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ТРИ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ ОТ ИЗТОЧНОТО
ПАРТНЬОРСТВО: УКРАЙНА, МОЛДОВА И БЕЛАРУС

Политиката на ЕС за Източното партньорство, което беше създадено през
2009 г., обхваща шест пост-съветски държави: Армения, Азербайджан,
Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел
подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи
в тези държави с цел засилване на демократизацията и доброто управление,
енергийната сигурност, опазването на околната среда и икономическото
и социалното развитие. Всички членове на Източното партньорство,
с изключение на Беларус, участват в Парламентарната асамблея Евронест.

УКРАЙНА

Драматичните събития, които се развиват в Украйна от ноември 2013 г. насам,
започнаха като действия в подкрепа на ЕС, насочени срещу решението на
тогавашния президент Виктор Янукович да не подпише Споразумението за
асоцииране с ЕС, което беше парафирано през март 2012 г. Това движение в
крайна сметка доведе до смяна на правителството и до парламентарни избори
през октомври 2014 г., които доведоха на власт проевропейски и прореформистки
настроени партии.
В контекста на разгръщането на движението „Евромайдан“ Русия анексира
незаконно Крим през март 2014 г., а източната част на Украйна беше разтърсена
от въоръжен конфликт, подклаждан от подкрепяни от Русия сепаратисти. По
данни на ООН, до февруари 2020 г. над 13 000 души (сред които поне
3350 цивилни лица) са били убити в Украйна от началото на конфликта.
Сред тях са 298-те души, пътували на 17 юли 2014 г. с полет MH17 на
въздухоплавателното дружество Malaysian Airlines, чийто самолет се разби в
контролирана от сепаратистите зона. Според Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ) се наблюдава низходяща тенденция в броя на
жертвите сред цивилното население от 2017 г. насам.
Въпреки споразуменията от Минск, договорени през 2015 г., и създаването на
формати за преговори, например Тристранната контактна група и „нормандския
формат“ (Русия, Украйна, Германия и Франция), периодичното избухване на
сражения е поставяло нееднократно под въпрос устойчивостта на примирието.
ЕС свърза своите икономически санкции срещу Русия с пълното спазване от
страна на Москва на споразуменията от Минск. Санкциите остават в сила с
периодични подновявания.
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На 11 юни 2017 г. за украинските граждани, притежаващи биометрични паспорти,
влезе в сила режим на безвизово пътуване до ЕС за период на престой от
максимум 90 дни, след като Украйна изпълни зададените критерии от плана
за действие за либерализиране на визовия режим. Въпросният режим за
премахване на визите за краткосрочно пребиваване цели да улесни контактите
между хората и да засили икономическите, обществените и културните връзки
между ЕС и Украйна.
Споразумението за асоцииране влезе в сила на 1 септември 2017 г., след
като започна да се прилага временно и частично от 1 ноември 2014 г.
Един от крайъгълните камъни на Споразумението, а именно задълбочената и
всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), започна да действа изцяло на
1 януари 2016 г.
Споразумението за асоцииране предлага нови икономически възможности както
на ЕС, така и на Украйна. ЕС затвърди позицията си на най-важен търговски
партньор на Украйна. През 2019 г. обемът на двустранната търговия достигна 43,3
милиарда евро и на ЕС се падат над 40% от общата търговия на Украйна.
На президентските избори през април 2019 г. президентът Порошенко беше
победен от новодошлия в политиката Володимир Зеленски. През юли 2019 г.
президентът Зеленски разпусна парламента и свика предсрочни избори. На
тези парламентарни избори неговата партия „Слуга на народа“ спечели победа,
довела до абсолютно мнозинство от 254 при 424 допустими депутатски
места. Вследствие на това членовете на Върховната Рада от партия „Слуга
на народа“ запълниха длъжностите както на председателя на Парламента
(Дмитро Разумков), така и на министър-председателя (Алексей Гончарук). През
март 2020 г., въпреки наличието на стабилно парламентарно мнозинство,
президентът Зеленски постави началото на големи рокади в правителството
(Денис Шмихал пое поста министър-председател). През 2021 г. последва
поредица от допълнителни промени в правителството в резултат на пандемията
от COVID-19 и готовността на президента Зеленски да продължи реформите със
стабилни темпове. През 2021 г. президентът Зеленски също засили ролята на
Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна и започна да разчита
все повече на институцията за ключови решения и политически инициативи.
Украинските законодатели замениха председателя на Върховната Рада Разумков
след спора около приемането на т.нар. „закон за премахване на олигархията“,
който в крайна сметка беше подписан от президента в началото на ноември 2021 г.
В допълнение към политическата подкрепа от 2014 г. насам ЕС и неговите
финансови институции са мобилизирали над 15 милиарда евро под формата на
безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на процеса на реформи в Украйна.
Това включва трансфери от ЕС по линия на Европейския инструмент за съседство
(1,365 милиарда евро), Службата за инструментите в областта на външната
политика (116 милиона евро) и консултативната мисия на ЕС за реформа в
сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Украйна, 116 милиона
евро), както и много значителни заеми от Европейската инвестиционна банка и
инвестиции от Европейската банка за възстановяване и развитие (над 4 милиарда

