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HÁROM KELETI PARTNERSÉGI SZOMSZÉD:
UKRAJNA, MOLDOVA ÉS BELARUSZ

Az EU 2009-ben kialakított keleti partnerségi politikája hat szovjet utódállamra
terjed ki: Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova és Ukrajna.
A partnerség célja, hogy támogatást nyújtson ezen országok politikai, szociális
és gazdasági reformtörekvéseihez a demokratizálódás és a jó kormányzás, az
energiabiztonság, a környezetvédelem, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés
fokozása érdekében. Belarusz kivételével az összes résztvevő tagja az Euronest
Parlamenti Közgyűlésnek.

UKRAJNA

Az Ukrajnában 2013 novembere óta tartó drámai események az Unió melletti
tüntetésként kezdődtek az akkori elnök, Viktor Janukovics azon döntése miatt, hogy
nem írja alá az Unióval kötendő társulási megállapodást, amelyet 2012 márciusában
kezdeményeztek. A mozgalom végül kormányváltáshoz és parlamenti választásokhoz
vezetett 2014 októberében, amely során Európa- és reformpárti pártok kerültek
hatalomra.
Az „Euromajdan” mozgalmat követően, 2014 márciusában Oroszország jogellenesen
annektálta a Krímet, Ukrajna keleti része pedig orosz támogatást élvező szeparatisták
szította háborúba süllyedt. Az ENSZ szerint a konfliktus kezdete óta 2020 februárjáig
több mint 13 000 embert (köztük legalább 3350 civilt) öltek meg Ukrajnában. Az
áldozatok között található a maláj légitársaság MH17 számú járatának 298 utasa,
amely a szeparatisták- által ellenőrzött területen zuhant le 2014. július 17-én. Az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szerint 2017 óta csökkenő
tendencia figyelhető meg a polgári áldozatok számában.
A 2015-ben megkötött minszki megállapodások és az új tárgyalási formák – a
háromoldalú összekötő csoport (EBESZ, Oroszország és Ukrajna) és a normandiai
négyek (Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország) – létrehozása
ellenére a harcok rendszeres kitörése miatt megkérdőjeleződött a fegyverszünet
fenntarthatósága. Az EU Oroszország elleni gazdasági szankcióit a minszki
megállapodások Moszkva általi maradéktalan teljesítéséhez kötötte. A szankciók azóta
is érvényben vannak, és időről-időre megújítják őket.
2017. június 11-én lépett hatályba a biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán
állampolgárok vízummentes utazása az Unióba legfeljebb 90 napos tartózkodás
esetén, mivel Ukrajna teljesítette a vízumliberalizációs cselekvési terv kritériumait.
A rövid távú vízummentes rendszer célja, hogy erősítse az emberek közötti
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kapcsolatokat, valamint az EU és Ukrajna közötti üzleti, társadalmi és kulturális
kötelékeket.
A társulási megállapodás 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba, bár ideiglenes
és részleges alkalmazása már 2014. november 1-jén elkezdődött. A megállapodás
egyik legfontosabb eleme, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló
megállapodás 2016. január 1-jén vált teljes mértékben működőképessé.
A társulási megállapodás új gazdasági lehetőségeket kínál az EU és Ukrajna számára
egyaránt. Az EU a megállapodás révén megszilárdította pozícióját mint Ukrajna
legfontosabb kereskedelmi partnere. 2019-ben a kétoldalú kereskedelem volumene
elérte a 43,3 milliárd EUR-t, és Ukrajna teljes kereskedelmének több mint 40%-a az
EU-ból származott.
A 2019. április 18-i elnökválasztáson Porosenko elnököt legyőzte a politikai élet
egy új szereplője, Volodimir Zelenszkij. Zelenszkij elnök feloszlatta a parlamentet,
és 2019 júliusában azonnali választásokat rendelt el. E parlamenti választáson
pártja, a „Nép Szolgája” elsöprő győzelmet aratott, amelynek eredményeként a
424 megszerezhető mandátumból 254 mandátumos abszolút többséget kapott.
Ennek következtében Nép Szolgája pártból került ki a parlament elnöke (Dmytro
Razumkov) és a miniszterelnök (Olekszij Honcsaruk). 2020 márciusában a szilárd
parlamenti többség ellenére Zelenszkij elnök jelentős kormányátalakítást hajtott végre
(Denisz Smihal vette át a miniszterelnöki tisztséget). 2021-ben újabb kormányzati
átalakításokra került sor, részint a Covid19-világjárvány következményeképpen,
részint pedig amiatt, hogy Zelenszkij elnök kész stabil ütemben folytatni a reformokat.
