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TŘI SOUSEDNÍ ZEMĚ VÝCHODNÍHO PARTNERSTVÍ:
UKRAJINA, MOLDAVSKO A BĚLORUSKO

Politika Východního partnerství EU, která byla zahájena v roce 2009, zahrnuje
šest postsovětských států: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko
a Ukrajinu. Toto partnerství má podporovat politické, společenské a hospodářské
reformní snahy v těchto zemích, a posílit tak demokratizaci a řádnou správu,
zvýšit energetickou bezpečnost a ochranu životního prostředí a urychlit hospodářský
a společenský rozvoj. Všichni členové partnerství kromě Běloruska se účastní
Parlamentního shromáždění Euronest.

UKRAJINA

Dramatické události, které se na Ukrajině odehrály od listopadu 2013, začaly
jako prounijní protesty proti rozhodnutí tehdejšího prezidenta Viktora Janukoviče
nepodepsat dohodu o přidružení s EU, která byla parafována v březnu 2012. Protesty
nakonec vedly ke změně vlády a k parlamentním volbám konaným v říjnu 2014, v jejichž
důsledku se k moci dostaly proevropské a proreformní strany.
Po protestech hnutí Euromajdan došlo v březnu 2014 k nezákonné anexi Krymu
Ruskem a separatisté podporovaní Ruskem rozdmýchali ve východní části Ukrajiny
ozbrojený konflikt. Podle OSN bylo na Ukrajině zabito od začátku konfliktu do
února 2020 více než 13 000 osob (z toho nejméně 3 350 civilistů). Mezi tyto oběti je
zahrnuto i 298 osob cestujících letadlem na lince MH17 společnosti Malaysian Airlines,
které se 17. července 2014 zřítilo v oblasti kontrolované separatisty. Podle Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pozorujeme od roku 2017, pokud jde
o počet civilních obětí, snižující se tendenci.
Navzdory minským dohodám sjednaným v roce 2015 a vytvoření vyjednávacích
platforem, jako je třístranná kontaktní skupina (OBSE, Rusko a Ukrajina) a normandská
čtyřka (Rusko, Ukrajina, Německo a Francie), zpochybňují trvalý charakter příměří
pravidelně propukající boje. Evropská unie zavedla proti Rusku hospodářské sankce
a jejich zrušení podmínila požadavkem, že Moskva musí plně dodržovat dohody
z Minsku. Tyto sankce, které jsou pravidelně obnovovány, jsou stále v platnosti.
Jelikož Ukrajina splnila kritéria akčního plánu pro liberalizaci vízového režimu,
vstoupil dne 11. června 2017 v platnost bezvízový styk, který ukrajinským občanům
s biometrickým pasem umožňuje pobývat na území EU po dobu nejdéle 90 dnů.
Bezvízový režim pro krátkodobý pobyt má usnadnit mezilidské kontakty a upevnit
obchodní, společenské a kulturní vazby mezi EU a Ukrajinou.
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Dne 1. září 2017 vstoupila v platnost dohoda o přidružení, která byla prozatímně
a v částečném rozsahu uplatňována už od 1. listopadu 2014. Dne 1. ledna 2016 byla
bez omezení zavedena prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA),
která představuje jeden z pilířů této dohody.
Dohoda o přidružení nabízí EU i Ukrajině nové hospodářské příležitosti. Evropská
unie upevnila svou pozici nejdůležitějšího obchodního partnera Ukrajiny. V roce 2019
dosáhl objem dvoustranné obchodní výměny 43,3 miliardy EUR, přičemž obchod s EU
představoval více než 40 % celkového objemu obchodní výměny Ukrajiny.
Při prezidentských volbách konaných v dubnu 2019 porazil prezidenta Porošenka
nováček Volodymyr Zelenskyj. Prezident Zelenskyj rozpustil parlament a vyhlásil na
červenec 2019 předčasné volby. V těchto parlamentních volbách dosáhla jeho strana
„Sluha lidu“ drtivého vítězství a získala absolutní většinu 254 ze 424 křesel. V důsledku
toho se funkce předsedy parlamentu i ministerského předsedy ujali členové této
strany – Dmytro Razumkov, resp. Oleksij Hončaruk. V březnu 2020 zahájil prezident
Zelenskyj navzdory solidní parlamentní většině rozsáhlou reorganizaci vlády (funkci
ministerského předsedy převzal Denys Šmyhal). V roce 2021 následovala v důsledku
koronavirové pandemie a snahy prezidenta Zelenského pokračovat v reformách
stabilním tempem série dalších změn ve vládě. Ukrajinský prezident v tomtéž roce
upevnil také úlohu ukrajinské Národní bezpečnostní a obranné rady a začal při
klíčových rozhodnutích a politických iniciativách na tento úřad stále více spoléhat.