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg


Справочник за Европейския съюз - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

евро за всяка от тях) и Плана за външни инвестиции на ЕС – ключова инициатива
на ЕС за смекчаване на финансовите рискове с Гаранционния фонд на ЕС (1,5
милиарда евро) и чрез съчетаване на безвъзмездни средства от ЕС със заеми
от финансови институции на ЕС чрез Платформата за инвестиции по линия на
политиката за съседството.
По съвместно установен дневен ред за реформи ЕС следи отблизо напредъка
в редица приоритетни области: борбата с корупцията, реформата на съдебната
система, конституционната и изборната реформа, подобряването на бизнес
климата и енергийната ефективност, както и реформата на публичната
администрация. Третият и последен транш от 600 милиона евро макрофинансова
помощ беше отменен на 18 януари 2018 г., тъй като Украйна не спази поставените
условия. През юли 2018 г. обаче ЕС договори нова програма за макрофинансова
помощ в размер на 1 милиард евро. Първата вноска (500 милиона евро) от този
пакет беше изплатена през ноември 2018 г. след изпълнението от страна на
Украйна на договорените с ЕС ангажименти в областта на политиките. ЕС отпусна
втория транш от 500 милиона евро по четвъртата програма за макрофинансова
помощ на 10 юни 2020 г. С това отпускане общата стойност на трансферите
на макрофинансова помощ от ЕС към Украйна от 2014 г. насам достигна 3,8
милиарда евро (от общо 4,4 милиарда евро, за които са поети задължения), което
е най-големият размер на подобна помощ, насочена към която и да е държава
партньор. Освен това ЕС предостави на Украйна и заеми за макрофинансова
помощ в размер до 1,2 милиарда евро, за да спомогне за ограничаване на
икономическите последици от пандемията от COVID-19. Първият транш беше
изплатен на 9 декември 2020  г. Вторият и последен транш беше изплатен на 25
октомври 2021 г., като по този начин програмата приключи успешно.
През есента на 2014 г. Комисията създаде специална Група за подкрепа на
Украйна, която включва експерти от институциите на ЕС и държавите членки,
които осигуряват координация и предоставят експертни съвети на украинските
органи в ключови сектори.
Разгърната през декември 2014 г. в Украйна, EUAM Украйна координира
международната подкрепа за сектора на гражданската сигурност и в
допълнение към оперативните дейности, предоставя стратегически консултации
на украинските власти, включително обучение, относно начините за разработване
на устойчиви, отговорни и ефективни служби на сигурност, които укрепват
принципите на правовата държава.
А. Позиция на Европейския парламент
През осмия парламентарен мандат (2014 – -2019 г.) Европейският парламент
прие 19 резолюции относно Украйна, включително една относно изпълнението
на Споразумението за асоцииране с Украйна през 2018 г. На 11 февруари
2021 г. Европейският парламент прие ключова резолюция относно прилагането
на Споразумението за асоцииране, със силен акцент върху текущия процес на
реформи и антикорупционната структура.
През 2018 г. Европейският парламент също така присъди наградата „Сахаров“ за
свобода на мисълта на украинския филмов режисьор Олег Сенцов, който беше
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осъден на 20 години лишаване от свобода в Русия за протест срещу незаконната
окупация на Крим от страна на Русия. Господин Сенцов беше освободен от
