SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST
111. USNESENÍ
z 19. schůze, konané dne 7. prosince 2021
k situaci na hranicích států EU a NATO s Běloruskem
po vystoupení Davida Koneckého, politického ředitele Ministerstva zahraničních věcí ČR,
Jana Havránka, náměstka ministra obrany, generála Jana Berouna, ředitele Vojenského zpravodajství,
po zprávě zpravodaje senátora Pavla Fischera a po rozpravě
VÝBOR
I.

bere na vědomí informace, že
1. na hranicích s Běloruskem se v uplynulých týdnech za pomoci běloruských ozbrojených sil
pokoušelo tisíce migrantů narušit hranice a nelegálně vstoupit na území států EU a NATO;
2. mezi migranty je i řada dětí, žen a osob s nárokem na mezinárodní ochranu, kterou jim
Bělorusko neposkytlo;
3. na dva tisíce migrantů se z Běloruska vrátilo do původní destinace, avšak tisíce dalších
zůstávají na místě a s blížící se zimou přibývá potřebných, což může vést k humanitární
katastrofě;

II.

konstatuje, že
1. běloruský režim aktivně iniciuje a organizuje cesty migrantů ze třetích zemí až na hranice
EU a nese plnou odpovědnost za vytvoření umělého přílivu migrantů;
2. jsme svědky vedení války jinými prostředky, neboť běloruský režim zneužívá bídy migrantů
k prosazování vlastních politických cílů, k destabilizaci demokracie v Evropě, ke znejistění
veřejného mínění, k podlomení schopnosti chránit suverénní území a k vyvolání nedůvěry
mezi státy EU;
3. stávající Konvence OSN č. 51 o uprchlících z roku 1951 nepočítala s případy, že by skupiny
uprchlíků organizoval samotný stát;
4. běloruská migrační krize může otevřít východní cestu do EU a oslabit stabilitu Ukrajiny, což
je v souladu se zájmy Ruska, které systematicky usiluje o vytvoření sféry vlivu ve svém
sousedství při nerespektování norem mezinárodního práva;

III. připomíná
1. závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. listopadu 2021, kdy ministři zahraničních věcí
států EU schválili pátý balíček sankcí proti Bělorusku;
2. apel organizace OSN pro uprchlíky (UNHCR) adresovaný všem zúčastněným státům, aby
jakožto signatáři Konvence číslo 51 o uprchlících dodržovali všechny mezinárodní závazky,
které na sebe v rámci OSN dobrovolně přijaly;
IV.

podporuje vládu ČR, aby pokračovala v dosavadních krocích v zájmu bezpečnosti EU a
vyřešení krize na hranicích s Běloruskem a aktivně přistoupila ke společnému humanitárnímu
řešení otázky migrantů, zejména v pomoci při jejich návratu zpět;

V.

vyzývá vládu ČR, aby
1. hledala další způsoby, jimiž podpořit hraniční státy EU a NATO;
2. na domácí scéně prioritně zabezpečila strategickou komunikaci, posilování důvěry občanů
ČR ve veřejné instituce a systém účinné obrany proti dezinformacím;
3. podpořila v rámci EU další společný postup a prosazení dalších sankcí vůči běloruskému
režimu, který setrvale popírá základní práva občanů Běloruska a zadržuje stovky politických
vězňů;

VI.

pověřuje předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby o tomto usnesení informoval
ministra zahraničních věcí ČR a předsedu vlády ČR.
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