Ukrajinští zákonodárci navíc odvolali předsedu parlamentu Razumkova, a to po
sporech ohledně přijetí tzv. „návrhu zákona o deoligarchizaci“, který prezident nakonec
začátkem listopadu 2021 podepsal, a zákon tak vstoupil v platnost.
Kromě politické podpory uvolnila od roku 2014 Evropská unie a její finanční ústavy
více než 15 miliard EUR ve formě grantů a půjček, které mají podpořit reformní
proces na Ukrajině. Patří mezi ně převody finančních prostředků EU z Evropského
nástroje sousedství (1,365 miliardy EUR), v rámci Služby nástrojů zahraniční politiky
(116 milionů EUR) a poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní
bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine, 116 milionů EUR) a také velmi významné
půjčky od Evropské investiční banky, investice Evropské banky pro rekonstrukci
a rozvoj (více než 4 miliardy od každé z nich) a investice poskytované v rámci Plánu
vnějších investic EU, což je jedna z klíčových iniciativ Unie k omezení finančních
rizik pomocí Záručního fondu EU (1,5 miliardy EUR), a poskytnutí grantů EU ve
spojení s půjčkami od unijních finančních ústavů prostřednictvím investiční platformy
sousedství.
V rámci společně vytvořeného programu reforem Evropská unie pečlivě sleduje
dosažené výsledky v několika prioritních oblastech, jimiž je boj proti korupci, reforma
soudnictví, ústavní reforma a novelizace volebního zákona, zlepšení podnikatelského
prostředí, zvýšení energetické účinnosti a reforma veřejné správy. Třetí a konečná
splátka makroekonomické pomoci ve výši 600 milionů EUR byla dne 18. ledna 2018
zrušena, protože Ukrajina nesplnila stanovené podmínky. V červenci 2018 však EU
souhlasila s tím, že v rámci programu makroekonomické pomoci vyplatí Ukrajině další
1 miliardu EUR. První splátka (500 milionů EUR) z tohoto balíčku byla vyplacena
v listopadu 2018 poté, co Ukrajina splnila politické závazky, na nichž se s EU dohodla.
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Dne 10. června 2020 poskytla EU v rámci čtvrtého programu makroekonomické
pomoci druhou splátku ve výši 500 milionů EUR. Touto splátkou dosáhl celkový
objem finančních prostředků, které EU poskytla Ukrajině od roku 2014 v rámci
makroekonomické pomoci, 3,8 miliardy EUR (ze 4,4 miliardy EUR, které přislíbila),
což je největší objem takové pomoci poskytnuté samostatně kterékoli partnerské zemi.
Evropská unie navíc poskytla Ukrajině půjčky v rámci makrofinanční pomoci ve výši
až 1,2 miliardy EUR, které jí mají pomoci při zmírňování hospodářských dopadů
pandemie onemocnění COVID-19. První část byla vyplacena dne 9. prosince 2020.
Druhá, poslední splátka, byla převedena dne 25. října 2021, a program tím byl úspěšně
ukončen.
Komise na podzim 2014 vytvořila speciální podpůrnou skupinu pro Ukrajinu, jejímiž
členy jsou odborníci z orgánů EU a členských států, kteří zajišťují koordinaci a poskytují
ukrajinským orgánům poradenství v klíčových reformních oblastech.
V prosinci 2014 byla na Ukrajinu vyslána poradní mise EU pro reformu sektoru
civilní bezpečnosti na Ukrajině, která koordinuje mezinárodní pomoc při zvyšování
civilní bezpečnosti a kromě zajišťování běžné provozní činnosti poskytuje ukrajinským
orgánům také strategické poradenství, jehož součástí jsou např. školení v otázkách
budování udržitelných, veřejně odpovědných a účinných bezpečnostních služeb, které
by upevnily právní stát.
