
 
EP ragina įsteigti tarptautinį teismą A. Lukašenkos
režimo nusikaltimams tirti
 

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) paragino išplėsti sankcijas Baltarusijai po
priverstinio lėktuvo nutupdymo Minske, taip pat įsteigti tarptautinį A. Lukašenkos režimo
teismą.
 
Didele  balsų  dauguma  priimtoje  rezoliucijoje  (626  balsai  už,  16  prieš,  36  susilaikė)
europarlamentarai griežtai smerkia iš Atėnų į  Vilnių skridusio bendrovės „Ryanair“ lėktuvo
„pagrobimą“ ir laiko jį „valstybės remiamu teroro išpuoliu“, taip pat reikalauja nedelsiant ir be
išankstinių sąlygų paleisti Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapegą.
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EP „pakartoja,  kad  visos  valstybės  narės  turi  laikytis  vieningos  pozicijos  reaguodamos į
valstybinį  terorizmą,  kurį  organizavo  A.  Lukašenkos  režimas  ir  kurį  remia  Kremlius“.  ES
valstybės turi  nedelsiant  priimti  ketvirtąjį  sankcijų  Baltarusijos režimui  paketą,  nukreiptą į
asmenis, klastojusius praėjusių metų prezidento rinkimus ir pažeidinėjusius žmogaus teises,
įsitikinę EP nariai. Jie ragina taikyti sankcijas represijas vykdantiems prokurorams, teisėjams ir
teisėsaugoms  darbuotojams,  taip  pat  režimo  agentams,  skleidžiantiems  propagandą  ir
dezinformaciją, pavyzdžiui, Maratui Markovui, birželio 2 d. valstybiniame televizijos kanale ONT
ėmusiam interviu iš R. Pratasevičiaus.
 
Savo ruožtu europarlamentarai ragina priimti papildomas ekonomines ir sektorines priemones,
nukreiptas prieš pagrindinius Baltarusijos ekonomikos sektorius, visų pirmą žalios naftos ir
naftos produktų, kalio,  plieno ir  medienos perdirbimo pramonę. Būtina uždrausti  finansinę
paramą režimui, atsisakyti teikti naujas kredito linijas šalies bankams, užšaldyti investicijas į
valdžios projektus, taip pat uždrausti ES finansų institucijoms pirkti Baltarusijos režimo išleistas
obligacijas ar kitus instrumentus.
 
EP įsitikinimu, „reikia atlikti išsamų A. Lukašenkos režimo įvykdytų nusikaltimų prieš Baltarusijos
žmonės tyrimą, kuris turėtų būti užbaigtas įsteigiant tarptautinį teismą“. Europarlamentarai
ragina tarptautinę bendruomenę „imtis veiksmų, kurie padėtų išsaugoti nusikaltimų įrodymus,
taip pat  užtikrintų nusikaltimų tyrimą bei  atsakingų asmenų visoje vadovavimo grandinėje
baudžiamąjį  persekiojimą“. Kartu raginama remti Vilniuje įsteigtą Teisingumo centrą (angl.
Justice Hub)  ir  panašias iniciatyvas.
 
Europarlamentarai „išreiškia rimtą susirūpinimą dėl Rusijos bendradarbiavimo su A. Lukašenkos
režimu, įskaitant finansinę paramą ir glaudų žvalgybos tarnybų bendradarbiavimą“. Jie ragina
ES koordinuoti veiksmus su JAV, G7 partneriais ir kitomis šalimis bendramintėmis siekiant
sustabdyti bendradarbiavimą su režimu ir pereiti prie bendradarbiavimo su pilietine visuomene.
Taip pat svarbu toliau remti Vilniuje veikiantį Europos humanitarinį universitetą, kuris „puoselėja
naująją baltarusių kartą, kovojančią su korumpuota ir nelegitimia šalies sistema“.
 
Savo ruožtu EP siūlo užšaldyti Baltarusijos narystę tarptautinėse sporto organizacijose ir užkirsti
kelią jos dalyvavimui susijusiuose renginiuose, tarp jų ir Europos bei pasaulio čempionatuose
bei šiemet Tokijuje vyksiančiose olimpinėse žaidynėse. Europos futbolo federacijų asociacija
raginama atšaukti  šių metu Europos futbolo čempionato „EURO 2020“ transliavimo teises,
suteiktas Baltarusijos valstybinei televizijai TVR, ir jas nemokamai suteikti nepriklausomam
transliuotojui Belsat TV.
 
EP atmeta nepriimtinus A. Lukašenkos grasinimus nestabdyti neteisėtų migrantų ir prekybos
narkotikais, taip pat „reiškia susirūpinimą dėl didėjančio neteisėtos migracijos iš Baltarusijos į
ES masto ir galimo Baltarusijos valdžios institucijų dalyvavimo šiame reiškinyje“. Savo ruožtu
europarlamentarai smerkia Baltarusijos valdžios spaudimą ES valstybėms, įskaitant Baltarusijos
prokurorų prašymą apklausti buvusį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų.
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Europarlamentarai taip pat primena savo susirūpinimą dėl 45 km nuo Vilniaus veikiančios
nesaugios Astravo branduolinės jėgainės. Jie apgailestauja dėl to, kad Baltarusija ignoruoja
Europos branduolinės saugos reguliuotojų grupės pateiktas rekomendacijas jėgainės saugai
užtikrinti,  ir  ragina nustatyti  veiksmingus saugiklius,  kurie užkirstų kelią Astravo jėgainėje
pagamintai  elektrai  tiesiogiai  arba netiesiogiai  patekti  į  ES rinką.
 