2021-ben Zelenszkij elnök megerősítette az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi
Tanács szerepét is, és a kulcsfontosságú döntések és szakpolitikai kezdeményezések
tekintetében egyre nagyobb mértékben támaszkodik az intézményre. Az ukrán
jogalkotók emellett leváltották Razumkov szóvivőt, miután komoly vitát folytattak
le az úgynevezett „oligarchamentesítési törvény” elfogadásáról, amelyet az elnök
2021 novemberében valóban alá is írt.
A politikai támogatás mellett 2014 óta az EU és pénzügyi intézményei több mint
15 milliárd EUR összegű vissza nem térítendő támogatást és hitelt mozgósítottak az
ukrajnai reformfolyamat támogatására. Ez magában foglalja az Európai Szomszédsági
Támogatási Eszköz (1,365 milliárd EUR), a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat
(116 millió EUR) és az EU ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó
tanácsadó missziója (EUAM Ukrajna, 116 millió EUR), valamint az Európai Beruházási
Bank által nyújtott nagyon jelentős hitelek és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank beruházásai (egyenként több mint 4 milliárd EUR) keretében történt uniós
transzfereket, továbbá az uniós külső beruházási terv – egy kulcsfontosságú
uniós kezdeményezés – keretében nyújtott transzfereket, amelyek a pénzügyi
kockázatokat enyhítik az uniós garanciaalappal (1,5 milliárd EUR), valamint azáltal,
hogy a Szomszédsági Beruházási Platformon keresztül ötvözik az uniós pénzügyi
intézmények által nyújtott pénzügyi támogatásokat a kölcsönökkel.
Egy közösen kidolgozott reformprogram keretében az EU számos kiemelt
területen szorosan figyelemmel kíséri a haladást: a korrupció elleni küzdelem,
az igazságszolgáltatás reformja, az alkotmányos és választási reformok, az üzleti
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környezet javítása és az energiahatékonyság, valamint a közigazgatás reformja.
A makroszintű pénzügyi támogatás harmadik és egyben utolsó, 600 millió eurós
összegű részletét 2018. január 18-án törölték, mivel Ukrajna nem teljesítette a
megállapított feltételeket. 2018 júliusában azonban az EU új, 1 milliárd EUR összegű
makroszintű pénzügyi támogatási programról állapodott meg. A csomag első részletét
(500 millió EUR) 2018 novemberében folyósították, miután Ukrajna teljesítette az EU-
val közösen elfogadott szakpolitikai kötelezettségvállalásokat. Az EU 2020. június 10-
én folyósította a negyedik makroszintű pénzügyi támogatási program második
500 millió EUR összegű részletét. Ezzel az EU által Ukrajnának 2014 óta folyósított
makroszintű pénzügyi támogatási transzferek összértéke elérte a 3,8 milliárd EUR-t (a
lekötött 4,4 milliárd EUR-ból), ami az egyes partnerországoknak nyújtott támogatások
közül a legnagyobb összeg. Emellett az EU egy legfeljebb 1,2 milliárd EUR összegű
makroszintű pénzügyi támogatási hitelt is Ukrajna rendelkezésére bocsátott a Covid19-
világjárvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. Az első részlet folyósítására
2020. december 9-én került sor. A második és egyben utolsó részlet folyósítására
2021. október 25-én került sor, így sikeresen lezárult a program.
2014 őszén a Bizottság létrehozott egy, az uniós intézmények és tagállamok
szakértőiből álló, kifejezetten Ukrajnát támogató csoportot, amely az ukrán hatóságok
számára biztosít koordinációt és tanácsadást a kulcsfontosságú reformágazatokban.
Az EUAM Ukrajna – amelyet 2014 decemberében hoztak létre Ukrajnában –
koordinálja a polgári biztonsági ágazatot célzó nemzetközi támogatást, és az operatív
tevékenységeken kívül stratégiai tanácsadást nyújt az ukrán hatóságoknak, beleértve
a képzést is, a jogállamiságot erősítő, fenntartható, elszámoltatható és hatékony
biztonsági szolgálatok kialakítása tárgyában.
A. Az Európai Parlament álláspontja
A nyolcadik jogalkotási ciklusban (2014–2019) az Európai Parlament 19 állásfoglalást
fogadott el Ukrajnáról, köztük egy állásfoglalást az Ukrajnával kötött társulási
megállapodás 2018. évi végrehajtásáról. 2021. február 11-én az Európai
Parlament elfogadott egy kulcsfontosságú állásfoglalást a társulási megállapodás
végrehajtásáról, nagy hangsúlyt fektetve az éppen zajló reformfolyamatra és a
korrupcióellenes struktúrára.