A. Postoj Evropského parlamentu
Evropský parlament přijal v průběhu osmého volebního období (2014–2019)
devatenáct usnesení o Ukrajině, včetně usnesení o uplatňování dohody o přidružení
Ukrajiny z roku 2018. Dne 11. února 2021 přijal klíčové usnesení o uplatňování dohody
o přidružení, v němž se zaměřil zejména na probíhající reformní proces a protikorupční
struktury.
V roce 2018 Evropský parlament navíc udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení
ukrajinskému režisérovi Olegu Sencovovi, který byl za to, že protestoval proti
nezákonné okupaci Krymu ze strany Ruska, odsouzen v Rusku ke 20 letům odnětí
svobody. Pan Sencov byl v září 2019 z vězení propuštěn, a mohl tak Sacharovovu
cenu převzít ve Štrasburku týž rok v listopadu.
B. Meziparlamentní spolupráce
Evropský parlament realizuje v rámci podpory demokracie na Ukrajině rovněž rozsáhlý
program budování kapacit ukrajinského parlamentu (Nejvyšší rady). V tomto úsilí se řídí
doporučeními vydanými misí, která se pod vedením bývalého předsedy Evropského
parlamentu Pata Coxe uskutečnila od září 2016 do února 2017 za účelem posouzení
potřeb Nejvyšší rady.
Evropský parlament dále vede mediační proces, tzv. dialog Jeana Monneta, kterého
se účastní předseda Nejvyšší rady a předsedové poslaneckých klubů a který slouží ke
sledování realizace těchto doporučení.
Právní rámec pro podporu a pomoc s budováním kapacit poskytovanou Evropským
parlamentem tvoří dohoda o společném záměru, kterou dne 3. července 2015 podepsal
Evropský parlament s Nejvyšší radou a která byla prodloužena, tak aby platila i v novém
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volebním období, a dohoda o administrativní spolupráci, již v březnu 2016 podepsali
generální tajemníci obou parlamentů.
V prosinci 2019 proběhla ve Štrasburku desátá schůze Parlamentního výboru pro
přidružení Ukrajiny k EU, zatímco dne 7. prosince 2020 a 10. listopadu 2021 se konaly
distanční schůze prostřednictvím videokonference. Výbor opakovaně dával najevo, že
i nadále pevně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích
mezinárodně uznaných hranic a zhodnotil probíhající reformy, legislativní program
a uplatňování dohody o přidružení. Rovněž zdůraznil, že pro úspěch celého reformního
procesu a pro realizaci náročné důvěryhodné reformy soudnictví má naprosto klíčový
význam účinný boj proti korupci.
C. Volební pozorovatelské mise
Evropský parlament vyslal v letech 2014 a 2015 do této země pozorovatelskou misi ke
sledování prezidentských, parlamentních i místních voleb a v roce 2019 ke sledování
prezidentských a parlamentních voleb.
Ve dnech 17. až 19. září 2021 proběhly poslední volby do ruské Dumy, a to
i na celém území Krymu. Místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro
zahraniční věci a politiku bezpečnosti ve svém prohlášení ze dne 20. září 2021
vyjádřil politování Evropské unie nad tím, že Úřad pro demokratické instituce a lidská
práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) nevykonává
žádnou monitorovací misi, vzal na vědomí zprávy nezávislých spolehlivých zdrojů
o závažném porušování voleb a znovu uvedl, že EU je hluboce znepokojena neustálým
zmenšováním prostoru opozice, občanské společnosti a nezávislých hlasů v Rusku.
V prohlášení se zdůrazňuje, že EU neuznává takzvané volby, které se konaly na
Krymském poloostrově, a konstatuje, že rozhodnutí Ruské federace zapojit do voleb
občany žijící na území Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině, nad nimiž nemá vláda
kontrolu, jde proti duchu Minských dohod a jejich cílů.

