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TRZEJ SĄSIEDZI UE OBJĘCI PARTNERSTWEM
WSCHODNIM: UKRAINA, MOŁDAWIA I BIAŁORUŚ

Ustanowiona w 2009 r. polityka Partnerstwa Wschodniego UE obejmuje sześć
państw, które wchodziły niegdyś w skład Związku Radzieckiego: Armenię,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Partnerstwo powstało, aby
wspierać w tych państwach reformy polityczne, społeczne i gospodarcze
zmierzające do większej demokratyzacji i dobrych rządów, bezpieczeństwa
energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszyscy
uczestnicy z wyjątkiem Białorusi są członkami Zgromadzenia Parlamentarnego
Euronest.

UKRAINA

Dramatyczne wydarzenia, które od listopada 2013 r. rozgrywają się na Ukrainie,
rozpoczęły się jako prounijny protest przeciwko decyzji ówczesnego prezydenta
Wiktora Janukowycza o niepodpisaniu układu o stowarzyszeniu z UE, który
parafowano w marcu 2012 r. Ruch ten ostatecznie doprowadził do zmiany rządu i do
wyborów parlamentarnych w październiku 2014 r., w wyniku których władzę przejęły
partie proeuropejskie i proreformatorskie.
W następstwie ruchu Euromajdan Rosja bezprawnie zaanektowała Krym w marcu
2014 r., zaś wschodnia część Ukrainy pogrążyła się w konflikcie zbrojnym, podsycanym
przez separatystów wspieranych przez Rosję. Według ONZ od wybuchu konfliktu
do lutego 2020 r. na Ukrainie zginęło ponad 13 000 osób, w tym co najmniej
3 350 cywilów. Liczba ta obejmuje 298 osób podróżujących w dniu 17 lipca 2014 r.
samolotem malezyjskich linii lotniczych (lot MH17), który uległ katastrofie na obszarze
kontrolowanym przez separatystów. Według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE) od 2017 r. obserwuje się tendencję spadkową, jeżeli chodzi o liczbę
ofiar cywilnych.
Pomimo wynegocjowanych w 2015 r. porozumień mińskich i ustanowienia formatów
negocjacyjnych, takich jak trójstronna grupa kontaktowa (OBWE, Rosja i Ukraina)
i czwórka normandzka (Rosja, Ukraina, Niemcy i Francja), okresowo wznawiane starcia
zbrojne zrodziły wątpliwości co do trwałości rozejmu. UE powiązała nałożone na Rosję
sankcje gospodarcze z pełnym poszanowaniem przez Moskwę porozumień mińskich.
Sankcje były kilkakrotnie przedłużane i pozostają w mocy po dziś dzień.
W dniu 11 czerwca 2017 r. zaczął obowiązywać ruch bezwizowy między UE a Ukrainą,
umożliwiający obywatelom ukraińskim posiadającym paszporty biometryczne na
maksymalnie 90-dniowy pobyt na terenie UE, ponieważ Ukraina spełniła warunki
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określone w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego. Ów
krótkoterminowy system bezwizowy ma na celu ułatwienie kontaktów międzyludzkich
oraz zacieśnienie więzi gospodarczych, społecznych i kulturalnych między UE
a Ukrainą.
Układ o stowarzyszeniu tymczasowo i częściowo obowiązywał od dnia 1 listopada
2014 r., a następnie wszedł w życie w dniu 1 września 2017 r. Pogłębiona
i kompleksowa umowa o wolnym handlu, będąca jednym z podstawowych elementów
układu, zaczęła w pełni obowiązywać w dniu 1 stycznia 2016 r.
Układ o stowarzyszeniu stwarza UE i Ukrainie nowe możliwości gospodarcze. UE
umocniła swoją pozycję najważniejszego partnera handlowego Ukrainy. W 2019 r.
wielkość handlu dwustronnego osiągnęła 43,3 mld EUR, a na UE przypadało ponad
40% całkowitej wymiany handlowej Ukrainy.
