisiei 
și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia1,

– având în vedere decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire al 
Parlamentului European opoziției democratice din Belarus, în 2020,

– având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la mai mult de un an de la așa-numitele alegeri din 9 august 2020, autoritățile 
belaruse continuă represiunea împotriva poporului belarus, mulți cetățeni fiind hărțuiți, 
arestați, torturați și condamnați pentru că și-au exprimat opoziția față de regim sau față 
de încălcările pe scară largă ale drepturilor omului care au loc în Belarus; întrucât UE și 
statele sale membre nu au recunoscut rezultatele alegerilor prezidențiale;

B. întrucât se estimează că peste 40 000 de belaruși au fost reținuți la un moment dat 
pentru că au protestat împotriva regimului; întrucât apărătorii drepturilor omului au 
atestat sute de cazuri de tortură și de rele tratamente, în timp ce mai multe persoane sunt 
încă date dispărute, iar altele au fost găsite moarte; întrucât tratamentele inumane, 
tortura și refuzul deliberat de a acorda asistență medicală continuă să fie practicate în 
centrele de detenție și în închisorile din Belarus, unde mai mulți protestatari au murit; 
întrucât au fost documentate mai multe cazuri de încercări de suicid în instanțe și în 
închisori; întrucât întregul sistem judiciar al acestei țări pare să fi fost transformat într-
un agent al regimului și este folosit pentru a asigura supraviețuirea acestuia; întrucât în 
Belarus sunt deținuți peste 720 de prizonieri politici și au fost intentate peste 4 600 de 
dosare penale împotriva cetățenilor belaruși, însă nu a fost deschis niciun dosar 
împotriva persoanelor responsabile de acțiunile violente și de reprimare sau vinovate de 
complicitate la aceste acțiuni; întrucât apărători ai drepturilor omului, politicieni din 
opoziție, societatea civilă, jurnaliști independenți și alți activiști fac sistematic obiectul 
unor reprimări violente; întrucât mii de belaruși au fost forțați sau obligați în alt mod să 
își părăsească țara și să caute un loc sigur în străinătate;

C. întrucât statele membre, în special Polonia și Lituania, au oferit adăpost, tratament 
medical și burse pentru mii de solicitanți de azil care fug din calea persecuției lui 
Lukașenko, cauzată de aspirațiile lor democratice;

D. întrucât regimul belarus desfășoară o campanie de represiune împotriva societății civile 
și a apărătorilor drepturilor omului, cu scopul de a reduce la tăcere toate vocile 
independente rămase în Belarus; întrucât aproape 250 de organizații ale societății civile 
au fost lichidate sau sunt în curs de lichidare, inclusiv Centrul pentru drepturile omului 
„Viasna“, care a suferit o represiune fără precedent prin arestarea și acuzarea conducerii 
sale, a membrilor personalului și a voluntarilor săi, printre care Ales Beliațki, 
președintele Viasna, Valentin Stefanovici, membru al consiliului de administrație al 
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Viasna și vicepreședinte al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului Marfa 
Rabkova, coordonatoarea rețelei de voluntari a Viasna, Andrei Chepyuk, Leonid 
Sudalenko, Tatsyana Lasitsa, Maria Tarasenko, Vladzimir Labkovici și alți membri ai 
personalului și voluntari ai Viasna;

E. întrucât instanțele din Belarus au dat peste 120 de verdicte injuste și arbitrare în cadrul 
unor procese motivate politic, care s-au ținut adeseori în spatele ușilor închise și fără 
respectarea garanțiilor procedurale; întrucât, politicianul belarus din opoziție Viktor 
Babarîka a fost condamnat la 14 ani de închisoare, iar liderii opoziției și prizonierii 
politici belaruși Maria Kolesnikova, laureată a Premiului Saharov pentru libertatea de 
gândire și a Premiului internațional „Femei curajoase” (Women of Courage), și Maxim 
Znak, un avocat proeminent, au fost condamnați la 11 ani și, respectiv, 10 ani pentru un 
presupus complot în vederea organizării unei lovituri de stat; întrucât aproape 500 de 
jurnaliști au fost arestați, iar autoritățile din Belarus continuă acțiunile de represiune și 
de hărțuire îndreptate împotriva jurnaliștilor independenți din Belarus și încearcă în mod 
deliberat să împiedice relatările obiective; întrucât, la 27 august 2021, regimul belarus a 
ordonat închiderea Asociației Jurnaliștilor din Belarus, cea mai mare organizație a 
jurnaliștilor independenți din țară, căreia i s-a decernat Premiul Saharov pentru 
libertatea de gândire în 2004; întrucât două jurnaliste ale canalului de televiziune Belsat, 
Yekaterina Andreeva și Darya Chultsova, continuă să își execute pedepsele într-o 
colonie penitenciară din Belarus;