2018-ban az Európai Parlament a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjat Oleg
Szencov filmrendezőnek ítélte oda, akit 20 év börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban
a Krím Oroszország általi illegális megszállása elleni tiltakozásért. Oleg Szencov
2019 szeptemberében szabadult a börtönből, és 2019 novemberében kapta meg a
díjat Strasbourgban.
B. Parlamentek közötti együttműködés
Az ukrajnai demokráciatámogatási tevékenységei keretében az Európai Parlament
átfogó kapacitásépítő programot is végrehajt az ukrán parlament, a Verhovna Rada
számára. Ezek az erőfeszítések azokra az ajánlásokra épülnek, amelyeket a Pat Cox,
az Európai Parlament volt elnöke által 2016 szeptembere és 2017 februárja között
megvalósult igényfelmérő kiküldetés során fogalmaztak meg.
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Az Európai Parlament a Jean Monnet párbeszédnek nevezett közvetítési folyamat
irányításáért is felelős, amely a Verhovna Rada elnökét és a politikai csoportok vezetőit
fogja össze a fenti ajánlások végrehajtásának nyomon követése céljából.
Az Európai Parlament támogatásának és kapacitásépítésének jogi kereteit a Verhovna
Radával közösen 2015. július 3-án aláírt és az új parlamenti ciklusra megújított
egyetértési nyilatkozat és a két jogalkotó testület főtitkárai által 2016 márciusában aláírt
adminisztratív együttműködési megállapodás teremti meg.
Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság tizedik ülésére 2019 decemberében
került sor Strasbourgban, 2020. december 7-én pedig videokonferencia útján távülésre
került sor. A bizottság rendszeresen kifejezésre juttatta, hogy határozottan támogatja
Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitását és területi integritását,
és áttekintette a folyamatban lévő reformokat és a jogalkotási menetrendet, valamint
a társulási megállapodás végrehajtását. Hangsúlyozta továbbá, hogy a korrupció
elleni hatékony küzdelem elengedhetetlen a teljes reformfolyamat sikeréhez, együtt az
igazságügyi reform ambiciózus és hiteles végrehajtásával.
C. Választásmegfigyelés
Az Európai Parlament megfigyelő missziókat küldött 2014–2015-ben az elnök-,
parlamenti és helyhatósági választásokra, 2019-ben pedig az elnök- és parlamenti
választásokra.
Az orosz parlament (a „Duma”) legutóbbi választására 2021. szeptember 17. és
19. között került sor, többek között a Krím egész területén. A Bizottság alelnöke/az
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2021. szeptember 20-i nyilatkozatában
sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi
Jogok Hivatala (EBESZ ODIHR) nem végez megfigyelő missziót, tudomásul vette a
választások súlyos megsértéséről beszámoló független és megbízható forrásokat, és
ismételten hangot adott az EU mély aggodalmának az ellenzék, a civil társadalom
és a független vélemények Oroszország-szerte folyamatosan szűkülő mozgástere
miatt. A nyilatkozat hangsúlyozta, hogy az EU nem ismeri el a megszállt Krím-
félszigeten önkényesen tartott választásokat, és megjegyezte, hogy az Oroszországi
Föderáció döntése, amellyel Ukrajnában Donyeck és Luhanszk régió nem kormányzati
ellenőrzésű területeinek lakosait is bevonta a választásokba, ellentétes volt a minszki
megállapodások szellemével és célkitűzéseivel.

MOLDOVA

2014. június 27-én az EU és Moldova társulási megállapodást írt alá, amelynek része
egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség kialakítása is, és amely 2016-
ban lépett életbe. A társulási megállapodás megerősítette Moldova és az Unió politikai
és gazdasági kapcsolatait. Reformtervet határoz meg a jó kormányzás és a gazdasági
fejlődés szempontjából kulcsfontosságú területeken, és számos ágazatban megerősíti
az együttműködést. A megállapodás aláírásával Moldova elkötelezte magát az
országos szakpolitikák uniós jogszabályokon és gyakorlaton alapuló megreformálása
mellett. A társulási megállapodás végrehajtásának ütemtervét a 2017–2019 közötti
időszakra vonatkozó felülvizsgált társulási menetrend határozta meg, amely 13 fő
prioritást tartalmazott, és amelyet a Bizottság a legutóbb 2021 októberében értékelt.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://www.europarl.europa.eu/delegations/hu/d-ua/activities/inter-parliamentary
https://www.consilium.europa.eu/hu/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/
https://www.consilium.europa.eu/hu/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/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:22014A0830(01)&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:22017D1489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:22017D1489
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_295_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1535649.pdf


Az Európai Unió ismertetése - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló új társulási menetrend végleges kialakítása
jelenleg folyamatban van. A nagyratörő menetrend megvalósítása érdekében az
ország jelentős uniós támogatásban részesül. Az EU Moldova messze legfontosabb
kereskedelmi partnere, és az ország teljes kereskedelmének 56%-át bonyolítja le. Az
EU egyúttal a legnagyobb beruházó is az országban.