затвора през септември 2019 г. и успя да получи наградата в Страсбург през
ноември същата година.
Б. Междупарламентарно сътрудничество
По линия на своите дейности за подкрепа на демокрацията в Украйна
Европейският парламент също така изпълнява широкообхватна програма за
изграждане на капацитет за парламента на Украйна, Върховната рада. Тези
усилия се основават на препоръките, изготвени като част от мисията за оценка
на потребностите, извършена от Пат Кокс, бивш председател на Европейския
парламент, между септември 2016 г. и февруари 2017 г.
Освен това Европейският парламент отговаря за управлението на процес
на посредничество, диалог „Жан Моне“, който обединява председателя на
Върховната рада и лидерите на политическите фракции с цел наблюдение на
изпълнението на тези препоръки.
Правната рамка за подкрепата на Европейския парламент и изграждането
на капацитет е предвидена в Меморандума за разбирателство, подписан с
Върховната рада на 3 юли 2015 г. и подновен за новия парламентарен
мандат, и Споразумението за административно сътрудничество, подписано от
генералните секретари на двата законодателни органа през март 2016 г.
Десетото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
се проведе през декември 2019 г. в Страсбург, а на 7 декември 2020 г. и 10
ноември 2021 г. се проведоха дистанционно заседания чрез видеоконферентна
връзка. Комитетът изразяваше многократно силната си подкрепа за суверенитета
и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ
граници и направи преглед на текущите реформи и законодателната програма,
както и на прилагането на Споразумението за асоцииране. Той също така
подчерта, че ефективната борба срещу корупцията е от първостепенно значение
за успеха на целия процес на реформи и за продължаването на амбициозна и
достоверна реформа на съдебната система.
В. Наблюдение на избори
През 2014 и 2015 г. Европейският парламент изпрати мисии за наблюдение
на президентските, парламентарните и местните избори, а през 2019 г. – за
президентските и парламентарните избори.
Последните избори за Руската Дума се проведоха между 17 и 19 септември
2021 г., включително на цялата територия на Крим. В своята декларация
от 20 септември 2021 г. заместник-председателят на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност изрази съжалението на ЕС във връзка с липсата на мисия за
наблюдение от страна на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и
права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), взе под внимание независимите и надеждни
източници, докладващи за сериозни нарушения на изборите, и изтъкна отново
дълбоката загриженост на ЕС във връзка с непрекъснатото стесняване на

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ua/activities/inter-parliamentary
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/09/20/russia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-state-duma-regional-and-local-elections/


Справочник за Европейския съюз - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

пространството за опозицията, гражданското общество и независимите гласове
в цяла Русия. В декларацията се подчертава, че ЕС не признава т.нар. избори,
проведени на окупирания Кримски полуостров, и се отбелязва, че решението
на Руската федерация да включи в изборите жители на неконтролираните от
правителството територии в регионите Донецк и Луганск в Украйна противоречи
на духа и целите на договореностите от Минск.