W wyborach prezydenckich w kwietniu 2019 r. prezydent Poroszenko przegrał
z politycznym nowicjuszem Wołodymirem Żełeńskim. Prezydent Żełeński rozwiązał
parlament i w lipcu 2019 r. zarządził wybory przedterminowe. W wyborach tych
jego partia Sługa Narodu odniosła zdecydowane zwycięstwo i uzyskała bezwzględną
większość 254 spośród 424 mandatów. W rezultacie członkowie tej partii zajęli zarówno
stanowisko przewodniczącego parlamentu (Dmytro Razumkow), jak i premiera (Ołeksij
Honczaruk). W marcu 2020 r., pomimo silnej większości parlamentarnej, prezydent
Żełeński rozpoczął poważną reorganizację rządu (Denys Szmyhal przejął funkcję
premiera). W 2021 r. nastąpiła seria kolejnych przetasowań rządowych w związku
z pandemią COVID-19 i gotowością prezydenta Żełeńskiego do kontynuowania
reform w stałym tempie. W 2021 r. prezydent Żełeński wzmocnił również rolę
ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz zaczął w coraz większym
stopniu polegać na tej instytucji przy podejmowaniu kluczowych decyzji i inicjatyw
politycznych. Ukraińscy prawodawcy zastąpili również przewodniczącego Razumkowa
po kontrowersjach związanych z przyjęciem tzw. ustawy deoligarchizacyjnej, którą
prezydent ostatecznie podpisał na początku listopada 2021 r.
Oprócz wsparcia politycznego od 2014 r. UE i jej instytucje finansowe uruchomiły ponad
15 mld EUR w formie dotacji i pożyczek w celu wsparcia procesu reform na Ukrainie.
Obejmuje to transfery środków UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
(1,365 mld EUR), Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (116 mln EUR) oraz
misji doradczej UE na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie
(EUAM Ukraine, 116 mln EUR), a także bardzo pokaźne pożyczki z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego i inwestycje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (ponad
4 mld EUR każda) oraz plan inwestycji zewnętrznych UE jako kluczową inicjatywę
UE zmniejszającą ryzyko finansowe funduszu gwarancyjnego UE (1,5 mld EUR),
a także łączenie dotacji UE z pożyczkami instytucji finansowych UE w ramach platformy
inwestycyjnej dla krajów objętych polityką sąsiedztwa.
UE w ramach wspólnie ustalonego programu reform ściśle monitoruje postępy
w szeregu obszarów priorytetowych, takich jak: walka z korupcją, reforma
sądownictwa, reformy konstytucyjne i wyborcze, poprawa klimatu biznesowego
i efektywności energetycznej oraz reforma administracji publicznej. W dniu 18 stycznia
2018 r. anulowano trzecią i ostatnią transzę pomocy makrofinansowej o wartości
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600 mln EUR, ponieważ Ukraina nie spełniła odpowiednich warunków. Jednak
w lipcu 2018 r. UE zgodziła się na nowy program pomocy makrofinansowej
o wartości 1 mld EUR. Pierwszą transzę środków (500 mln EUR) z tego pakietu
wypłacono w listopadzie 2018 r. po wypełnieniu przez Ukrainę zobowiązań politycznych
uzgodnionych z UE. W dniu 10 Czerwca 2020 r. UE wypłaciła drugą transzę
w wysokości 500 mln EUR w ramach czwartego programu pomocy makrofinansowej.
Wraz z tą wypłatą całkowita wartość pomocy makrofinansowej przekazanej Ukrainie
przez UE od 2014 r. wyniosła 3,8 mld EUR (z obiecanych 4,4 mld EUR), co
stanowi największą kwotę takiej pomocy dla jednego kraju partnerskiego. Ponadto
UE udostępniła Ukrainie pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej w wysokości
do 1,2 mld EUR, aby pomóc ograniczyć skutki gospodarcze pandemii COVID-19.
Pierwszą transzę wypłacono 9 grudnia 2020 r. Drugą i ostatnią transzę wypłacono
25 października 2021 r., a tym samym pomyślnie zakończono program.
Jesienią 2014 r. Komisja powołała specjalną grupę wsparcia dla Ukrainy, składającą
się z ekspertów z instytucji i państw członkowskich UE, którzy zapewniają koordynację
i doradztwo organom ukraińskim w kluczowych sektorach reform.