A rövid távú tartózkodási vízumok liberalizációja 2014. áprilisban lépett hatályba.
Azóta több, mint 2,5 millió – biometrikus útlevéllel rendelkező – moldovai állampolgár
utazott vízum nélkül a schengeni térségbe, ami előmozdította a turizmust, az üzleti
kapcsolatokat és az emberek közötti kapcsolatokat.
Moldovában az elmúlt években romlottak a demokratikus normák. Különösen
aggasztó volt, hogy 2017 júliusában az EBESZ Demokratikus Intézmények és
Emberi Jogok Hivatala (ODIHR), valamint és a Velencei Bizottság ajánlásaival
szembefordulva módosították a választásokra vonatkozó jogszabályokat, jogellenes
módon érvénytelenítették a 2018. júniusi chitainăui polgármesteri választás
eredményeit, nem indítottak büntetőeljárást a 2014-es (1 milliárd USD összegű)
banki csalásért felelős személyekkel szemben, és egyre szaporodott az emberi
jogok megsértéséről szóló jelentések száma. Ezért az EU 2018-ban felfüggesztette
makroszintű pénzügyi támogatásának folyósítását.
Az EU ezt követően úgy határozott, hogy mégis folytatja a költségvetési támogatást,
és 2019-ben kifizette a makroszintű pénzügyi támogatás első, 30 millió euró összegű
részletét, annak fényében, hogy Moldova ismét ígéretet tett az igazságszolgáltatási
rendszer reformjára és a jogállamiság fenntartására. Meg kell azonban jegyezni, hogy a
makroszintű pénzügyi támogatás második részletének folyósítását továbbra is szigorú
feltételektől teszik majd függővé.
Az EU–Moldova Társulási Tanács 2019. szeptember 30-án tartotta harmadik
ülését. Ekkor Maia Sandu, Moldova jelenlegi elnöke még miniszterelnök volt. A
résztvevők történelmi jelentőségű lehetőségnek minősítették az EU és Moldova
közötti kapcsolatok megújítását, valamint a stabilitást és a növekedést lehetővé tevő
kézzelfogható strukturális változásokat szorgalmaztak. A Társulási Tanács tudomásul
vette Moldova harmonizációs erőfeszítéseit (már több mint 25 000 uniós technikai
standardot ültettek át az ország nemzeti jogszabályaiba), és további intézkedésekre
szólított fel az igazságügyi reform, a vízummentesség, valamint a korrupció és
a pénzmosás elleni küzdelem terén. A Tanács foglalkozott továbbá a mélyreható
és átfogó szabadkereskedelmi térségre vonatkozó megállapodás keretében elért
eredményekkel is, különös figyelmet fordítva az ágazati együttműködésre többek
között az energia területén. Az ülés résztvevői a politikai társulás témájával is
foglalkoztak, ezen belül kitérve a közös kül- és biztonságpolitika keretében kialakítandó
együttműködésre és konvergenciára.
A Bizottság 2021. június 2-án közzétette a Moldovával kapcsolatos uniós
gazdaságélénkítési tervét, amely 600 millió eurót különít el az ország Covid19
utáni társadalmi-gazdasági fellendülésének támogatására, a zöld és digitális átállás
előmozdítására és az ország kiaknázatlan gazdasági potenciáljának felszabadítására.
A 2021. július 11-i előrehozott parlamenti választások Maia Sandu elnök uniós
integrációt támogató, „Cselekvés és Szolidaritás” elnevezésű pártjának (PAS)
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győzelmét hozta, és ezzel véget ért a több hónapja tartó politikai és alkotmányos
bizonytalanság időszaka. Ezt követően, augusztus 6-án a PAS többségét képviselő
parlament megerősítette Natalia Gavrilița miniszterelnöki tisztségét, valamint
jóváhagyta a miniszterelnök nagyra törő programját, amelynek célja, hogy kivezesse
a Szovjetunió utódállamát a régóta tartó politikai és gazdasági válságból. E program
másik célkitűzése – és első helyen álló külpolitikai prioritása –, hogy az EU–Moldova
társulási megállapodás maradéktalan végrehajtása révén szorosabbra vonja Moldova
és az EU kapcsolatait.