МОЛДОВА

На 27 юни 2014 г. Европейският съюз и Република Молдова подписаха
Споразумение за асоцииране, включително ЗВССТ, което влезе в сила през
юли 2016 г. Споразумението укрепи политическите и икономическите връзки на
Молдова с ЕС. В него се определяше план за реформи, който е от ключово
значение за доброто управление и икономическото развитие и засиленото
сътрудничество в няколко области. С подписването на споразумението Молдова
пое ангажимент за реформиране на вътрешните си политики на основата на
законодателството и практиката на ЕС. Пътната карта за изпълнението на
Споразумението за асоцииране е определена в преразгледаната Програма
за асоцииране за 2017 – 2019 г., съдържаща 13 ключови приоритета, които
Комисията оцени последно през октомври 2021 г.. В момента се финализира нова
Програма за асоцииране за периода 2021–2027 г. За целите на осъществяването
на тази амбициозна програма страната се ползва от значителна подкрепа на ЕС.
ЕС несъмнено е основният търговски партньор на Молдова и на него се падат
56% от общия обем на търговията на Молдова. Той е и най-големият инвеститор
в страната.
След влизането в сила на либерализирането на визовия режим за краткосрочно
пребиваване през април 2014 г. над 2,5 милиона молдовски граждани с
биометрични паспорти са пътували до Шенгенското пространство без виза, което
насърчи туризма, бизнес отношенията и контактите между хората.
Влошаването на демократичните стандарти в Молдова през последните години
(по-специално избирателната реформа от юли 2017 г., приета в противоречие
с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия, необоснованото
обявяване на изборите за кмет в Кишинев през юни 2018 г. за невалидни, липсата
на напредък в наказателното преследване на лицата, отговорни за банковите
измами в размер на 1 милиард щатски долара през 2014 г., и увеличеният брой
сигнали за нарушения на правата на човека) накара ЕС да спре изплащането на
макрофинансовата си помощ през 2018 г.
Впоследствие ЕС реши да възобнови бюджетната си подкрепа и през 2019 г.
отпусна първия транш от 30 милиона евро под формата на макрофинансова
помощ в контекста на подновения ангажимент на Молдова за реформиране на
съдебната система и за утвърждаване на принципите на правовата държава.
Въпреки това изплащането на втори транш от макрофинансовата помощ остава
предмет на строги критерии за обвързване с условия.
На 30 септември 2019 г. ЕС и Молдова проведоха петото заседание на
Съвета за асоцииране. По това време Мая Санду, понастоящем президент на
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Молдова, заемаше поста министър-председател. Участниците подчертаха, че
това е историческа възможност за ЕС и Молдова да подновят отношенията
си и да се ангажират с реални структурни промени, които биха позволили
стабилност и растеж. Съветът за асоцииране взе под внимание усилията на
Молдова за хармонизиране (над 25 000 технически стандарта на ЕС вече
са транспонирани в националното законодателство и нормативната уредба на
страната) и призова за по-нататъшни усилия в областта на съдебната реформа,
безвизовия режим и борбата с корупцията и изпирането на пари. В него
беше разгледан и напредъкът, постигнат в рамките на ЗВЗСТ, с акцент върху
секторното сътрудничество, включително в областта на енергетиката. Освен това
страните обсъдиха политическото асоцииране, включително сътрудничеството и
сближаването в областта на общата външна политика и политика на сигурност.
На 2 юни 2021 г. Комисията публикува Плана на ЕС за икономическо
възстановяване за Молдова, в който са заделени 600 милиона евро за
подпомагане на социално-икономическото възстановяване на страната след
COVID-19, насърчаване на „зеления“ и цифровия преход и разгръщане на
неизползвания икономически потенциал на страната.
Проевропейската партия „Действие и солидарност“ на президента Мая Санду
спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори на 11 юли
2021 г., които сложиха край на няколко месеца политически и конституционни
сътресения. Вследствие на това на 6 август парламентът, доминиран от
партията „Действие и солидарност“, потвърди Наталия Гаврилица за министър-
председател и одобри нейната амбициозна програма за извеждане на пост-
съветската държава от продължителна политическа и икономическа криза.
Нейната програма има за цел също така да доближи Молдова до ЕС, което е
приоритет номер едно на външната политика на страната, чрез пълно прилагане
на Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова.
След тези положителни събития, по време на посещението на министър-
председателя Гаврилица в Брюксел на 27 и 28 септември Комисията обяви
отпускането на втория транш от макрофинансовата помощ от ЕС в размер на 50
милиона евро в началото на октомври и незабавното отпускане на безвъзмездни