MOLDAVSKO

Dne 27. června 2014 podepsala EU s Moldavskem dohodu o přidružení, jejíž součástí
je prohloubená komplexní dohoda o volném obchodu (DCFTA), která vstoupila
v platnost v červenci 2016. Dohoda o přidružení upevnila politické a hospodářské
vazby Moldavska s EU. Stanovila reformní plán v oblastech, které mají zásadní význam
z hlediska řádné správy a hospodářského rozvoje, a prohloubila spolupráci v několika
odvětvích. Moldavsko se podepsáním této dohody zavázalo k reformě své vnitřní
politiky v souladu s právními předpisy a zvyklostmi EU. Plán uplatňování dohody
o přidružení byl stanoven v revidovaném programu přidružení na období 2017–2019,
který obsahuje 13 hlavních priorit a který Komise naposledy vyhodnotila v říjnu 2021.
V současné době se dokončuje nový program přidružení na období let 2021–2027.
Aby Moldavsko mohlo tento náročný plán realizovat, poskytuje mu EU významnou
podporu. Evropská unie je zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Moldavska
a představuje 56 % jeho celkové obchodní výměny. Kromě toho je také největším
investorem v této zemi.
Od té doby, co v dubnu 2014 vstoupila v platnost liberalizace vízového režimu pro
krátkodobý pobyt, vycestovalo do schengenského prostoru bez víz více než 2,5 milionu
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Moldavanů s biometrickým pasem, což podpořilo cestovní ruch, obchodní vztahy
a mezilidské kontakty.
Zhoršení demokratických standardů v Moldavsku v posledních letech vedlo Evropskou
unii k tomu, že v roce 2018 pozastavila výplatu své makrofinanční pomoci. Jedná se
zejména o volební reformu z července 2017, která byla přijata navzdory doporučením
Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě a Benátské komise, bezdůvodné zneplatnění primátorských
voleb v Kišiněvě v červnu 2018, nedostatečný pokrok při stíhání osob odpovědných
za bankovní podvod ve výši 1 miliardy USD v roce 2014 a rostoucí počet zpráv
o porušování lidských práv.
Vzhledem k tomu, že se Moldavsko znovu zavázalo k reformě svého soudního systému
a dodržování zásad právního státu, rozhodla se Evropská unie, že bude pokračovat
v poskytování rozpočtové pomoci této zemi a v roce 2019 uvolnila první splátku ve výši
30 milionů EUR, která je součástí její makroekonomické pomoci. Výplata druhé splátky
je však podmíněna splněním přísných podmínek.
Dne 30. září 2019 se konalo 5. zasedání Rady pro přidružení mezi Evropskou
unií a Moldavskem. Funkci ministerské předsedkyně zastávala v té době současná
prezidentka Moldavska Maia Sanduová. Účastníci tohoto zasedání poukázali na to, že
EU a Moldavsko mají historickou příležitost k obnovení vztahů a realizaci strukturálních
změn, které pomohou zajistit stabilitu a hospodářský růst. Rada pro přidružení vzala
na vědomí snahu Moldavska o přidružení (do právních předpisů této země už bylo
začleněno více než 25 000 technických norem EU) a vyzvala jej k další snaze o reformu
soudnictví a zavedení bezvízového režimu a k boji proti korupci a praní špinavých
peněz. Zabývala se také pokrokem, kterého bylo dosaženo v rámci prohloubené
komplexní dohody o volném obchodu, přičemž se zaměřila na meziodvětvovou
spolupráci, mj. v oblasti energetiky. Obě strany navíc projednaly otázku politického
přidružení, včetně spolupráce a sbližování v rámci společné zahraniční a bezpečnostní
politiky.
Dne 2. června 2021 Komise zveřejnila unijní Plán hospodářského oživení Moldavska,
který obsahuje 600 milionů EUR na podporu sociálně-hospodářského oživení po
koronavirové krizi a ekologické a digitální transformace a k využití nevyužitého
hospodářského potenciálu této země.
V předčasných parlamentních volbách konaných 11. července 2021, které ukončily
několikaměsíční politické a ústavní nepokoje, přesvědčivě zvítězila Strana akce
a solidarity proevropské prezidentky Maii Sanduové. Následně parlament ovládaný
Stranou akce a solidarity potvrdil 6. srpna ve funkci ministerské předsedkyně Natalii
Gavrilițovou a schválil její ambiciózní program vymanit tuto postsovětskou zemi
z dlouhodobé politické a hospodářské krize. Cílem jejího programu je navíc přiblížit
Moldavsko Evropské unii, což je hlavní prioritou její zahraniční politiky. Dosáhnout
by se toho mělo uplatněním veškerých ustanovení Dohody pro přidružení mezi EU
a Moldavskem.