F. întrucât presiunea asupra sindicatelor din Belarus a crescut dramatic în ultimele 
săptămâni, liderii și membrii Sindicatului Independent din Belarus (BITU) și ai 
Congresului sindicatelor democratice din Belarus fiind arestați, amendați și 
percheziționați de KGB; întrucât Belarus este una dintre țările unde experiența 
încadrării în muncă este printre cele mai proaste, conform indicelui drepturilor globale 
al ITUC din 2021;

G. întrucât Aleksandr Lukașenko își continuă campania împotriva minorității poloneze, 
încarcerându-i pe Andżelika Borys și Andrzej Poczobut, doi lideri ai comunității 
poloneze, atacând școli de limbă polonă și desfășurând o campanie de propagandă 
bazată pe narative istorice false;

H. întrucât nu există niciun indiciu că autoritățile belaruse investighează miile de relatări 
privind brutalitatea poliției depuse de la jumătatea lunii august 2020 până în prezent sau 
uciderea protestatarilor; întrucât impunitatea larg răspândită pentru încălcările 
drepturilor omului perpetuează situația disperată a poporului belarus; întrucât absența 
statului de drept împiedică dreptul victimelor la un proces echitabil; întrucât Belarus 
este singura țară din Europa în care se mai aplică încă pedeapsa capitală;

I. întrucât, la 23 mai 2021, zborul internațional de pasageri Ryanair FR4978 între două 
capitale ale UE (Atena – Vilnius) a fost deviat cu forța către Minsk la ordinele lui 
Aleksandr Lukașenko, sub falsul pretext al unei amenințări cu bombă, încălcând 
convențiile internaționale și punând în pericol siguranța celor peste 170 de pasageri și 
membrii ai echipajului de la bordul aeronavei; întrucât, la Minsk, autoritățile belaruse l-
au reținut pe Roman Protasevici, un jurnalist și activist belarus, și pe partenera sa, Sofia 
Sapega;

J. întrucât, drept represalii împotriva sancțiunilor impuse de Uniune ca răspuns la 
deturnarea forțată a zborului Ryanair FR4978, Lukașenko a amenințat public că va 
inunda Uniunea, în special țările învecinate Lituania și Polonia, cu migranți și droguri; 



întrucât această amenințare a fost pusă în aplicare prin instrumentalizarea migranților în 
scopuri politice: întrucât regimul Lukașenko a pus la cale un sistem prin care se 
transportau migranți din Irak, Turcia și din alte țări la Minsk și, cu ajutorul polițiștilor 
de frontieră belaruși, se facilita trecerea lor ilegală în Uniunea Europeană; întrucât 
aceasta a determinat intrarea a aproximativ 4 000 de migranți ilegali în Lituania, peste 
1 400 în Polonia și aproximativ 400 în Letonia; întrucât Lituania, Letonia și Polonia au 
declarat starea de urgență la frontiera lor cu Belarus; întrucât numărul de intrări ilegale 
în UE rămâne ridicat și tentativele de trecere ilegală continuă; întrucât regimul belarus 
utilizează forța pentru a-i împinge pe migranți pe teritoriul UE și creează propagandă și 
dezinformare, acuzând statele membre ale UE că facilitează migrația ilegală către 
Belarus;  întrucât Lukașenko a sugerat că va pune capăt obligației Belarusului de a 
accepta migranții care se întorc și a prezentat Parlamentului belarus un proiect de lege 
privind suspendarea; întrucât cel puțin cinci migranți au murit din cauza hipotermiei și a 
epuizării și mai mulți migranți au rămas blocați timp de câteva săptămâni la frontiera 
externă a UE cu Belarus; întrucât Polonia a restricționat accesul organizațiilor societății 
civile și al mass-mediei la zona de frontieră unde a fost introdusă starea de urgență; 
întrucât situația de la frontiera UE cu Belarus rămâne tensionată, cu multe provocări de 
natură diversă din partea ofițerilor și soldaților belaruși;

K. întrucât, în discursul său privind starea Uniunii din 15 septembrie 2021, președinta 
Comisiei a calificat instrumentalizarea migranților drept atac hibrid al Belarusului, 
menit să destabilizeze UE;

L. întrucât, la 3 august 2021, Vitaly Shishov, fondatorul Casei belaruse din Ucraina, un 
grup care ajută persoanele care au părăsit Belarusul, a fost găsit spânzurat într-un parc 
din Kiev;

M. întrucât, la 17 septembrie 2021, Parchetul General din Belarus a suspendat o anchetă 
privind moartea lui Roman Bondarenko;

N. întrucât, după recentul schimb de focuri mortal din Minsk, care a dus la moartea lui 
Andrei Zeltser și a unui agent KGB, peste o sută de persoane care au comentat despre 
acest eveniment pe platformele de comunicare socială au fost arestate de regim și 
constrânse să facă mărturisiri forțate,

O. întrucât, după ce și-a criticat antrenorii, sportiva belarusă Krystina Timanovskaia a fost 
forțată să părăsească mai devreme Jocurile Olimpice de la Tokyo și, din cauza temerilor 
pentru siguranța sa, a solicitat protecția poliției la aeroportul din Tokyo și a acceptat o 
viză umanitară acordată de Polonia; întrucât Comitetul Internațional Olimpic (CIO) i-a 
expulzat pe antrenorii belaruși Artur Shimak și Iuri Maisevici din Jocurile Olimpice de 
la Tokyo și a deschis o anchetă;