средства в размер на 36,4 милиона евро за Молдова, за да продължи да подкрепя
усилията на Молдова за реформа на полицията и борбата с COVID-19.
Шестото заседание на Съвета за асоцииране ЕС–Малдова се проведе на 28
октомври 2021 г.
Отцепническият регион на Приднестровието, който едностранно обяви
независимост през 1990 г., продължава да бъде голямо предизвикателство за
Молдова. ЕС участва като наблюдател в преговорния процес „5 + 2“ за уреждането
на Приднестровския конфликт и продължава да подкрепя цялостно и мирно
решение, основаващо се на суверенитета и териториалната цялост на Молдова
със специален статут за Приднестровието. Освен това от време на време се
разпалва политическото напрежение между Кишинев и Комрат, столицата на
автономния регион Гагаузия.
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А. Позиция на Европейския парламент
На 4 юли 2017 г. Европейският парламент прие благоприятна позиция относно
предложението на Комисията за предоставяне на максимум 100 милиона евро
под формата на макрофинансова помощ за Молдова. За съжаление третият
и последен транш от нея не можа да бъде изплатен, тъй като Молдова не
беше изпълнила всички договорени условия преди изтичането на договорния
срок през юли 2020 г. През 2020 г. беше договорен нов спешен пакет на ЕС за
макрофинансова помощ за Молдова.
В своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на
Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова Европейският парламент
изрази изключителна загриженост във връзка с отстъпването от демократичните
стандарти в страната и „държава, превзета“ от олигархични интереси. Въпреки
това в своята резолюция от 20 октомври 2020 г. на същата тема се признават
подобренията, направени в страната, като същевременно отново се отправя
призив към властите да продължат усилията за борба с корупцията и да
гарантират независимостта и безпристрастността на съдебната система. В нея
също така се определят президентските избори през ноември 2020 г. за тест за
демокрацията и принципите на правовата държава в страната.
Европейският парламент не беше в състояние да наблюдава тези избори поради
ограниченията, свързани с COVID-19,
Б. Междупарламентарно сътрудничество
С член 440 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова беше
създаден Парламентарен комитет за асоцииране (ПКА). Първото заседание
на ПКА се проведе на 16 октомври 2014 г., а деветото – на 22 март 2021 г.
В своето окончателно изявление и препоръки ПКА призна човешката болка,
причинена от пандемията от COVID-19, и призова за бързо разпространение на
ваксините сред цялото население през 2021 г. ПКА приветства секторния бюджет
и макроикономическата подкрепа, предоставяна от ЕС, и изрази надеждата си за
възобновяване на икономиката, като се обръща специално внимание на младите
хора. ПКА призова за приемането на новата програма за асоцииране. Той също
така изрази загриженост във връзка с бавния темп на съдебните производства
относно мащабните банкови измами през 2014 г. и припомни, че европейската
перспектива на Молдова трябва да се основава преди всичко на придържането
към ценностите и принципите, които стоят в основата на ЕС. Освен това ПКА
призова за намаляване на крайната политическа поляризация, която претърпява
Молдова.
В. Наблюдение на избори
Европейският парламент е бил канен да наблюдава всички последни избори
в Молдова. През февруари 2019 г. Европейският парламент беше наблюдател
на парламентарните избори и заяви, че гласуването е проведено без сериозни
инциденти и като цяло е било добре управлявано. Въпреки това съществуваха
опасения във връзка със сведения, че на граждани е било заплащано, за да
гласуват за определени партии в организирано придвижване на гласоподаватели
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с автобуси от Приднестровието. Поради пандемията Европейският парламент
не можа да изпрати мисия за наблюдение на президентските избори през
ноември 2020 г., но констатациите на мисията на ОССЕ/СДИПЧ (в намален
състав) признаха, че гласоподавателите са имали избор между политически
алтернативи и основните свободи на събрания и изразяване са били спазени
въпреки негативните и разединяващи кампании и поляризирането на медийното
отразяване.
Тъй като епидемиологичната обстановка в Молдова по това време беше
стабилна, Европейският парламент изпрати делегация в ръководената от ОССЕ/
БДИПЧ международна мисия за наблюдение на изборите, която наблюдава
парламентарните избори от 11 юли 2021 г. Наблюдателите отбелязаха, че като
цяло тези избори са били добре организирани, свободни и състезателни, въпреки
някои оставащи недостатъци, които трябва да бъдат преодолени за бъдещите
избори. Новосформираните парламент и правителство получиха силен мандат
от молдовските граждани да провеждат амбициозни реформи и да приближават
страната до ЕС.