V návaznosti na tento pozitivní vývoj oznámila Komise v průběhu návštěvy ministerské
předsedkyně Gavriliţové v Bruselu ve dnech 27. a 28. září, že začátkem října vyplatí
druhou splátku unijní makroekonomické pomoci ve výši 50 milionů EUR a navíc

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


Fakta a čísla o Evropské unii - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

Moldavsku okamžitě poskytne grant ve výši 36,4 milionu EUR, který má být použit na
další opatření v rámci reformy policie a na boj proti onemocnění COVID-19.
Dne 28. října 2021 proběhlo 6. zasedání Rady pro přidružení mezi EU a Moldavskem.
Jedním z hlavních problémů Moldavska zůstává otázka separatistického regionu
Podněstří, který v roce 1990 jednostranně vyhlásil nezávislost. Evropská unie se
jako pozorovatel účastní jednání o vyřešení podněsterského konfliktu ve složení 5+2
a i nadále podporuje jeho úplné mírové urovnání, které by respektovalo svrchovanost
a územní celistvost Moldavska a přiznalo by Podněstří zvláštní status. Čas od času
navíc dochází ke vzniku politického napětí mezi Kišiněvem a Komratem – hlavním
městem Gagauzska.
A. Postoj Evropského parlamentu
Evropský parlament přijal 4. července 2017 kladné stanovisko k návrhu Komise
poskytnout Moldavsku makrofinanční pomoc ve výši maximálně 100 milionů EUR.
Třetí, poslední splátku však nebylo bohužel možné uskutečnit, protože Moldavsko
nesplnilo před smluvně stanoveným termínem, tj. do konce července 2020, všechny
dohodnuté podmínky. V roce 2020 byl pro Moldavsko dohodnut nový balíček unijní
makrofinanční pomoci.
Ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o provádění dohody o přidružení
mezi EU a Moldavskem vyjádřil Evropský parlament mimořádné obavy týkající se
nedodržování demokratických norem v zemi a toho, že oligarchové využívají stát ve
vlastním zájmu. Ve svém usnesení ze dne 20. října 2020 na stejné téma však Evropský
parlament uznává, že v zemi došlo ke zlepšení, a znovu vyzývá moldavské orgány, aby
pokračovaly v boji proti korupci a zaručily nezávislost a nestrannost soudnictví. Kromě
toho se v něm uvádí, že prezidentské volby konané v listopadu 2020 budou testem
demokracie a dodržování zásad právního státu v zemi.
Evropský parlament se vzhledem k omezením z důvodu onemocnění COVID-19
nemohl zúčastnit pozorování těchto voleb.
B. Meziparlamentní spolupráce
Dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskem dala svým článkem 440 vzniknout
parlamentnímu výboru pro přidružení. První schůze tohoto výboru se konala dne
16. října 2014, zatímco devátá schůze proběhla distančně dne 22. března 2021.
Parlamentní výbor pro přidružení ve svém konečném prohlášení a svých doporučeních
uznal, že pandemie onemocnění COVID-19 způsobila lidstvu bolest, a vyzval
k rychlému poskytnutí vakcín veškerému obyvatelstvu v roce 2021. Uvítal rozpočtovou
a makroekonomickou podporu, kterou EU poskytla jednotlivým odvětvím, a vyjádřil
naději, že dojde k oživení hospodářství, přičemž zvláštní pozornost bude věnována
mladým lidem. Parlamentní výbor pro přidružení vyzval k přijetí nového programu pro
přidružení. Vyjádřil také znepokojení nad pomalým tempem soudního projednávání
rozsáhlého bankovního podvodu, k němuž došlo v roce 2014, a připomenul, že
evropská perspektiva Moldavska musí vycházet především z dodržování hodnot
a zásad, na nichž se EU zakládá. Uvedený výbor vyzval také ke zmírnění extrémní
politické polarizace, která Moldavsko sužuje.