Wysłana na Ukrainę w grudniu 2014 r. misja EUAM Ukraine koordynuje
wsparcie międzynarodowe dla cywilnego sektora bezpieczeństwa, a oprócz działań
operacyjnych oferuje władzom ukraińskim doradztwo strategiczne, w tym szkolenia,
na temat sposobów budowania trwałych, odpowiedzialnych i skutecznych służb
bezpieczeństwa, przyczyniających się do umacniania praworządności.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Podczas ósmej kadencji (2014-2019) Parlament Europejski przyjął 19 rezolucji
w sprawie Ukrainy, w tym rezolucję w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu
z Ukrainą w 2018 r. W dniu 11 lutego 2021 r. Parlament Europejski przyjął kluczową
rezolucję w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu i położył w niej szczególny
nacisk na trwający proces reform i strukturę antykorupcyjną.
W 2018 r. Parlament Europejski przyznał również Nagrodę im. Sacharowa za wolność
myśli ukraińskiemu reżyserowi Ołehowi Sencowowi, którego skazano w Rosji na 20 lat
pozbawienia wolności za protest przeciwko nielegalnej okupacji Krymu przez Rosję.
Sencowa wypuszczono z więzienia we wrześniu 2019 r., a w listopadzie mógł on
odebrać w Strasburgu przyznaną mu nagrodę.
B. Współpraca międzyparlamentarna
W ramach działań na rzecz wspierania demokracji na Ukrainie Parlament Europejski
realizuje również szeroko zakrojony program budowania zdolności dla parlamentu
Ukrainy, czyli Rady Najwyższej. Działania te opierają się na zaleceniach, które
wydano w ramach misji oceny potrzeb, prowadzonej przez byłego przewodniczącego
Parlamentu Pata Coksa w okresie od września 2016 r. do lutego 2017 r.
Parlament Europejski odpowiada również za kierowanie procesem mediacji (dialog
im. Jeana Monneta), w ramach którego spotykają się przewodniczący Rady Najwyższej
Ukrainy i przywódcy ugrupowań politycznych, aby śledzić wykonanie tych zaleceń.
Ramy prawne, na mocy których Parlament Europejski udziela wsparcia i przyczynia
się do budowania zdolności, to protokół ustaleń podpisany z Radą Najwyższą Ukrainy
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w dniu 3 lipca 2015 r. i odnowiony na nową kadencję parlamentarną oraz umowa
o współpracy administracyjnej, podpisana przez sekretarzy generalnych obu organów
władzy ustawodawczej w marcu 2016 r.
Dziesiąte posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina odbyło się
w grudniu 2019 r. w Strasburgu, natomiast 7 grudnia 2020 r. i 10 listopada 2021 r. odbyły
się zdalne posiedzenie w formie wideokonferencji. Komisja wielokrotnie potwierdzała
zdecydowane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej
granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz podsumowała bieżące
reformy i program legislacyjny, a także wdrażanie układu o stowarzyszeniu.
Podkreśliła również, że skuteczne zwalczanie korupcji ma fundamentalne znaczenie
dla powodzenia całego procesu reform oraz dla kontynuowania ambitnej i wiarygodnej
reformy systemu sądownictwa.
C. Obserwacja wyborów
Parlament Europejski w latach 2014 i 2015 wysyłał misje obserwacyjne na wybory
prezydenckie, parlamentarne i samorządowe, a w 2019 r. – na wybory prezydenckie
i parlamentarne.
Ostatnie wybory do rosyjskiej Dumy odbyły się w dniach 17-19 września 2021 r.,
w tym na całym terytorium Krymu. W oświadczeniu z dnia 20 września 2021 r.
wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa wyraził ubolewanie UE z powodu braku misji obserwacyjnej
Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), zapoznał się
z niezależnymi i wiarygodnymi źródłami zgłaszającymi poważne naruszenia wyborcze
i ponownie wyraził głębokie zaniepokojenie UE w związku z ciągłym kurczeniem
się przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów
w całej Rosji. W oświadczeniu podkreślono, że UE nie uznaje tak zwanych wyborów
przeprowadzonych na okupowanym Półwyspie Krymskim, i odnotowano, że decyzja
Federacji Rosyjskiej o udziale w wyborach mieszkańców niekontrolowanych przez rząd
ukraiński regionów Doniecka i Ługańska jest sprzeczna z duchem i celami porozumień
mińskich.