Lietuvoje išrinktų EP narių nuomonės. Frakcijos „Atnaujinkime Europą“ vardu kalbėjęs
Petras Auštrevičius teigė: „Per pastaruosius metus anksčiau nepastebėta Baltarusija tapo
visos Europos problema. Pastaraisiais mėnesiais A. Lukašenka perėjo nuo autoritarinio prie
diktatoriško valdymo. Jis pradėjo nuo žiauraus taikių protestų užslopinimo ir jų dalyvių įkalinimo,
o  šiuo  metu  visus  Baltarusijos  žmones laiko  įkaitais  Baltarusijos  sienų ribose.  Tęsiamas
Baltarusijos,  kuri  nepriklauso  nei  Europos  Tarybai,  nei  Pasaulio  prekybos  organizacijai,
izoliavimas. Visas A. Lukašenkos politinis kapitalas priklauso nuo gilesnės integracijos su Rusija
ir  V.  Putino  sprendimų.  A.  Lukašenka  tęsia  savo  teroristinio  pobūdžio  žaidimus.  Pirma,
paleisdamas Astravo branduolinę jėgainę, nepaisant ES streso testų rekomendacijų;  tada
priverstinai  nutupdydamas keleivinį  lėktuvą ir  pagrobdamas du jo keleivius; o šiuo metu –
skatindamas neteisėtą trečiųjų šalių piliečių srautą į Lenkiją ir Lietuvą bei cigarečių kontrabandą
į  ES.  Vargu,  ar  mes  galime  sustabdyti  A.  Lukašenkos  ir  V.  Putino  mėginimus  pažeisti
Baltarusijos suverenitetą kuriant vadinamąją „sąjunginę valstybę“. Bet privalome atsakyti  į
Baltarusijos žmonių lūkesčius Europos Sąjungai ir sutramdyti A. Lukašenkos režimą, pritaikę
plačias sektorines sankcijas. Be to, ES turėtų inicijuoti ir surengti aukšto lygio konferenciją apie
demokratinės Baltarusijos ateitį,  ne tik pasižadėdama, bet ir  realiai  šiuo metu paremdama
Baltarusijos demokratinę pilietinę visuomenę.“
 
Andrius Kubilius (Europos liaudies partija) kalbėjo: „Kodėl A. Lukašenka nusprendė, kad jis gali
imtis valstybinių terorizmo veiksmų pagrobdamas „Ryanair“ skrydį? Nes nusprendė, kad liks
nenubaustas taip, kaip vis dar nėra baudžiamas už savo nusikaltimus Baltarusijos žmonėms.“
EP nario nuomone, numatytos ES sankcijos septyniems asmenims ir vienam subjektui nėra
pakankamos: „Teisingumo reikia dabar, o ne žlugus režimui. Turėtų būti nedelsiant inicijuota
tarptautinė konferencija Baltarusijos krizės tema su vienu iš tikslų įsteigti tarptautinį tribunolą dėl
A. Lukašenkos nusikaltimų.“ Kalbėtojas pridūrė, jog tik dėl V. Putino paramos A. Lukašenka gali
tęsti savo nusikaltimus. „Mainais V. Putinas nori užbaigti šliaužiančią Baltarusijos aneksiją.
Vakarai  turi  garsiai  parodyti,  kad  yra  pasirengę įvesti  griežčiausias  sankcijas  Rusijai,  jei
Kremlius atsisakys greitai atsiimti paramą nusikalstamam A. Lukašenkos režimui ir jei Kremlius
neatsisakys planų realizuoti neteisėtą Baltarusijos aneksiją“, – teigė A. Kubilius. Jis pridūrė, jog
birželio 16 d. rengiamas prezidentų Joe Bideno ir V. Putino susitikimas „yra gera proga perduoti
vieningą Vakarų žinią Putino režimui: atiduoti Baltarusiją arba sulaukti sankcijų“. Kartu EP narys
paragino ES institucijas ir valstybes imtis lyderystės išspręsti Baltarusijos krizę.
 

Pranešimas spaudai

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

3 I 4



Susisiekti 
 
 

Daugiau informacijos
EP rezoliucijos dėl Baltarusijos projektas
Diskusijų vaizdo įrašas (2021-06-08)
Pranešimas spaudai: „EP Pirmininkas D.Sassoli: iškabinkime Ramano Pratasevičiaus
nuotraukas pagrindiniuose ES oro uostuose“ (2021-05-25)
EP delegacija ryšiams su Baltarusija
Garso ir vaizdo medžiaga

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Gediminas VILKAS
Press Officer

(+32) 2 28 33592 (BXL)
(+32) 470 89 29 21
gediminas.vilkas@europarl.europa.eu

Pranešimas spaudai

LT Servizio Stampa, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

4 I 4

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0328_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=7f561546-be34-43bc-8554-e4417dad63fe&date=20210608#
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/lt/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk?p_p_id=packages_list_portlet