P. întrucât, în septembrie 2021, într-un climat deja tensionat, Rusia și Belarus au organizat 
un exercițiu militar comun de mare anvergură denumit „Zapad 2021”, la care au 
participat 200 000 de persoane, exercitând presiuni suplimentare asupra frontierelor UE; 
întrucât Rusia și Belarus au înființat un centru comun de antrenament pentru forțele 
aeriene și apărarea aeriană la Grodno, la mai puțin de 15 kilometri de frontiera cu 
Polonia; întrucât, la 9 septembrie 2021, Lukașenko și Vladimir Putin s-au reunit la 
Moscova și au anunțat aprobarea a 28 noi programe de integrare la nivel economic și 
fiscal, precum și crearea unei „sfere comune de apărare”, ceea ce reprezintă un alt pas 
către fuzionarea forțelor armate din Belarus și Rusia și posibila desfășurare permanentă 
a unor trupe rusești în Belarus; întrucât Lukașenko a anunțat că, până în 2025, 



intenționează să achiziționeze arme în valoare de 1 miliard USD de la Rusia, inclusiv 
sisteme de rachete S-400; întrucât, la 9 septembrie 2021, Lukașenko și Putin au 
convenit, de asemenea, să creeze o piață unificată a petrolului și gazelor și să 
aprofundeze integrarea economică, mărind riscul ca Lukașenko să continue să cedeze 
suveranitatea Belarusului în schimbul unui sprijin mai mare din partea Rusiei;

Q. întrucât, la 28 iunie 2021, regimul belarus și-a suspendat participarea la inițiativa 
Parteneriatului estic;

R. întrucât, în ultimul an, regimul Lukașenko a ordonat mai multor diplomați și membri ai 
personalului ambasadelor UE și ale statelor membre să părăsească țara, ceea ce a dus la 
închiderea și mai multor canale diplomatice de comunicare;

S. întrucât Fondul Monetar Internațional (FMI) a decis să acorde Belarusului acces la 
aproape 1 miliard USD sub formă de noi drepturi speciale de tragere, în cadrul unei 
alocări mai ample de 650 miliarde USD pentru toți membrii FMI;

T. întrucât Belarus a început exploatarea comercială a centralei sale nucleare de la Astraveț 
fără a da curs tuturor recomandărilor de securitate cuprinse în raportul UE din 2018 
privind testul de rezistență; întrucât partea belarusă nu este transparentă și nu furnizează 
informații fiabile cu privire la evenimentele care au loc la situl centralei nucleare, 
confirmând din nou că centrala nucleară din Belarus nu este sigură și reprezintă o 
amenințare gravă la adresa securității nucleare;

U. întrucât Consiliul a adoptat cel de-al patrulea pachet de măsuri restrictive împotriva 
unor persoane fizice și entități din Belarus la 21 iunie 2021, în urma aterizării forțate și 
ilegale a zborului Ryanair FR4978 la Minsk; întrucât, la 4 iunie 2021, Consiliul a decis 
să introducă o interdicție de intrare în spațiul aerian al UE și de acces la aeroporturile 
din UE pentru aeronavele belaruse de orice tip; întrucât Uniunea Europeană a impus 
până în prezent sancțiuni împotriva a 166 de persoane și 15 entități, inclusiv împotriva 
lui Aleksandr Lukașenko, precum și sancțiuni economice specifice împotriva mai 
multor sectoare ale economiei belaruse; întrucât, în 2020, economia belarusă a 
înregistrat o scădere reală a PIB-ului de 0,9 % și întrucât previziunile pentru 2021 
estimează o nouă scădere a PIB-ului de 2,7 %; întrucât China continuă să coopereze cu 
Belarus și să investească în această țară, în special în parcul industrial „Great Stone” ,

1. continuă să fie solidar cu poporul belarus, precum și cu protestatarii pașnici care luptă 
neîncetat pentru un Belarus liber și democratic; reamintește că Uniunea Europeană și 
statele sale membre nu au recunoscut rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020 din 
cauza falsificării masive și a fabricării rezultatelor și nu îl recunosc pe Aleksandr 
Lukașenko ca președinte al Belarusului;

2. condamnă în continuare acțiunile de represiune, tortură și relele tratamente îndreptate 
împotriva populației pașnice din Belarus, cenzurarea mass-mediei și a internetului, 
precum și agresarea, arestarea și intimidarea jurnaliștilor, bloggerilor și a altor voci 
independente din Belarus; solicită în continuare eliberarea imediată și necondiționată a 
tuturor prizonierilor politici și a persoanelor deținute în mod arbitrar și renunțarea la 
toate acuzațiile formulate împotriva lor și cere încetarea imediată a violențelor și 
represiunilor;