MOŁDAWIA

W dniu 27 czerwca 2014 r. UE i Mołdawia podpisały układ o stowarzyszeniu –
obejmujący pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA) – który
wszedł w życie w lipcu 2016 r. Układ ten umocnił stosunki polityczne i gospodarcze
między Mołdawią a UE. Zawierał on plan reform w dziedzinach, które mają
istotne znaczenie z punktu widzenia dobrych rządów i rozwoju gospodarczego,
a także jest wyrazem zacieśnienia współpracy w kilku sektorach. Podpisując układ,
Mołdawia zobowiązała się do przeprowadzenia reform dotyczących polityki krajowej
w oparciu o prawo UE i stosowane przez nią praktyki. Plan działania na rzecz
wdrożenia układu o stowarzyszeniu został określony w zmienionym programie
stowarzyszeniowym na lata 2017-2019, zawierającym 13 kluczowych priorytetów,
który Komisja oceniła ostatnio w październiku 2021 r. Obecnie finalizowany jest
nowy program stowarzyszeniowy na lata 2021-2027. Mołdawia otrzymuje od UE
istotne wsparcie, aby mogła zrealizować ów ambitny program. UE jest zdecydowanie
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największym partnerem handlowym Mołdawii i odpowiada za około 56% jej całkowitej
wymiany handlowej. UE jest również największym inwestorem w tym kraju.
Od wejścia w życie liberalizacji reżimu wizowego w odniesieniu do pobytów
krótkoterminowych w kwietniu 2014 r. ponad 2,5 mln obywateli Mołdawii posiadających
paszport biometryczny podróżowało do strefy Schengen bez wizy, co sprzyja turystyce,
stosunkom biznesowym i kontaktom międzyludzkim.
Pogorszenie się standardów demokratycznych w Mołdawii w ostatnich latach
(w szczególności reforma ordynacji wyborczej z lipca 2017 r. przyjęta wbrew
zaleceniom ODIHR i Komisji Weneckiej, nieuzasadnione unieważnienie wyborów
na burmistrza w Kiszyniowie w czerwcu 2018 r., brak postępów w ściganiu osób
odpowiedzialnych za oszustwa bankowe w wysokości 1 mld USD w 2014 r.
oraz zwiększona liczba doniesień o naruszeniach praw człowieka) skłoniło UE do
zawieszenia wypłaty pomocy makrofinansowej w 2018 r.
UE postanowiła następnie wznowić wsparcie budżetowe i w 2019 r. wypłaciła pierwszą
transzę pomocy makrofinansowej w wysokości 30 mln EUR w związku z odnowionym
zobowiązaniem Mołdawii do zreformowania wymiaru sprawiedliwości i utrzymania
praworządności. Wypłata drugiej transzy pomocy makrofinansowej podlega jednak
rygorystycznym warunkom.
30 września 2019 r. odbyło się piąte posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-
Mołdawia. W owym czasie Maia Sandu, obecnie prezydent Mołdawii, pełniła funkcję
premiera. Uczestnicy podkreślili, że jest to historyczna okazja dla UE i Mołdawii, by
odnowić stosunki i podjąć prawdziwe zmiany strukturalne, które umożliwią stabilność
i wzrost gospodarczy. Rada Stowarzyszenia przyjęła do wiadomości wysiłki na rzecz
harmonizacji podejmowane przez Mołdawię (ponad 25 000 norm technicznych UE
transponowano już do krajowego ustawodawstwa i przepisów) i wezwała do dalszych
starań na rzecz reformy sądownictwa, ruchu bezwizowego oraz walki z korupcją
i praniem pieniędzy. Zajęto się również postępami poczynionymi w ramach DCFTA,
ze szczególnym uwzględnieniem współpracy sektorowej, w tym w dziedzinie energii.
Ponadto strony dyskutowały o stowarzyszeniu politycznym, w tym o współpracy
i konwergencji we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.
W dniu 2 czerwca 2021 r. Komisja opublikowała unijny plan naprawy gospodarczej dla
Mołdawii, w którym przeznacza się 600 mln EUR na wsparcie ożywienia społeczno-
gospodarczego kraju po pandemii COVID-19, wspieranie transformacji ekologicznej
i cyfrowej oraz uwolnienie niewykorzystanego potencjału gospodarczego tego kraju.
Prounijna Partia Działań i Solidarności (PAS) Maii Sandu odniosła spektakularne
zwycięstwo w przedterminowych wyborach parlamentarnych w dniu 11 lipca 2021 r.,
co położyło kres kilkumiesięcznym zawirowaniom politycznym i konstytucyjnym.