БЕЛАРУС

През последните десетилетия отношенията на ЕС с Беларус понякога бяха трудни
поради непрекъснатите нарушения на правата на човека и на гражданските права
в страната. Обаче между 2014 г. и 2020 г. Беларус показваше много по-открито
отношение към ЕС и политиката на Източното партньорство. Отношенията на
Беларус със западните държави се подобриха в известна степен и Беларус
изигра важна роля като домакин на преговорите с посредничеството на ЕС,
посветени на кризата в Украйна. В отговор ЕС се ангажира с политика на „критична
ангажираност“ с Беларус, както е посочено в заключенията на Съвета от 15
февруари 2016 г., съгласно които предприетите от Беларус осезаеми стъпки
за утвърждаване на основните свободи, принципите на правовата държава,
правата на човека, включително свободата на словото, свободата на изразяване
и медиите, и трудовите права ще продължат да бъдат основни критерии за
оформянето на бъдещата политика на ЕС спрямо тази държава.
На 25 февруари 2016 г. Съветът реши да не удължава ограничителните мерки
за 170 лица и три дружества, които вече бяха преустановени през октомври
2015 г. Въпреки това той удължи срока на действие на другите вече съществуващи
мерки, включително оръжейно ембарго, замразяване на активи и забрана за
пътуване на четири лица, включени в списъка във връзка с неразкритото
изчезване на двама опозиционни политици, един бизнесмен и един журналист.
Съветът удължи срока на действие на ограничителните мерки до 28 февруари
2020 г..
Диалогът по правата на човека между ЕС и Беларус беше възобновен
през юли 2016 г. по инициатива на Беларус, като шестият кръг се проведе
през юkи 2019 г. С цел осигуряване на форум за диалог по политиката на
равнище висши експерти през 2016 г. беше създадена Групата за координация
ЕС – Беларус. Основната цел на този орган е да направлява сътрудничеството
между ЕС и Беларус и да следи за по-нататъшното развитие на отношенията.
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През декември 2019 г. Групата проведе своето осмо заседание: делегацията на
ЕС в Беларус потвърди готовността си за по-нататъшно развитие на отношенията
между ЕС и Беларус в полза на гражданите на Беларус и с оглед на укрепването
на издръжливостта на беларуското общество и на оказването на подкрепа
за суверенитета и независимостта на Беларус, но също така изтъкна отново
необходимостта от всеобхватна реформа на изборното законодателство, изрази
редица опасения, свързани с основните свободи, по-специално свободата на
медиите, свободата на изразяване и свободата на събранията, и припомни
твърдото си противопоставяне на смъртното наказание.
Беларус участваше проактивно както на двустранно равнище, така и
в многостранните формати на Източното партньорство. Преговорите за
партньорство за мобилност приключиха през 2017 г., а споразуменията за
облекчаване на визовия режим и за реадмисия влязоха в сила на 1 юли 2020 г.
с цел насърчаване на контактите между хората. Понастоящем двете страни
водят преговори по приоритетите на партньорството, които ще бъдат рамката за
сътрудничество между ЕС и Беларус през идните години.
За огромно съжаление, въпреки приемането на план за действие в областта
на правата на човека за периода 2016–-2019 г., Беларус не е изпълнила своя
ангажимент по отношение на правата на човека. Беларус остава единствената
държава на европейския континент, която все още изпълнява смъртно наказание,
което я изключва de jure от Съвета на Европа. Разискванията относно мораториум
върху смъртното наказание, които се водят с оглед на неговото евентуално
премахване, биват споменавани редовно, но те като че ли служат само за
параван, тъй като до настоящия момент не са били предприети конкретни
действия.
ЕС осъди решително репресивните мерки срещу мирните демонстранти през
февруари и март 2017 г. Предсрочните парламентарни избори на 18 ноември
2019 г. бяха белязани от редица злоупотреби и недостатъци, в резултат на
които опозицията беше лишена от всякакво парламентарно представителство.
Президентските избори на 9 август 2020 г. не бяха счетени нито за свободни, нито
за честни от международната общност и бяха предшествани от систематично
преследване на членове на опозицията, последвано от брутални репресии
срещу мирни демонстранти, представители на опозицията и журналисти с
безпрецедентни размери в историята на страната. Вследствие на това ЕС наложи
четири кръга от санкции (последният от които през юни 2021 г.) срещу 88 лица
и седем образувания, отговорни за изборните измами и жестоките репресии
или за съучастие в тях, и заяви готовността си да предприеме допълнителни
ограничителни мерки срещу образуванията и високопоставените служители на
режима, включително Александър Лукашенко, който вече не е признат за законен
президент на Беларус. Освен това ЕС понижи двустранното сътрудничество с
беларуските власти на централно равнище, увеличи подкрепата си за народа
на Беларус и за гражданското общество и ще пренастрои двустранната си
финансова помощ.
В израз на ответни наказателни мерки беларуският режим официално
преустанови участието си в политиката на Източното партньорство, както и в