3. insistă că este necesar să se asigure libertățile fundamentale și drepturile omului, statul 
de drept și un sistem judiciar funcțional și independent în Belarus, precum și încetarea 



tuturor represiunilor, persecuțiilor, relelor tratamente, violențelor sexuale și bazate pe 
gen, disparițiilor forțate și actelor de tortură, precum și abolirea imediată și definitivă a 
pedepsei cu moartea; solicită încetarea discriminărilor împotriva femeilor și a grupurilor 
vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor LGBTQI;

4. denunță procesele politice și condamnă sentințele dure și injuste pronunțate recent 
împotriva liderilor opoziției Maria Kolesnikova și Maxim Znak, precum și împotriva 
altor prizonieri politici și deținuți; regretă că audierile în instanță au avut loc în spatele 
ușilor închise și fără respectarea garanțiilor procedurale și că diplomații UE și ai statelor 
membre au fost împiedicați să participe;

5. condamnă în continuare represaliile autorităților împotriva Centrului pentru drepturile 
omului „Viasna“ și solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Ales Beliațki, 
Valentin Stefanovici, Marfa Rabkova, Andrei Chepyuk, Leonid Sudalenko, Tatsyana 
Lasitsa, Maria Tarasenko, Vladzimir Labkovici și ai altor membri ai personalului și 
voluntari ai Viasna, precum și renunțarea la toate acuzațiile formulate împotriva lor;

6. condamnă actele de represiune și acțiunile ostile întreprinse de autorități împotriva 
reprezentanților minorității poloneze și împotriva școlilor de limbă polonă din Belarus; 
solicită, în acest sens, eliberarea imediată și necondiționată a dnei Andżelika Borys, a 
jurnalistului Andrzej Poczobut și a altor prizonieri politici;

7. condamnă comportamentul antrenorilor belaruși Artur Shimak și Iuri Maisevici la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo; reamintește urmărirea penală a sportivilor belaruși 
pentru participarea lor la proteste pașnice, precum și presupusele legături dintre 
Federația belarusă de hochei pe gheață și asasinarea lui Roman Bondarenko; invită CIO 
și celelalte comitete și federații sportive internaționale să își respecte codurile etice și de 
conduită în relațiile lor cu reprezentanții din Belarus;

8. invită din nou SEAE, Comisia și reprezentanțele diplomatice naționale ale statelor 
membre ale UE din Belarus să monitorizeze îndeaproape situația deținuților politici din 
Belarus, să informeze Parlamentul cu privire la această monitorizare, să le ofere sprijin 
și să depună eforturi pentru a asigura eliberarea lor;

9. solicită să se acorde un sprijin neechivoc opoziției democratice din Belarus pentru 
organizarea de alegeri libere și corecte, cu participarea observatorilor internaționali din 
partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), 
precum și cu sprijinul unei prese independente și libere și al unei societăți civile 
puternice;

10. consideră că deturnarea și aterizarea forțată a zborului Ryanair FR4978 în Minsk este un 
act de terorism de stat și, prin urmare, solicită UE să impună măsuri restrictive 
persoanelor sau entităților responsabile din Belarus și Rusia, în vederea combaterii 
terorismului;

11. îndeamnă Consiliul European ca, la următoarea sa reuniune din 21 și 22 octombrie 
2021, să aprobe o abordare cuprinzătoare și strategică cu privire la sancțiunile împotriva 
regimului din Belarus, ceea ce ar trebui să includă trecerea de la actuala abordare 
etapizată la o abordare mai hotărâtă față de sancțiuni, având în vedere caracterul 
sistematic al represiunilor și încălcările grave ale drepturilor omului;

12. salută decizia Consiliului de a adopta cel de-al patrulea pachet de măsuri restrictive și îl 



îndeamnă să pună de urgență în aplicare cel de-al cincilea pachet de sancțiuni, 
concentrându-se asupra persoanelor și entităților implicate în reprimarea din Belarus și 
asupra persoanelor și entităților implicate în traficul de ființe umane, precum și să 
combată evitările sancțiunilor care au deja loc;

13. regretă că sancțiunile economice impuse au avut doar un efect parțial asupra regimului 
Lukașenko și nu au afectat în mod semnificativ sectoare importante, cum ar fi sectorul 
potasei și al produselor petroliere; invită Consiliul să consolideze în continuare 
sancțiunile economice specifice ale UE, concentrându-se asupra principalelor sectoare 
economice din Belarus și asupra întreprinderilor publice și private care sprijină și 
finanțează regimul Lukașenko, să includă în pachetul de sancțiuni economice și alte 
sectoare, cum ar fi sectorul oțelului, al lemnului și al produselor chimice, precum și 
toate celelalte bănci de stat și întreprinderi-cheie, cum ar fi Belaruskali și Beltelecom, și 
să interzică importurile de produse care sunt adesea produse de către deținuții din 
coloniile penale; salută sancțiunile suplimentare impuse de SUA, Regatul Unit și 
Canada cu ocazia aniversării unui an de la alegerile prezidențiale frauduloase din 
Belarus; solicită, prin urmare, UE să își coordoneze măsurile cu Statele Unite, cu 
partenerii G7 și cu alte democrații care împărtășesc aceeași viziune;