E pozitív fejlemények láttán a Bizottság Gavrilita miniszterelnök asszony
szeptember 27–28-i brüsszeli látogatása alkalmával bejelentette, hogy október
elején nemcsak folyósítja az 50 millió EUR összegű uniós makroszintű pénzügyi
támogatás második részletét, hanem haladéktalanul folyósít egy újabb, 36,4 millió euró
összegű támogatást is Moldovának, ezzel támogatva a rendőrségi reformra irányuló
erőfeszítéseit és a Covid19 elleni küzdelmet.
Az EU–Moldova Társulási Tanács 2021. október 28-án tartotta hatodik ülését.
Moldova számára továbbra is jelentős kihívást jelent a Dnyeszter-melléki
szakadár régió, amely 1990-ben egyoldalúan kinyilvánította függetlenségét. Az EU
megfigyelőként részt vesz a Dnyeszter-melléki konfliktus rendezéséről szóló 5+2
tárgyalási folyamatban, és továbbra is támogatja az átfogó, békés rendezést, amely
Moldova szuverenitásán és területi integritásán, valamint a Dnyeszter-melléki régió
különleges jogállásán alapszik. Emellett felszínre kerülnek időnként a Chișinău és a
Gagauzia autonóm régió fővárosa, Comrat közötti politikai feszültségek is.
A. Az Európai Parlament álláspontja
2017. július 4-én az Európai Parlament elfogadta a Bizottság azon javaslatára
vonatkozó álláspontját, amely szerint legfeljebb 100 millió euró makroszintű pénzügyi
támogatást nyújtana Moldova számára. Sajnálatos módon harmadik és utolsó részletét
nem lehetett kifizetni, mivel Moldova a szerződéses határidő 2020. júliusi lejárta előtt
nem teljesítette az összes feltételt, amelyben megegyeztek. 2020-ban megállapodás
született a Moldovának a makroszintű pénzügyi támogatás keretében nyújtandó új
szükséghelyzeti csomagról.
Az EU–Moldova társulási megállapodás végrehajtásáról szóló, 2018. november 14-
i állásfoglalásában az Európai Parlament rendkívüli aggodalmának adott
hangot a demokratikus normák országban tapasztalható visszaesése és az
oligarchikus érdekek „fogságában tartott állam” miatt. Az ugyanerről a témáról
szóló, 2020. október 20-i állásfoglalása azonban elismeri az országban elért
eredményeket, ugyanakkor ismételten felszólítja a hatóságokat, hogy folytassák a
korrupcióellenes erőfeszítéseket, és garantálják az igazságszolgáltatás függetlenségét
és pártatlanságát. A 2020. novemberi elnökválasztást az országban a demokrácia és
a jogállamiság próbájaként határozza meg.
Az Európai Parlamentnek a Covid19-cel kapcsolatos korlátozások miatt nem állt
módjában e választás megfigyelése.
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B. Parlamentek közötti együttműködés
Az EU–Moldova társulási megállapodás 440. cikke létrehozta a Parlamenti Társulási
Bizottságot. A Parlamenti Társulási Bizottság első ülésére 2014. október 16-án,
a kilencedik ülésre pedig 2021. március 22-én került sor. Zárónyilatkozatában és
ajánlásaiban a Parlamenti Társulási Bizottság elismerte a Covid19-világjárvány által
okozott emberi fájdalmat, és arra szólított fel, hogy 2021-ben a lakosság egésze
számára gyorsan juttassák el az oltóanyagokat. A Parlamenti Társulási Bizottság
üdvözölte az ágazati költségvetés és a makrogazdaság EU által nyújtott támogatását,
és kifejezte abbéli reményét, hogy a gazdaság újraindul, és különös figyelmet
fordítanak a fiatalokra. A Parlamenti Társulási Bizottság az új társulási menetrend
elfogadására szólított fel. Aggodalmát fejezte ki továbbá a 2014. évi nagyszabású
bankcsalással kapcsolatos bírósági eljárások lassú üteme miatt, és emlékeztetett
arra, hogy Moldova európai kilátásainak elsősorban az EU alapját képező értékek és
elvek tiszteletben tartásán kell alapulniuk. A Parlamenti Társulási Bizottság emellett a
Moldovát sújtó szélsőséges politikai polarizáció csökkentésére szólított fel.