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C. Volební pozorovatelské mise
Evropský parlament byl přizván ke sledování průběhu veškerých voleb, které se
v poslední době v Moldavsku konaly. V únoru 2019 sledoval parlamentní volby
a konstatoval, že hlasování proběhlo bez větších incidentů a bylo obecně dobře
zorganizováno. Vyjádřil však znepokojení nad údajnými případy, kdy byli občané
v rámci organizovaného přesunu voličů z Podněstří autobusy placeni za hlasování
pro určitou stranu. V důsledku pandemie nemohl Evropský parlament vyslat misi
k pozorování prezidentských voleb konaných v listopadu 2020, avšak podle zjištění
(omezené) míse Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) měli voliči přes negativní
kampaň rozdělující společnost a polarizující zpravodajství na výběr mezi politickými
alternativami a byla dodržována základní svoboda shromažďování a projevu.
Vzhledem ke stabilní epidemiologické situaci v Moldavsku v této době vyslal Evropský
parlament delegaci, která se připojila k mezinárodní misi vyslané k pozorování
parlamentních voleb konaných dne 11. července 2021 pod vedením Úřadu pro
demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě. Pozorovatelé konstatovali, že volby byly celkově dobře zorganizovány, byly
svobodné a proběhly na základě soupeření různých politických stran, a to přes některé
nedostatky, které bude nutné před dalšími volbami vyřešit. Nově vzniklý parlament
i vláda získaly od moldavských občanů silný mandát k provedení náročných reforem
a přiblížení země k Evropské unii.

BĚLORUSKO

V posledních desetiletích jsou vztahy EU s Běloruskem poznamenány kvůli neustálému
porušování lidských a občanských práv v této zemi napětím. Mezi lety 2014 a 2020 však
Bělorusko zaujímalo k EU a Východnímu partnerství zdánlivě otevřenější postoj. Jeho
vztahy se západními zeměmi se poněkud zlepšily a Bělorusko hrálo také významnou
úlohu hostitele jednání o ukrajinské krizi zprostředkovaných Evropskou unií. Evropská
unie se na oplátku zavázala k politice „kritické angažovanosti“ vůči Bělorusku popsané
v závěrech Rady ze dne 15. února 2016, podle nichž patří mezi základní kritéria, která
budou utvářet budoucí politiku EU vůči této zemi, i nadále konkrétní kroky, kterými by
Bělorusko zajistilo dodržování základních svobod, zásad právního státu, lidských práv
– včetně svobody slova, projevu a sdělovacích prostředků – a pracovních práv.
Rada dne 25. února 2016 rozhodla, že neprodlouží restriktivní opatření vztahující se
na 170 osob a tři společnosti, která byla pozastavena už v říjnu 2015. Prodloužila
však platnost ostatních opatření, včetně zbrojního embarga, zmrazení majetku čtyř
osob uvedených na seznamu v souvislosti s nevyřešeným zmizením dvou opozičních
politiků, jednoho podnikatele a jednoho novináře, a zákazu jejich vstupu na území EU.
Rada prodloužila platnost stávajících restriktivních opatření do 28. února 2020.
V roce 2016 zahájila EU s Běloruskem z iniciativy běloruské strany opětovně
dialog o lidských právech, přičemž šesté kolo jednání proběhlo v červnu 2019.
V roce 2016 byla s cílem vytvořit fórum pro politický dialog na úrovni vysoce
postavených odborníků ustavena koordinační skupina EU a Běloruska. Tato skupina
má především řídit spolupráci mezi EU a Běloruskem a dohlížet na další rozvoj
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jejich vztahů. V prosinci 2019 proběhlo její osmé setkání, na němž delegace EU
v Bělorusku potvrdila, že je otevřena dalšímu rozvoji vztahů mezi EU a touto zemí,
které by byly ku prospěchu běloruských občanů a jejichž cílem by bylo zvýšit odolnost
běloruské společnosti a podpořit svrchovanost a nezávislost Běloruska. Delegace
EU však také zopakovala, že v zemi je nutné provést komplexní reformu volebního
zákona, upozornila na celou řadu obav týkajících se dodržování základních svobod,
zejména svobody sdělovacích prostředků, svobody projevu a svobody shromažďování,
a připomněla, že se staví jednoznačně proti trestu smrti.
Bělorusko se aktivně zúčastnilo dvoustranných i vícestranných formátů Východního
partnerství. V roce 2017 byla uzavřena jednání o partnerství v oblasti mobility
a 1. července 2020 vstoupila v platnost dohoda o usnadnění vízové povinnosti
a readmisní dohoda, jejichž cílem je rozvoj vztahů mezi lidmi. Obě strany nyní jednají
o prioritách partnerství, které bude v nadcházejících letech tvořit rámec pro spolupráci
mezi EU a Běloruskem.