14. invită statele membre să îi declare colectiv pe funcționarii KGB belarus persona non 
grata pe teritoriul Uniunii Europene; reiterează faptul că UE ar trebui să acorde o 
atenție deosebită fluxurilor financiare din Belarus și invită instituțiile UE să informeze 
Parlamentul cu privire la activele anturajului lui Lukașenko și la cele legate de oligarhii 
corupți ai lui Lukașenko; solicită din nou ca UE să coordoneze aceste măsuri cu Statele 
Unite, cu partenerii G7 și cu alte țări care împărtășesc aceeași viziune;

15. regretă expulzarea diplomaților UE și ai statelor membre din Belarus, în special a 
șefului Delegației Uniunii Europene în Belarus și a ambasadorilor și diplomaților din 
Lituania, Letonia și Polonia; invită statele membre să își recheme ambasadorii de la 
Minsk pentru consultări, ca un semnal politic către regimul Lukașenko, și să refuze 
acreditarea diplomaților belaruși în UE; insistă ca parlamentarii și persoanele oficiale 
din Belarus să nu fie invitați la niciun eveniment internațional sau bilateral; îndeamnă 
SEAE să își revizuiască metodele de lucru și să asigure un rol activ pentru șeful 
Delegației Uniunii Europene în Belarus, care este rechemat în prezent la Bruxelles, 
precum și să ia măsuri suplimentare cu scopul de a asigura un mediu de lucru sigur 
pentru diplomații UE și personalul Delegației UE la Minsk, în special protecția 
împotriva atacurilor de propagandă ale regimului Lukașenko;

16. condamnă ferm instrumentalizarea migranților de către regimul Lukașenko în scopuri 
politice, încălcând normele internaționale și tratatele bilaterale încheiate de Belarus cu 
vecinii săi din UE; subliniază că susținerea de către statul belarus a trecerilor ilegale la 
frontiera externă a UE, asociată unei campanii de dezinformare, reprezintă o formă de 
război hibrid menit să intimideze și să destabilizeze UE; își exprimă solidaritatea fermă 
cu Lituania, Polonia și Letonia, precum și cu alte state membre ale UE vizate de regimul 
belarus; reafirmă că este necesar ca țările cel mai afectate să protejeze în mod eficace 
frontierele externe ale UE, în conformitate cu legislația internațională aplicabilă, în 
special Convenția de la Geneva, precum și cu legislația UE în materie de azil, inclusiv 
Carta drepturilor fundamentale;

17. salută sprijinul oferit de statele membre, Norvegia și instituțiile și agențiile UE, în 
special Europol, Frontex și Biroul European de Sprijin pentru Azil, statelor membre 
afectate de criza migrației creată de regimul din Belarus și le încurajează să continue 



acest sprijin, inclusiv prin alocarea unui ajutor de urgență suplimentar din partea UE și 
îi invită pe cei care nu au beneficiat încă de acest ajutor să o facă; invită statele membre 
și instituțiile UE să abordeze de urgență criza multidimensională de la frontiera 
belarusă, să ajute migranții blocați la frontierele UE cu Belarus și să le ofere sprijinul 
necesar; își exprimă preocuparea cu privire la lipsa de transparență de la frontiera dintre 
Polonia și Belarus și îndeamnă autoritățile poloneze să garanteze, în mod transparent, că 
orice dispoziție juridică, orice politică sau practică aplicate la frontiera dintre Polonia și 
Belarus respectă legislația UE și să asigure accesul organizațiilor societății civile și al 
mass-mediei la regiunea de frontieră, precum și să coopereze cu Frontex în vederea 
soluționării în comun a crizei actuale; invită UE, statele sale membre și organizațiile 
internaționale să își intensifice eforturile în vederea destructurării acestui trafic de 
persoane comandat de stat, inclusiv prin exercitarea de presiuni diplomatice asupra 
țărilor de origine ale migranților și prin impunerea de sancțiuni împotriva funcționarilor, 
persoanelor și entităților implicate din Belarus, precum și împotriva rețelelor 
infracționale internaționale care operează pe teritoriul UE și care sunt responsabile de 
transferurile către destinațiile finale; subliniază că Belarus și-a suspendat recent regimul 
de vize cu Pakistan, Iordania, Egipt și Africa de Sud, permițând călătoriile fără viză din 
aceste țări în Belarus;

18. invită Comisia, Consiliul și statele membre să adopte o abordare comună față de această 
situație pe baza dreptului UE și internațional aplicabil și pe baza principiilor 
solidarității, transparenței, răspunderii și respectului față de drepturile omului și 
libertățile fundamentale; invită Comisia să prezinte urgent propuneri legislative 
specifice care să ofere statelor membre garanțiile necesare pentru a reacționa și 
răspunde rapid și eficace la campaniile de instrumentalizare a migrației ilegale 
desfășurate de țările din afara UE, în special prin asigurarea unei protecții solide și 
eficace a frontierelor externe ale UE și prin măsuri concrete de prevenire a trecerilor 
ilegale, precum și prin identificarea unor modalități de stopare a abuzurilor față de 
sistemul de azil comise de țări terțe ostile sau rețele criminale;