C. Választásmegfigyelés
Az Európai Parlamentet meghívták a Moldovában zajló összes legutóbbi választás
megfigyelésére. 2019 februárjában az Európai Parlament megfigyelte a moldovai
parlamenti választásokat, és kijelentette, hogy a szavazásra jelentős incidensek
nélkül került sor, és általában megfelelően bonyolították le. Aggályok merültek
fel azonban azzal kapcsolatban, hogy egyes polgároknak fizettek azért, hogy
bizonyos pártokra szavazzanak, és a szavazókat szervezetten utaztatták buszokkal a
Dnyeszter-mellékről. A világjárvány miatt az Európai Parlament nem tudott választási
megfigyelő missziót küldeni a 2020. novemberi elnökválasztásra, de az EBESZ/ODIHR
(csökkentett létszámú) missziójának megállapításai elismerték, hogy a szavazóknak
volt lehetőségük a politikai alternatívák közötti választásra, és tiszteletben tartották az
alapvető gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságokat, a negatív és megosztó
kampányok és a média polarizáló tudósításai ellenére.
Mivel a moldovai járványügyi helyzet akkoriban stabil volt, az Európai Parlament
küldöttséget delegált a 2021. július 11-i parlamenti választások megfigyelését végző,
az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala által vezetett
nemzetközi választási megfigyelő misszióba. A megfigyelők szerint a választások
összességében jól szervezetten, szabadon és versenyszellemben folytak, jóllehet
bizonyos hiányosságokat a jövőbeli választások során még majd orvosolni kell. Az
újonnan megalakult parlament és kormány határozott megbízást kapott a moldovai
polgároktól arra, hogy nagyra törő reformokat vigyen véghez, és közelebb hozza az
országot az EU-hoz.

BELARUSZ

Az elmúlt évtizedekben az EU Belarusszal fenntartott kapcsolatai az emberi és polgári
jogok folyamatos megsértése miatt időnként nehézségekbe ütköztek. 2014 és 2020
között azonban Belarusz látszólag nyitottabb hozzáállást tanúsított az EU és a keleti
partnerségi politika irányába. A nyugati országokkal való kapcsolata némileg javult,
és házigazda minőségében fontos szerepet játszott az ukrán válsággal foglalkozó,
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uniós közvetítéssel folytatott tárgyalásokban. Válaszul az EU kötelezettséget vállalt a
2016. február 15-i tanácsi következtetésekben felvázolt, Belarusszal szembeni „kritikus
párbeszéd” politikája mellett, amely szerint a Belarusz által az alapvető szabadságok, a
jogállamiság, az emberi jogok – beleértve a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás
és a média szabadságát – és a munkavállalói jogok meghatározása érdekében tett
kézzelfogható lépések továbbra is alapvető kritériumok lesznek az EU ezen országgal
kapcsolatos jövőbeli politikájának alakításához.
A Tanács 2016. február 25-én úgy határozott, hogy nem hosszabbítja meg a
korlátozó intézkedéseket 170 olyan személlyel és 3 vállalattal szemben, melyeket
már 2015 októberében felfüggesztettek. A többi, már meglévő intézkedést azonban –
beleértve a fegyverembargót, az eszközök befagyasztását és két ellenzéki politikus,
egy üzletember és egy újságíró eltűnésének megoldatlan ügyével kapcsolatban a listán
szereplő négy személlyel szembeni utazási tilalmat – egy évvel meghosszabbította. A
Tanács 2020. február 28-ig meghosszabbította a korlátozó intézkedések hatályát.
Az EU és Belarusz közötti emberi jogi párbeszéd 2016-ban folytatódott a belarusz fél
kezdeményezésére, és a hatodik fordulóra 2019 júliusában került sor. A magas rangú
szakértők szintjén folyó szakpolitikai párbeszéd fórumának megteremtése érdekében
2016-ban létrehozták az EU–Belarusz koordinációs csoportot. E testület fő célja az EU
és Belarusz közötti együttműködés irányítása és a kapcsolatok továbbfejlesztésének
felügyelete. 2019 decemberében nyolcadik alkalommal ülésezett a csoport: az
EU belaruszi küldöttsége megerősítette, hogy nyitott az EU és Belarusz közötti
kapcsolatoknak a belarusz polgárok javát szolgáló továbbfejlesztése iránt a belarusz
társadalom rezilienciájának megerősítése, valamint Belarusz szuverenitásának és
függetlenségének támogatása céljából, ugyanakkor megismételte, hogy szükség van
a választási jogszabályok átfogó reformjára, számos aggályt vetett fel az alapvető
szabadságokkal, nevezetesen a média szabadságával, a véleménynyilvánítás
szabadságával és a gyülekezés szabadságával kapcsolatban, és emlékeztetett arra,
hogy határozottan ellenzi a halálbüntetést.