Je velmi politováníhodné, že Bělorusko přesto, že přijalo akční plán pro oblast lidských
práv na období let 2016–2019, nedostálo v této oblasti svým závazkům. Zůstává tak
poslední zemí na evropském kontinentu, která stále uplatňuje trest smrti, což ji de iure
vylučuje z Rady Evropy. Pravidelně jsou zahajovány diskuze o moratoriu na výkon
trestu smrti, jejichž konečným cílem je tento trest zcela zrušit. Zdá se však, že se jedná
jen o zástěrku, protože zatím nebyly přijaty žádné konkrétní kroky.
Evropská unie důrazně odsoudila násilný zákrok proti pokojným demonstrantům,
k němuž došlo v únoru a březnu 2017. Předčasné parlamentní volby, které se konaly
dne 18. listopadu 2019, byly poznamenány celou řadou nesrovnalostí a nedostatků,
které vedly k tomu, že opozice přišla o veškerou možnost mít v parlamentu své
zástupce. Prezidentské volby ze dne 9. srpna 2020 nebyly podle mezinárodního
společenství ani svobodné, ani spravedlivé, navíc jim předcházelo systematické
pronásledování členů opozice. Období po volbách se zase vyznačovalo brutálními
zásahy proti pokojným demonstrantům, zástupcům opozice a novinářům, které dosáhly
v celé historii této země nevídaných rozměrů. V důsledku toho zavedla Evropská
unie ve čtyřech krocích sankce (poslední v červnu 2021) proti 88 osobám a sedmi
subjektům, které jsou odpovědny za volební podvody a násilné represe a nesou za
ně vinu, a prohlásila, že je připravena k zavedení dalších restriktivních opatření proti
subjektům režimu a vysoce postaveným funkcionářům, včetně Alexandra Lukašenka,
kterého už nepovažuje za legitimního prezidenta Běloruska. Evropská unie kromě toho
omezila dvoustrannou spolupráci s běloruskými orgány na centrální úrovni, zvýšila
podporu poskytovanou běloruskému lidu a občanské společnosti a odpovídajícím
způsobem nově zaměřila svou dvoustrannou finanční pomoc.
Běloruský režim v rámci odvety formálně pozastavil svou účast v politice Východního
partnerství a ve stávajících strukturách, jako je dialog mezi EU a Běloruskem o lidských
právech a koordinační skupina EU a Běloruska.
A. Postoj Evropského parlamentu
Evropský parlament přijal několik usnesení, v nichž kritizuje Bělorusko kvůli politickým
vězňům, omezování svobody sdělovacích prostředků a občanské společnosti,
nedodržování lidských práv, včetně výkonu trestu smrti, a kvůli zmanipulovaným
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parlamentním volbám. Ve svém usnesení ze dne 19. dubna 2018 podpořil kritickou
angažovanost EU vůči Bělorusku pod podmínkou, že Bělorusko přijme konkrétní
opatření k demokratizaci společnosti a bude dodržovat základní svobody a lidská
práva. Zejména pak Bělorusko vyzval, aby se připojilo k celosvětovému moratoriu
na používání trestu smrti, což by bylo prvním krokem na cestě k jeho trvalému
zrušení. Ve svém usnesení ze dne 4. října 2018 Evropský parlament opětovně odsoudil
pronásledování a zadržování novinářů a zástupců nezávislých sdělovacích prostředků
a znovu vyzval k většímu dodržování demokratických zásad, právního státu, lidských
práv a základních svobod.