19. este preocupat de decesele înregistrate la frontiera dintre Belarus și UE și își exprimă 
compasiunea față de familiile și rudele persoanelor decedate; invită autoritățile din 
Polonia, Letonia, Lituania și din alte state membre afectate să asigure că legislația UE în 
materie de azil și returnare și dreptul internațional al drepturilor omului sunt pe deplin 
respectate și în timpul situației de urgență, inclusiv accesul la azil și accesul mass-
mediei, al organizațiilor societății civile și al celor care furnizează asistență juridică la 
zona de frontieră, în cea mai mare măsură posibilă, și să țină seama de orientările 
Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și ale organismelor 
Consiliului Europei; invită Comisia să asigure, în calitatea sa de gardian al tratatelor, 
respectarea legislației aplicabile a UE;

20. invită statele membre să își îmbunătățească cooperarea privind gestionarea frontierelor, 
combaterea traficului de ființe umane, contrabanda cu țigări și alte provocări în materie 
de securitate create sau agravate de regimul belarus; sprijină propunerea Comisiei de a 
suspenda anumite articole din Acordul UE de facilitare a eliberării vizelor cu Republica 
Belarus care vizează categorii specifice de funcționari legați de regimul Lukașenko, fără 
niciun impact asupra cetățenilor obișnuiți din Belarus; solicită să fie extinsă lista 
persoanelor vizate și să fie analizată posibilitatea includerii unor categorii de persoane 
care să facă obiectul unor măsuri restrictive individuale în cadrul unor pachete de 
sancțiuni viitoare;

21. regretă alocarea necondiționată de către FMI a unor drepturi speciale de tragere în 



valoare de 910 milioane USD, care nu va servi poporului din Belarus, ci mai degrabă 
intereselor conducătorului nelegitim al țării; invită statele membre să se coordoneze cu 
partenerii internaționali din cadrul organizațiilor multilaterale, cum ar fi FMI, pentru a 
restricționa acordarea de fonduri regimului Lukașenko și a îngheța orice formă de 
cooperare cu acesta; ia act de investițiile continue ale unor țări nedemocratice, în special 
Rusia și China, în Belarus;

22. reafirmă că este necesar să fie denunțat de urgență sprijinul Rusiei pentru reprimarea 
brutală a poporului belarus exercitată de Lukașenko, precum și implicarea acesteia în 
acțiunile hibride ale regimului Lukașenko împotriva UE, inclusiv utilizarea migranților 
în scopuri politice, iar Kremlinul să fie tras la răspundere pentru astfel de acțiuni;

23. ia act cu preocupare de scenariul agresiv al exercițiului militar „Zapad 2021” și de 
posibilitățile reduse de a-l observa; reiterează că acest exercițiu, precum și alte exerciții 
similare la scară largă, demonstrează poziția ofensivă a Rusiei și hotărârea sa de a-și 
utiliza capabilitățile într-un mod ostil; își reiterează apelul în favoarea autonomiei 
strategice a UE și a unei Veritabile Uniuni Europene a Apărării în cadrul unei NATO 
consolidate;

24. condamnă contactele continue dintre Lukașenko și Vladimir Putin cu scopul de a 
pregăti foi de parcurs pentru o mai mare integrare între Belarus și Rusia, inclusiv 
militarizarea treptată a Belarusului, și le consideră drept o încălcare a suveranității 
Belarusului, dat fiind că poporul belarus este privat de dreptul său de a determina 
viitorul țării sale; subliniază ilegalitatea regimului lui Lukașenko și respinge toate 
acordurile încheiate de Lukașenko în numele statului belarus, în special după expirarea 
mandatului său prezidențial la 5 noiembrie 2020; reiterează că UE trebuie să clarifice 
că, dacă Rusia își continuă politica actuală la adresa Belarusului, UE va fi nevoită să 
introducă măsuri suplimentare în vederea contracarării și descurajării Rusiei; solicită ca 
instituțiile UE să informeze periodic Parlamentul cu privire la ingerința Kremlinului în 
Belarus, inclusiv cu privire la modul în care acesta exploatează situația pentru a-și 
extinde controlul politic, militar și economic asupra Belarusului;