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eastern-partnership/belarus/


Справочник за Европейския съюз - 2023 10
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

съществуващите структури, като например в Диалога по правата на човека между
ЕС и Беларус и Координационната група ЕС-Беларус.
А. Позиция на Европейския парламент
Европейският парламент прие редица резолюции, критикуващи Беларус във
връзка с наличието на политически затворници в страната, ограниченията на
свободата на медиите и гражданското общество, незачитането на правата на
човека, в това число запазването на смъртното наказание, а също така и
опорочените парламентарни избори. В своята резолюция от 19 април 2018 г.
Европейският парламент изрази подкрепата си за критичния ангажимент на ЕС
към Беларус, при условие че това се обвързва с предприемането на конкретни
стъпки към демократизация и зачитане на основните свободи и правата на
човека. По-специално Парламентът призова Беларус да се присъедини към
световния мораториум върху смъртното наказание като първа стъпка към
окончателното му премахване. В своята резолюция от 4 октомври 2018 г.
Европейският парламент отново осъди тормоза и задържането на журналисти
и независими медии и повтори призивите за засилване на зачитането на
демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на човека
и основните свободи.
В отговор на измамните президентски избори от 9 август 2020 г. и последвалите
брутални репресии срещу членове на опозицията, независими медии и мирни
демонстранти, Европейският парламент прие резолюции относно положението
в Беларус на 17 септември 2020 г. и отново на 26 ноември 2020 г. В тези
резолюции членовете на ЕП отбелязаха, че изборите са проведени в грубо
нарушение на всички международно признати стандарти и че мнозинството от
беларуските граждани считат, че кандидатът на обединената опозиция, Светлана
Тихановская, е истински избран президент на Беларус. Те призоваха за незабавни
санкции от страна на ЕС срещу длъжностните лица, отговорни за изборните
измами и репресии, включително бившия президент Александър Лукашенко. Те
изразиха подкрепата си за Координационния съвет, създаден от г-жа Тихановская,
като временно представителство на народа, изискващ демократична промяна.
Членовете на ЕП потвърдиха тези принципни позиции в своята препоръка от 21
октомври 2020 г. относно отношенията с Беларус.
Освен това председателят на делегацията на Европейския парламент за връзки
с Беларус (D-BY) и постоянният докладчик за Беларус направиха редица
съвместни изявления, в които изразиха съжаление относно продължаващото
влошаване на положението с правата на човека в страната и критикуваха
продължаващото присвояване на власт от Лукашенко. През декември 2020 г.
Европейският парламент проведе мисия за установяване на фактите относно
Беларус, за да оцени нуждите на беларуските демократични сили и да прецени
как Европейският парламент би могъл да ги подкрепя както на административно,
така и на политическо равнище. Тази мисия съвпада символично със Седмицата
на наградата „Сахаров“ за 2020 г., която отдаде чест на демократичната опозиция
на Беларус. Вследствие на това Европейският парламент стартира платформа
