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Posłowie o Białorusi: należy rozważyć wniesienie
sprawy przeciw reżimowi Łukaszenki do sądu
międzynarodowego
 

Solidarność  z  Litwą,  Polską  i  Łotwą  w  sprawie  sponsorowanej  przez  państwo
nieregulowanej  migracji  z  Białorusi 
Potrzebne wsparcie UE, aby pomóc migrantom zatrzymanym na granicach UE-
Białoruś 
Dodatkowe sankcje wobec kluczowych sektorów i osób na Białorusi
 

Parlament wyraża silną solidarność z krajami UE dotkniętymi białoruskimi atakami
hybrydowymi, wzywając jednocześnie do postawienia reżimu Łukaszenki przed sądem.

Komunikat prasowy
07-10-2021 - 17:05
20210930IPR13933

   Od ponad roku białoruskie władze ostro rozprawiają się z obywatelami domagającymi się wolnych wyborów. ©AFP/STRINGER
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W rezolucji przyjętej w czwartek Parlament wyraża silną solidarność z Litwą, Polską i Łotwą, a
także z innymi krajami UE, które ostatnio padły ofiarą prób białoruskiego reżimu skierowania
znacznej liczby migrantów i uchodźców na zewnętrzne granice UE, co pociągnęło za sobą setki
osób zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy UE, a nawet kilka ofiar śmiertelnych.
 
Posłowie  podkreślają,  że  sponsorowane  przez  państwo  białoruskie  nieuregulowane
przekraczanie granicy UE przez migrantów, w połączeniu z kampanią dezinformacyjną, jest
formą wojny hybrydowej, której celem jest zastraszenie i destabilizacja Unii Europejskiej.
 
Stwierdzają, że zarówno instytucje UE, jak i  państwa członkowskie muszą pilnie zająć się
wielowymiarowym kryzysem na granicy z Białorusią, aby pomóc migrantom, którzy tam utknęli, i
zapewnić im niezbędne wsparcie.
 
Białoruś przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości
 
W rezolucji Parlament podkreśla również potrzebę rozważenia wniesienia sprawy Białorusi do
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości  w związku ze zbrodniami popełnionymi na
masową skalę na obywatelach tego kraju przez reżim bezprawnego dyktatora Aleksandra
Łukaszenki. Powinno to nastąpić na podstawie naruszeń Konwencji Chicagowskiej, Konwencji
Montrealskiej  i  Konwencji  ONZ w sprawie  zakazu stosowania  tortur,  popełnionych przez
państwo białoruskie,  stwierdzono w tekście.
 
Posłowie  nadal  potępiają  "represje,  tortury  i  złe  traktowanie  pokojowo  nastawionych
mieszkańców Białorusi", które nie ustają od czasu wybuchu protestów społecznych w związku
ze sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu ubiegłego roku.
 
Parlament  potępił  również  akty  represji  i  wrogie  działania  władz  wobec  przedstawicieli
mniejszości polskiej oraz polskojęzycznych szkół na Białorusi;  wzywa w związku z tym do
natychmiastowego i  bezwarunkowego uwolnienia  Andżeliki  Borys,  dziennikarza Andrzeja
Poczobuta i  innych więźniów politycznych.
 
Potrzeba więcej sankcji ze strony UE
 
Ponadto w rezolucji  wyrażono ubolewanie, że nałożone sankcje gospodarcze UE wywarły
jedynie  częściowy  wpływ na  reżim Łukaszenki.  Wzywa się  zatem kraje  UE do  dalszego
wzmocnienia ukierunkowanych sankcji  gospodarczych,  skoncentrowanych na kluczowych
sektorach białoruskich,  oraz do pilnego wprowadzenia piątego pakietu  sankcji  przeciwko
białoruskim osobom i  podmiotom zaangażowanym w niekończące się  prześladowania.
 
Posłowie wzywają również do jednoznacznego wsparcia białoruskiej opozycji demokratycznej w
organizacji wolnych i uczciwych wyborów pod międzynarodową obserwacją. Potępiają również
ciągłe  kontakty  Aleksandra  Łukaszenki  z  rosyjskim  prezydentem Władimirem Putinem i
ponownie podkreślają pilną potrzebę ujawnienia wsparcia Rosji dla brutalnego rozprawiania się
Łukaszenki z narodem białoruskim, jak również jej zaangażowania w hybrydowe działania
przeciwko UE.
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Tekst przyjęto 506 głosami za, przy głosach 29 przeciw oraz 139 wstrzymujących się od głosu.
 

Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Przyjęty tekst (07.10.2021)
Nagranie debaty (05.10.2021)
Delegacja Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Białorusią
Centrum multimedialne PE: Sytuacja na Białorusi po roku od protestów i ich brutalnego
stłumienia: fragmenty debaty
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pl/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-in-belarus-after-one-year-of-protests-and-their-violent-repression-extracts-from-the-debate_I211662-V_v
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