25. își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că, până în prezent, UE nu a elaborat o 
strategie cuprinzătoare față de regimul din Belarus și îndeamnă Consiliul, Comisia și 
VP/ÎR să conceapă o strategie coerentă și cuprinzătoare față de Belarus, bazată pe 
ajutorul de urgență acordat în prezent victimelor represiunilor, pe sprijinul politic, 
tehnic și financiar acordat în mod strategic pe termen lung societății civile din Belarus, 
apărătorilor drepturilor omului, mass-mediei independente, sindicatelor și forțelor 
democratice din țară și din afara acesteia, pe cooperarea cu țările vecine privind 
aspectele umanitare stringente, pe coordonarea strânsă cu partenerii internaționali și cu 
organizațiile multilaterale pertinente (de exemplu ONU, OSCE), precum și cu donatorii 
internaționali, și pe acțiuni internaționale comune pentru eliminarea impunității; solicită 
SEAE să își asume rolul de lider în coordonarea unei astfel de politici coerente cu 
statele membre și cu celelalte instituții ale UE;

26. îndeamnă Comisia, Consiliul, VP/ÎR și statele membre să continue să ridice problema 
situației din Belarus în toate organizațiile europene și internaționale relevante, în special 
în OSCE, ONU și organismele sale specializate, pentru a intensifica acțiunile 
internaționale privind situația din Belarus și pentru a depăși actele de obstrucționare a 
acestor acțiuni întreprinse de Rusia și de alte țări;

27. continuă să sprijine poporul belarus în solicitările și aspirațiile sale legitime pentru 



alegeri libere și corecte, libertățile fundamentale și drepturile omului, reprezentare 
democratică și participare politică într-un Belarus liber și suveran;

28. salută activitatea sistematică și consecventă a forțelor democratice din Belarus și din 
exil, în special a liderei opoziției democratice, Svetlana Țihanovskaia, a Consiliului de 
coordonare și a managementului național anticriză; afirmă din nou că este necesar să se 
mențină și să se extindă de urgență contactele și cooperarea cu aceste forțe; salută, în 
acest context, decizia Lituaniei de a acorda acreditare oficială reprezentanței 
democratice belaruse la Vilnius și invită celelalte state membre să îi urmeze exemplul; 
solicită UE să își furnizeze bunele servicii pentru a sprijini înființarea unui birou 
democratic de reprezentare a Belarusului la Bruxelles;

29. solicită UE să colaboreze la nivel operațional cu reprezentanții forțelor democratice din 
Belarus pentru a finaliza lucrările privind adoptarea unei foi de parcurs care să vizeze 
punerea în aplicare a unui plan cuprinzător în valoare de 3 miliarde EUR de sprijin 
economic pentru un viitor Belarus democratic, în domenii precum consolidarea 
capacităților de promovare, de reformă, de gestionare a investițiilor și de guvernanță 
statală pentru forțele democratice din Belarus; invită UE să înceapă pregătirile necesare 
pentru dialogul cu forțele democratice din Belarus și să informeze periodic Parlamentul 
referitor la progresele înregistrate, inclusiv referitor la adoptarea unei strategii a UE 
privind relațiile sale viitoare cu un Belarus democratic și referitor la un set cuprinzător 
de acțiuni de pregătire a forțelor democratice din Belarus pentru punerea în aplicare a 
acestui plan;

30. solicită din nou ca reprezentanții Belarusului democratic să fie invitați în mod oficial la 
viitorul summit al Parteneriatului estic și să fie incluși în reuniuni bilaterale și 
pregătitoare la nivel înalt de la nivelul UE și de la nivel național, precum și în sesiuni 
parlamentare și reuniuni interparlamentare cu Parlamentul European și cu parlamentele 
naționale; repetă că este important să se înființeze grupuri oficiale dedicate Belarusului 
în toate parlamentele naționale ale statelor membre ale UE, ale țărilor din vecinătatea 
estică și ale țărilor G7; solicită intensificarea relațiilor cu societatea civilă și opoziția 
democratică din Belarus și asigurarea unei prezențe mai puternice a reprezentanților 
acestora în organismele multilaterale ale Parteneriatului estic, îndeosebi în Forumul 
societății civile din cadrul Parteneriatului estic și în Adunarea Parlamentară Euronest;

31. reamintește inițiativa sa anterioară privind o misiune la nivel înalt, la care să participe 
foști funcționari europeni de rang înalt, prin care să se exploreze toate căile posibile de 
stopare a violenței, de eliberare a deținuților politici și care ar putea contribui la crearea 
unui mediu propice pentru un dialog politic intern incluziv în Belarus; invită din nou 
Comisia și VP/ÎR să organizeze, împreună cu partenerii internaționali, o conferință 
internațională la nivel înalt pe tema „Viitorul Belarusului democratic” referitoare la 
soluționarea crizei din Belarus și la angajarea unui pachet financiar în valoare de mai 
multe miliarde de euro pentru a sprijini viitoarele eforturi de reformă și restructurarea 
economiei belaruse; invită Comisia să informeze Parlamentul cu privire la progresele 
realizate în acest sens;

32. subliniază că este nevoie de o anchetă aprofundată a infracțiunilor comise de regimul 
Lukașenko împotriva poporului din Belarus, printre care asasinarea lui Roman 
Bondarenko și a altor cetățeni belaruși; așteaptă rezultatele anchetei autorităților 
ucrainene privind moartea lui Vitali Șișov; îndeamnă statele membre să aplice activ 
principiul jurisdicției universale și să pregătească cauze în instanță împotriva oficialilor 
din Belarus care sunt responsabili de actele de violență și represiune sau sunt complici 



la aceste acte, inclusiv împotriva lui Alexander Lukașenko;