Belarusz proaktív módon vett részt a keleti partnerségben, bilaterális és multilaterális
formában egyaránt. 2017-ben lezárultak a mobilitási partnerségről szóló tárgyalások,
és 2020. július 1-jén vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodások léptek
hatályba azzal a céllal, hogy előmozdítsák az emberek közötti kapcsolatokat. Mindkét
fél jelenleg tárgyal a partnerségi prioritásokról, amelyek az elkövetkező években az EU
és Belarusz közötti együttműködés keretét fogják képezni.
Nagyon sajnálatos módon, a 2016–2019-es időszakra szóló emberi jogi cselekvési
terv elfogadása ellenére Belarusz nem tett eleget az emberi jogok terén tett
kötelezettségvállalásának. Továbbra is ez az egyetlen ország az európai kontinensen,
amely még mindig alkalmazza a halálbüntetést, ami de jure kizárja az Európa
Tanácsból. A halálbüntetésre vonatkozó moratóriumról szóló vitákra – annak esetleges
eltörlésére tekintettel – rendszeresen sor kerül, de figyelemelterelésnek tűnnek, mivel
a megvalósítás még várat magára.
Az EU határozottan elítélte a békés tüntetők elleni erőszakos fellépést
2017 februárjában és márciusában. A 2019. november 18-i előrehozott
parlamenti választásokat számos jogellenes gyakorlat és hiányosság hátráltatta,
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aminek következtében az ellenzéket megfosztották a parlamenti képviselettől. A
2020. augusztus 9-i elnökválasztást a nemzetközi közösség nem tartotta sem
szabadnak, sem tisztességesnek, és azt az ellenzéki tagok szisztematikus üldözése
előzte meg, amelyet az ország történelmében korábban soha nem látott méreteket öltő
brutális fellépés követett a békés tüntetőkkel, ellenzéki képviselőkkel és újságírókkal
szemben. Ennek következtében az EU négy szakaszban (a legutóbb 2021 júniusában)
vetett ki szankciókat, összesen 88 (választási csalásért és erőszakos elnyomásért
felelős) személlyel és hét szervezettel szemben, és kijelentette, hogy kész további
korlátozó intézkedések meghozatalára is a rezsim szervezeteivel és magas rangú
tisztviselőivel, köztük Aljakszandr Lukasenkával szemben, akit már nem ismer
el Belarusz legitim elnökének. Emellett az EU csökkentette központi szinten a
kétoldalú együttműködést a belarusz hatóságokkal, fokozta a belarusz népnek és civil
társadalomnak nyújtott uniós támogatást, továbbá ennek megfelelően újrakalibrálta az
országnak nyújtott kétoldalú pénzügyi támogatását.
Erre a belarusz rezsim megtorló válaszként hivatalosan felfüggesztette részvételét a
keleti partnerségi politikában és más meglévő struktúrákban, például az EU–Belarusz
emberi jogi párbeszédben és az EU–Belarusz koordinációs csoportban.
A. Az Európai Parlament álláspontja
Az elmúlt években az Európai Parlament számos állásfoglalást fogadott el, amelyekben
bírálattal illette a belaruszi fejleményeket, így a politikai okokból történő fogva
tartást, a médiaszabadság és a civil társadalom korlátozását, az emberi jogok
megsértését, a halálbüntetés fenntartását és a parlamenti választások csalárdságát.
Az Európai Parlament 2018. április 19-i állásfoglalásában támogatta az Unió kritikán
alapuló szerepvállalását Belaruszban, amennyiben ez feltételeket foglal magában a
demokratizálódás felé vezető konkrét lépésekre, valamint az alapvető szabadságok
és emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan. Különösen felhívta Belaruszt
arra, hogy a halálbüntetés végleges eltörlése felé tett első lépésként csatlakozzon
a halálbüntetések végrehajtására vonatkozó globális moratóriumhoz. Az Európai
Parlament 2018. október 4-i állásfoglalásában ismét elítélte az újságírók fogva tartását
és a független média zaklatását, valamint megismételte a demokratikus elvek, a
jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának
megerősítésére vonatkozó felhívását.
A 2020. augusztus 9-i csalárd elnökválasztásra és az azt követő, az ellenzék tagjaival,
a független médiával és a békés tüntetőkkel szembeni brutális fellépésre válaszul az
Európai Parlament 2020. szeptember 17-én, majd 2020. november 26-án állásfoglalást
fogadott el a belarusz helyzetről. Ezekben az állásfoglalásokban a képviselők
megállapították, hogy a választásra az összes nemzetközileg elismert norma
nyilvánvaló megsértésével került sor, és hogy a belaruszok többsége a közös ellenzéki
jelöltet, Szvjatlana Cihanouszkaját tekinti Belarusz valóban megválasztott elnökének.