Następnie w dniu 6 sierpnia parlament zdominowany przez PAS zatwierdził Natalię
Gavrilițę na stanowisku premiera i przyjął jej ambitny program wydźwignięcia
byłej republiki Związku Radzieckiego z przedłużającego się kryzysu politycznego
i gospodarczego. Jej program ma również zbliżyć Mołdawię do UE – jest to jej
najważniejszy priorytet w polityce zagranicznej – poprzez pełne wdrożenie układu
o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią.
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W związku z tymi pozytywnymi wydarzeniami podczas wizyty premier Natalii Gavrilițy
w Brukseli w dniach 27-28 września Komisja zapowiedziała wypłatę drugiej transzy
pomocy makrofinansowej UE w wysokości 50 mln EUR na początku października
oraz natychmiastową wypłatę dotacji w wysokości 36,4 mln EUR dla Mołdawii w celu
dalszego wspierania reformy policji i walki z COVID-19.
28 października 2021 r. odbyło się szóste posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-
Mołdawia.
Separatystyczny region Naddniestrza, który jednostronnie ogłosił niepodległość
w 1990 r., pozostaje głównym wyzwaniem dla Mołdawii. UE w roli obserwatora
uczestniczy w procesie negocjacyjnym 5+2, który dotyczy rozwiązania konfliktu
w regionie Naddniestrza, i w dalszym ciągu opowiada się za kompleksowym
i pokojowym rozwiązaniem w oparciu o zasadę suwerenności i integralności
terytorialnej Mołdawii, umożliwiającym specjalny status dla Naddniestrza. Ponadto od
czasu do czasu uwidaczniają się napięcia polityczne między Kiszyniowem a stolicą
autonomicznego regionu Gagauzji Komratem.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 4 lipca 2017 r. Parlament Europejski przyjął pozytywne stanowisko w sprawie
wniosku Komisji dotyczącego udzielenia Mołdawii pomocy makrofinansowej w kwocie
nieprzekraczającej 100 mln EUR. Niestety nie można było wypłacić trzeciej i ostatniej
transzy, ponieważ Mołdawia nie spełniła wszystkich uzgodnionych warunków przed
upływem umownego terminu w lipcu 2020 r. W 2020 r. uzgodniono nowy nadzwyczajny
pakiet pomocy makrofinansowej dla Mołdawii.
W rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu
między UE a Mołdawią Parlament Europejski wyraził głębokie zaniepokojenie
regresem standardów demokratycznych w tym kraju oraz „państwem przejmowanym”
przez interesy oligarchiczne. W rezolucji z dnia 20 października 2020 r. na
ten sam temat uznano jednak postępy poczynione w tym kraju, jednocześnie
ponawiając apel do władz o kontynuowanie działań antykorupcyjnych oraz
o zagwarantowanie niezawisłości i bezstronności wymiaru sprawiedliwości. W rezolucji
tej wybory prezydenckie w listopadzie 2020 r. określono jako sprawdzian demokracji
i praworządności w kraju.
Parlament Europejski nie był w stanie obserwować tych wyborów z powodu ograniczeń
związanych z COVID-19.
B. Współpraca międzyparlamentarna
W art. 440 układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią ustanowiono komisję
parlamentarną stowarzyszenia. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 16 października
2014 r., a dziewiąte – 22 marca 2021 r. (zdalnie). W końcowym oświadczeniu
i zaleceniach komisja parlamentarna stowarzyszenia zwróciła uwagę na ludzki ból
wywołany pandemią COVID-19 i wezwała do szybkiej dystrybucji szczepionek wśród
całej populacji w 2021 r. Komisja parlamentarna stowarzyszenia z zadowoleniem
przyjęła budżet sektorowy i wsparcie makroekonomiczne zapewniane przez UE
i wyraziła nadzieję na ożywienie gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi
młodych. Komisja parlamentarna stowarzyszenia wezwała do przyjęcia nowego
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programu stowarzyszeniowego. Wyraziła również zaniepokojenie powolnym tempem
postępowań sądowych w związku z masowymi oszustwami bankowymi w 2014 r.
i przypomniała, że europejska perspektywa Mołdawii musi opierać się przede
wszystkim na przestrzeganiu wartości i zasad leżących u podstaw UE. Komisja
parlamentarna stowarzyszenia zaapelowała również o ograniczenie zjawiska skrajnej
polaryzacji politycznej, jakiej doświadcza Mołdawia.