33. își ia angajamentul că Platforma Parlamentului European pentru lupta împotriva 
impunității în Belarus va funcționa efectiv, precum și că va coordona o reacție 
internațională în timp util la evoluțiile din Belarus; invită platforma să prezinte, în 
cadrul viitoarei sale reuniuni, calea de urmat pentru a permite UE să contribuie la o 
strategie de soluționare a litigiilor și să participe, alături de partenerii săi, la procesul 
internațional, inclusiv la jurisdicția universală, pentru a-l condamna personal pe 
Aleksandr Lukașenko și membrii regimului său pentru crimele comise la scară largă 
împotriva populației din Belarus; solicită, în special, ca platforma să analizeze 
posibilitatea de a aduce cazul Belarusului în fața Curții Internaționale de Justiție pe baza 
încălcărilor Convenției de la Chicago, a Convenției de la Montreal și a Convenției ONU 
împotriva torturii comise de regimul lui Lukașenko;

34. reamintește tuturor firmelor din UE care își desfășoară activitatea în Belarus de apelul 
anterior prin care li se cerea să dea dovadă de o diligență deosebită și să își asume 
responsabilitatea de a respecta drepturile omului, în conformitate cu Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; le solicită să se abțină de la 
efectuarea unor noi investiții și să-și exprime public dezaprobarea în fața autorităților 
din Belarus privind persecutarea continuă a lucrătorilor și a cetățenilor în general;

35. îndeamnă Comisia, SEAE și statele membre ale UE să crească sprijinul direct acordat 
opoziției, societății civile, apărătorilor drepturilor omului și organizațiilor mass-media 
independente belaruse din interiorul și din afara țării; subliniază importanța menținerii 
relațiilor cu aceste persoane și organizații, în pofida anunțului regimului belarus privind 
retragerea sa din Parteneriatul estic; se angajează să își intensifice propriile activități în 
sprijinul democrației; își reiterează apelul pentru un program de asistență specific al UE 
pentru a ajuta societatea civilă, mass-media independentă, mediul academic și opoziția 
belarusă aflată în exil, precum și victimele represiunii politice și ale violenței poliției și 
persoanele care fug din calea regimului opresiv;

36. invită Comisia, statele membre și SEAE să coopereze cu partenerii internaționali, cum 
ar fi Mecanismul Moscova al OSCE și Consiliul pentru Drepturile Omului al 
Organizației Națiunilor Unite, precum și cu apărătorii drepturilor omului și cu societatea 
civilă pe teren, pentru a asigura monitorizarea, documentarea și raportarea încălcărilor 
drepturilor omului și, ulterior, asumarea responsabilității pentru aceste încălcări și 
dreptate pentru victime; salută și sprijină instituirea Platformei internațională de 
răspundere pentru Belarus și invită instituțiile UE și statele membre să sprijine 
funcționarea acesteia, precum și cea a altor inițiative internaționale prin care făptașii 
sunt trași la răspundere; sprijină continuarea discuțiilor pe tema înființării la Haga a unei 
posibile curți internaționale pentru încălcările drepturilor omului din Belarus;

37. subliniază că este extrem de important să se înființeze ambasade ale poporului belarus 
în întreaga lume și îndeamnă Comisia și statele membre să ofere mai mult sprijin pentru 
a proteja drepturile și interesele cetățenilor belaruși în străinătate și interesele unui 
Belarus democratic, de exemplu explorând modalități de finanțare a ambasadelor 
poporului belarus;

38. încurajează statele membre să simplifice și mai mult procedurile de obținere a vizelor și 
a dreptului de ședere pentru persoanele care fug din Belarus din motive politice sau 
pentru persoanele care au nevoie de tratament medical în urma actelor de violență 
comise împotriva lor și să le ofere acestora și familiilor lor sprijinul necesar; invită 



statele membre și Comisia să ofere burse studenților din Belarus și oamenilor de știință 
expulzați din universități și închiși pentru poziția lor pro-democratică;

39. subliniază că este important să se soluționeze amenințările la adresa securității nucleare 
reprezentate de centrala nucleară belarusă din Astraveț; insistă ca Belarus să se angajeze 
în favoarea securității nucleare a centralei nucleare belaruse în deplină transparență și să 
își ia obligația de a pune în aplicare pe deplin recomandările formulate în cadrul 
evaluării inter pares a centralei de către Grupul european de reglementare pentru 
securitatea nucleară; până va fi cazul, sprijină interzicerea importurilor de energie 
produsă la centrala nucleară belarusă pe piața UE și reflectarea acestei poziții în 
mecanismul UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor și statelor membre, 
Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, autorităților 
Republicii Belarus și Federației Ruse, precum și reprezentanților opoziției democratice 
din Belarus.