Evropský parlament přijal v reakci na podvodné prezidentské volby ze dne
9. srpna 2020 a následné tvrdé zásahy proti členům opozice, nezávislým sdělovacím
prostředkům a pokojným demonstrantům dne 17. září 2020 usnesení o situaci
v Bělorusku a další usnesení na stejné téma dne 26. listopadu 2020. V těchto
usneseních poslanci konstatovali, že při volbách došlo ke zjevnému porušení
všech mezinárodně uznávaných norem a že většina Bělorusů považuje za
skutečně zvoleného prezidenta Běloruska společnou kandidátku opozice Svjatlanu
Cichanouskou. Vyzvali k urychlenému přijetí unijních sankcí proti veřejným činitelům
odpovědným za volební podvody a represe, mj. proti bývalému prezidentovi
Alexandru Lukašenkovi. Vyjádřili svou podporu Koordinační radě, kterou zřídila paní
Cichanouská, aby přechodně zastupovala lid požadující demokratické změny. Poslanci
tato zásadní stanoviska vyjádřili znovu ve svém doporučení ze dne 21. října 2020
týkajícím se vztahů s Běloruskem.
Předseda delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem a stálý zpravodaj
pro Bělorusko vydali několik společných prohlášení, v nichž vyjádřili politování
nad neustále se zhoršující situací v zemi, pokud jde o dodržování lidských práv,
a kritizovali Lukašenka za to, že se stále drží u moci. V prosinci 2020 Evropský
parlament podnikl informativní cestu do Běloruska, aby posoudil potřeby běloruských
demokratických sil a zhodnotil, jak by je mohl podpořit, a to jak na administrativní,
tak i na politické úrovni. Je symbolické, že se tato cesta konala v týdnu, kdy se
udělovala Sacharovova cena za rok 2020, kterou získala demokratická opozice
v Bělorusku. Následně Evropský parlament vytvořil pod záštitou svého podvýboru
pro lidská práva ve spolupráci s Výborem pro zahraniční věci a delegací Evropského
parlamentu pro vztahy s Běloruskem platformu proti beztrestnosti za porušování
lidských práv v Bělorusku. Skupina pro podporu demokracie a koordinaci voleb
navíc navrhla širokou škálu opatření na podporu demokracie uzpůsobených potřebám
běloruských demokratických aktivistů. Evropský parlament navíc ve svém usnesení ze
dne 10. června 2021 o systematických represích v Bělorusku a jejich důsledcích pro
bezpečnost EU v návaznosti na únos unijního civilního letadla ze strany běloruských
orgánů odsoudil rozsáhlé porušování lidských práv v Bělorusku a pobuřující využívání
nelegální migrace režimem Alexandra Lukašenka jako nástroje k destabilizaci EU.
B. Meziparlamentní spolupráce
Evropský parlament neudržuje s běloruským parlamentem oficiální vztahy, protože se
v Bělorusku opakovaně nedaří uspořádat svobodné a spravedlivé volby a dodržovat
mezinárodní normy týkající se demokracie a zásad právního státu, jak ukázala nová
vlna protestů a rozsáhlé represe, k nimž došlo po podvodných parlamentních volbách
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konaných dne 18. listopadu 2019 a prezidentských volbách ze dne 9. srpna 2020.
Stejně tak nebyli poslanci běloruského parlamentu pozváni, aby se zapojili do činnosti
Parlamentního shromáždění Euronest, jelikož základní podmínkou přizvání dotohoto
shromáždění je splnění kritérií OBSE pro konání voleb.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem vede Evropský parlament aktivní úzký dialog
se zástupci běloruských politických sil a nezávislých nevládních organizací a s aktéry
občanské společnosti, kteří jsou od posledních prezidentských voleb zastoupeni
v Koordinační radě. V Bruselu a ve Štrasburku se konají pravidelné schůze delegace
Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem (probíhající v době koronavirové
pandemie distančně), na nichž se projednává vývoj vztahů mezi EU a Běloruskem
a hodnotí politická a ekonomická situace země a také nejnovější vývoj, pokud jde
o demokracii, porušování lidských práv a zásad právního státu. Tato delegace podnikla
v červnu 2015 a červenci 2017 cestu do Minsku, přičemž její předsednictvo tam
vycestovalo v říjnu 2018 a únoru 2020.
C. Volební pozorovatelské mise
Evropský parlament nebyl přizván ke sledování průběhu voleb v Bělorusku od
roku 2001. Jak je v podobných případech zvykem, spoléhá se Evropský parlament
na posouzení situace v dané zemi, které provádí Parlamentní shromáždění Rady
Evropy a Parlamentní shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
Bohužel nebyli přes předchozí sliby běloruského režimu pozváni ke sledování
prezidentských voleb konaných dne 9. srpna 2020 ani tito mezinárodní pozorovatelé.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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