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W SPRAWIE SYTUACJI W REPUBLICE BIAŁORUSI PO SFAŁSZOWANYCH 

WYBORACH PREZYDENTA 

Szanowni Państwo Przewodniczący, 

 
Na wideo posiedzeniu przewodniczących COSAC, które odbyło się w dniu 14 

września 2020 r., omówiliśmy wyzwania prezydencji niemieckiej i sposób radzenia 

sobie z konsekwencjami pandemii COVID-19. Europa mocno ucierpiała na skutek 

COVID-19, ponieważ przede wszystkim najprawdopodobniej nikt nie spodziewał się 

ani nie przygotowywał na kryzys tej skali. Dużo się nauczyliśmy i jest jeszcze wiele do 

zrobienia, bo COVID-19 jeszcze się nie wycofał. 

 

Pomimo wyzwań stawianych przez COVID-19 nie możemy pozostać obojętni na inne 

wydarzenia, które mają kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej i jej wartości. 

 

Obywatele Białorusi, sąsiedzi naszej Unii, dążą do demokracji i poszanowania praw 

człowieka i jego podstawowych wolności, oraz po prostu do samodzielnego 

decydowania o przyszłości swojego kraju. 

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z trudności  obranej drogi i ze znaczenia wsparcia ze 

strony społeczności międzynarodowej w tej walce o państwo, wolność i demokrację. 

Dlatego nie powinniśmy pozostawać tylko biernymi obserwatorami, lecz raczej 
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wspierać tych, którzy pokojowo bronią wartości wyznawanych przez nas wszystkich. 

 

Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że obywatele każdego kraju mają prawo do 

demokratycznych wyborów. Wszyscy potępiamy przemoc wobec pokojowo nastawionych 

cywilów i popieramy pokojowy dialog polityczny. 

Dlatego  

podkreślając, że wyniki wyborów prezydenckich, które odbyły się w Republice Białorusi 

w dniu 9 sierpnia 2020 r., zostały sfałszowane i odmawiając ich uznania, 
 

głęboko zaniepokojeni brutalną siłą, która została użyta bezpośrednio po 9 sierpnia tego 

roku do tłumienia pokojowych protestów mieszkańców Republiki Białorusi, w wyniku 

których tysiące pokojowych demonstrantów zostało aresztowanych, rannych, a w kilku 

przypadkach nawet zabitych, 

 

składając szczere kondolencje ofiarom, ich rodzinom i krewnym, 

 
zainspirowani determinacją i wytrwałością okazywaną przez obywateli Białorusi w 

dążeniu do wolności i demokracji, 

 

popierając propozycje natychmiastowej deeskalacji sytuacji, powstrzymania użycia 

brutalnej siły oraz uwolnienia i zaprzestania prześladowania wszystkich protestujących, 

którzy wzięli udział w pokojowych protestach, oraz wszystkich dziennikarzy, 

 

wzywając władze Białorusi do podjęcia szczerego dialogu z obywatelami, 

 
w pełni popieramy determinację narodu białoruskiego w budowaniu przyszłości 

swojego kraju zgodnie z zasadami demokracji, praworządności i praw człowieka, tak 

aby zapewnić wolność i niezależność; 

zdecydowanie potępiamy stosowanie przemocy i siły przez władze białoruskie i 

wzywamy do powstrzymania się od wszelkich dalszych aktów przemocy; 

wzywamy społeczeństwo białoruskie, siły opozycyjne i władze do poszukiwania 

pokojowego dialogu politycznego wszelkimi możliwymi środkami i do działania na 

rzecz rozwiązania sytuacji jedynie poprzez pokojowy dialog; 

 

z zadowoleniem przyjmujemy stanowisko ministrów spraw zagranicznych Unii 

Europejskiej i przywódców europejskich w sprawie nielegalności wyborów 

prezydenckich w Republice Białorusi oraz decyzje w sprawie sankcji wobec osób 

odpowiedzialnych za przemoc, represje i oszustwa wyborcze; 

 

zwracamy się do szefów instytucji Unii Europejskiej, parlamentów narodowych i 

rządów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz: 

 

1) wzywamy ich do zwołania nowych i przejrzystych wyborów prezydenckich w 
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Republice Białorusi, które spełniałyby standardy demokratyczne i byłyby monitorowane 

przez niezależnych obserwatorów międzynarodowych; do powstrzymania stosowania 

przemocy wobec pokojowych demonstrantów; do natychmiastowego i bezwarunkowego 

uwolnienia wszystkich zatrzymanych arbitralnie lub z powodów politycznych; oraz do 

zapewnienia wolności prasy, wolności zgromadzeń i innych swobód politycznych i 

obywatelskich na Białorusi; 

2) wzywamy do nałożenia skutecznych sankcji na białoruskich urzędników, którzy 

są odpowiedzialni lub przyczynili się do fałszowania wyników wyborów prezydenckich 

na Białorusi i są odpowiedzialni lub przyczynili się do łamania praw obywatelskich i 

praw człowieka na Białorusi; 

3) zachęcamy do udzielania w razie potrzeby azylu obywatelom Białorusi w 

państwach członkowskich UE oraz do ograniczenia wszelkiego wsparcia finansowego 

lub innego dla instytucji państwowych Białorusi; 

4) zachęcamy rządy państw członkowskich UE do zwrócenia szczególnej uwagi na 

trudną sytuację w Republice Białorusi oraz do aktywnego reagowania na wydarzenia w 

tym państwie o strategicznym znaczeniu dla całej Unii Europejskiej; 

5) wzywamy Josepa Borrella, Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, do dalszego śledzenia wydarzeń na Białorusi 

oraz do aktywnego udziału w poszukiwaniu demokratyzacji i pokojowych rozwiązań. 

 

Z przyjemnością informujemy również, że te same listy zostały wysłane do parlamentów 

krajowych i rządów Unii Europejskiej. 

 

 

Z poważaniem 

 
 
Gediminas Kirkilas 

Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich Litewskiego Sejmu 
 

 
Lista sygnatariuszy: 

 
Anneli Ott 

Przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich Estońskiego Zgromadzenia Państwowego 

 
Bogdan Klich 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 
Vita Anda Terauda 

Przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich łotewskiego Sejmu 
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Reinhold Lopatka 

Przewodniczący Stałej Podkomisji do Spraw Unii Europejskiej Rady Narodowej Austrii 

 
Christian Buchmann 

Przewodniczący Komisji do Spraw Europejskich Rady Federalnej Austrii 
 

Karin Brouwers 

Współprzewodnicząca Federalnej Komisji Doradczej ds. Europejskich Senatu Belgii 

 

Guido Wolf 

Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej niemieckiego Bundesratu 

Václav Hampl 
Przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Senatu Czech 
 

Yves Cruchten 

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich ds. Współpracy, Imigracji i 

Azylu w luksemburskiej Izbie Deputowanych 
 

Ria Oomen-Ruijten 

Przewodnicząca Stałej Komisji ds. Europejskich holenderskiej Erste Kamer 
 

Gunther Krichbaum 

Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej w niemieckim Bundestagu 

 
Stanisław Tyszka 

Przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP 