срещу безнаказаността за нарушения на правата на човека в Беларус под егидата
на своята подкомисия по правата на човека и в сътрудничество с комисията по
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външни работи и делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус (D-
BY). Освен това Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори
предложи широк набор от дейности за подкрепа на демокрацията, съобразени
с беларуските демократични активисти. Също така в своята резолюция от 10
юни 2021 г. относно системните репресии в Беларус и последиците от тях за
европейската сигурност вследствие на отвличанията от борда на граждански
самолет на ЕС, прехванат от беларуските органи, Европейският парламент
осъди широко разпространените нарушения на правата на човека в Беларус и
възмутителното инструментализиране на незаконната миграция от режима на
Александър Лукашенко с цел дестабилизиране на ЕС.
Б. Междупарламентарно сътрудничество
Европейският парламент не поддържа официални отношения с Парламента
на Беларус поради трайната неспособност на страната да проведе свободни
и честни избори и да изпълнява международните стандарти за демокрация и
правова държава, както се вижда от новите вълни на протести и репресии след
измамните парламентарни избори от 18 ноември 2019 г. и президентските избори
от 9 август 2020 г. Също така членовете на парламента на Беларус все още
не са поканени да заседават в Парламентарната асамблея Евронест, тъй като
спазването на стандартите за избори на ОССЕ е предварително условие за
приемане.
При все това Европейският парламент поддържа активен и тесен диалог
с представители на политическите сили на страната, с независими
неправителствени организации и с представители на гражданското общество,
които са представени в Координационния съвет след последните президентски
избори. В Брюксел и Страсбург се провеждат редовни заседания на D-BY, а също
така и дистанционно за периода на пандемията от COVID-19, с цел обсъждане на
развитието на отношенията между ЕС и Беларус и за оценка на политическата и
икономическата ситуация в страната, както и на последните събития във връзка
с демокрацията, нарушенията на правата на човека и принципите на правовата
държава. Освен това D-BY посети Минск през юни 2015 г. и юли 2017 г., както и
през октомври 2018 г. и февруари 2020 г.
В. Наблюдение на избори
Беларус не е канила Европейския парламент да наблюдава избори от 2001 г.
насам. Както е обичайно в такива случаи, Европейският парламент разчита
на оценката, извършвана в страната от Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа и Парламентарната асамблея на ОССЕ/БДИПЧ. За съжаление
тези международни наблюдатели също не бяха поканени да наблюдават
президентските избори на 9 август 2020 г. въпреки предварителния ангажимент
на режима в Беларус да ги покани.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235807/TA-9-2021-0293_EN_Systematic_repression_in_Belarus_&_its_consequences_for_European.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235807/TA-9-2021-0293_EN_Systematic_repression_in_Belarus_&_its_consequences_for_European.pdf

	Три съседни държави от Източното партньорство: Украйна, Молдова и Беларус
	Украйна
	Молдова
	Беларус