Azonnali uniós szankciókra szólítottak fel a választási csalásért és elnyomásért
felelős tisztviselőkkel, köztük Aljakszandr Lukasenka korábbi elnökkel szemben.
Kifejezték, hogy támogatják a Cihanouszkaja asszony által létrehozott Koordinációs
Tanácsot, amely a demokratikus változást követelő emberek ideiglenes képviselete.
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A képviselők a Belarusszal fennálló kapcsolatokról szóló, 2020. október 21-i
ajánlásukban megismételték ezeket az elvi álláspontokat.
Ezen túlmenően az Európai Parlament Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős
küldöttségének elnöke és a Belarusszal foglalkozó állandó előadó több közös
nyilatkozatot is kiadott, amelyekben sajnálatát fejezte ki az országban uralkodó
emberi jogi helyzet folyamatos romlása miatt, és bírálta Lukasenka folytatólagos
hatalombitorlását. 2020 decemberében az Európai Parlament tényfeltáró missziót
indított Belaruszba annak érdekében, hogy felmérje a belarusz demokratikus erők
szükségleteit, és értékelje, hogy az Európai Parlament miként tudná ezeket támogatni,
adminisztratív és politikai szinten egyaránt. Jelképes, hogy e kiküldetés egybeesett
a 2020. évi Szaharov-díj hetével, amely díj nyertese a belarusz demokratikus
ellenzék lett. Ezért az Európai Parlament az Emberi Jogi Albizottsága égisze alatt,
valamint a Külügyi Bizottsággal és a Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős
küldöttséggel együttműködve platformot indított a fehéroroszországi emberi jogi
jogsértések büntetlensége ellen. Emellett a Demokráciatámogatási és Választási
Koordinációs Csoport a belarusz demokrata aktivistákat és a demokráciát célzottan
támogató tevékenységek egész skáláját javasolta. Az Európai Parlament továbbá
(miután a belarusz hatóságok leszállásra kényszerítettek egy uniós repülőgépet) a
Belaruszban alkalmazott rendszerszintű elnyomásról és annak az EU biztonságára
gyakorolt hatásairól szóló, 2021. június 10-i állásfoglalásában elítélte az emberi jogok
széles körű megsértését Belaruszban, valamint azt, hogy Aljakszandr Lukasenka
rezsimje felháborító módon eszközként használja fel az illegális migrációt az EU
destabilizálása céljával.
B. Parlamentek közötti együttműködés
Az Európai Parlament nem tart fenn hivatalos kapcsolatot a belarusz parlamenttel,
mivel az ország ismételten elmulasztja a szabad és tisztességes választások
lebonyolítását, valamint a demokráciára és a jogállamiságra vonatkozó nemzetközi
normák teljesítését, amint azt a 2019. november 18-i csalárd parlamenti választásokat
és a 2020. augusztus 9-i elnökválasztást követő tüntetések újabb hullámai és a
nyílt elnyomás is mutatják. Hasonlóképpen, a belarusz parlament képviselőit még
nem hívták meg az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe, mivel az EBESZ választási
normáinak betartása a felvétel előfeltétele.
Mindemellett az Európai Parlament aktív és szoros párbeszédet folytat az ország
politikai erőinek képviselőivel, független nem kormányzati szervezetekkel és civil
társadalmi szereplőkkel, akik a legutóbbi elnökválasztás óta képviseltetik magukat a
Koordinációs Tanácsban. A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
rendszeresen ülésezik Brüsszelben és Strasbourgban – a Covid19-világjárvány
idején távolról is –, hogy megvitassák az EU és Belarusz közötti kapcsolatok
alakulását, valamint értékeljék az ország politikai és gazdasági helyzetét, valamint
a demokráciával, az emberi jogok megsértésével és a jogállamisággal kapcsolatos
legújabb fejleményeket. A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
2015 júniusában és 2017 júliusában, elnöksége pedig 2018 októberében és
2020 februárjában Minszkbe is utazott.
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C. Választásmegfigyelés
Belarusz 2001 óta nem hívta meg az Európai Parlamentet választások megfigyelésére.
Amint az ilyen esetekben megszokott, az Európai Parlament az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlése, az EBESZ/ODIHR Parlamenti Közgyűlése által az országban
végzett értékelésre támaszkodik. Sajnálatos módon azonban e nemzetközi
megfigyelőket nem hívták meg a 2020. augusztus 9-i elnökválasztás megfigyelésére,
annak ellenére, hogy a belarusz rezsim korábban elkötelezte magát a meghívásuk
mellett.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021

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