C. Obserwacja wyborów
Parlament Europejski został zaproszony jako obserwator na wszystkie niedawne
wybory w Mołdawii. W lutym 2019 r. Parlament Europejski prowadził obserwację
wyborów parlamentarnych i stwierdził, że odbyły się one bez poważnych incydentów
oraz że ogólnie ich organizacja przebiegła sprawnie. Pojawiły się jednak wątpliwości
w związku z doniesieniami o płaceniu obywatelom za oddanie głosu na konkretną
partię, co miało mieć zorganizowany charakter, a wyborców przywieziono rzekomo
autobusami z Naddniestrza. Ze względu na pandemię Parlament Europejski nie mógł
wysłać misji obserwacji wyborów na wybory prezydenckie w listopadzie 2020 r.,
ale w ustaleniach misji OBWE/ODIHR (ograniczonej liczebnie) uznano, że wyborcy
mieli wybór między alternatywami politycznymi, a podstawowe wolności, takie jak
wolność zgromadzeń i wolność słowa, były przestrzegane pomimo negatywnych
i powodujących podziały kampanii oraz polaryzujących relacji w mediach.
Ponieważ ówczesna sytuacja epidemiologiczna w Mołdawii była stabilna, Parlament
Europejski wysłał delegację do międzynarodowej misji obserwacji wyborów pod
przewodnictwem OBWE/ODIHR, która monitorowała wybory parlamentarne w dniu
11 lipca 2021 r. Obserwatorzy zauważyli, że wybory te były ogólnie dobrze zarządzane,
wolne i oparte na rywalizacji, pomimo pewnych utrzymujących się niedociągnięć,
którymi należy się zająć z myślą o przyszłych wyborach. Nowo utworzony parlament
i rząd otrzymały od obywateli Mołdawii silny mandat do przeprowadzenia ambitnych
reform i zbliżenia kraju do UE.

BIAŁORUŚ

W ostatnich dziesięcioleciach stosunki UE z Białorusią bywały trudne z powodu
ciągłych naruszeń praw człowieka i praw obywatelskich w tym kraju. Jednak w latach
2014-2020 postawa Białorusi wobec UE i Partnerstwa Wschodniego najwyraźniej
stała się bardziej otwarta. Stosunki Białorusi z krajami zachodnimi poprawiły się
w pewnej mierze i odegrała ona istotną rolę jako gospodarz prowadzonych przy
wsparciu UE rozmów na temat kryzysu na Ukrainie. W odpowiedzi UE zobowiązała
się do prowadzenia polityki „krytycznego zaangażowania” wobec Białorusi, zgodnie
z konkluzjami Rady z 15 lutego 2016 r. W ramach tej polityki konkretne kroki podjęte
przez Białoruś w celu zagwarantowania podstawowych wolności, praworządności,
praw człowieka – w tym wolności słowa, wolności wypowiedzi i wolności mediów –
oraz praw pracowniczych pozostaną zasadniczymi kryteriami kształtowania przyszłej
polityki UE wobec tego kraju.
W dniu 25 lutego 2016 r. Rada postanowiła nie przedłużać środków ograniczających
wobec 170 osób i trzech przedsiębiorstw. Stosowanie tych środków zawieszono już
w październiku 2015 r. Przedłużono jednak obowiązywanie pozostałych istniejących
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już środków, w tym embarga na broń, zamrożenia aktywów i zakazu podróżowania,
zastosowanych wobec czterech osób umieszczonych w wykazie w związku
z niewyjaśnionym zaginięciem dwóch polityków opozycji, jednego przedsiębiorcy
i jednego dziennikarza. Rada przedłużyła obowiązywanie środków ograniczających do
28 lutego 2020 r.
W 2016 r. z inicjatywy strony białoruskiej wznowiono dialog między UE a Białorusią
na temat praw człowieka, a szósta runda tego dialogu odbyła się w czerwcu 2019 r.
W 2016 r. ustanowiono białorusko-unijny zespół koordynacyjny, aby stworzyć forum
dla dialogu politycznego na szczeblu ekspertów wyższego szczebla. Głównym celem
tego zespołu jest ukierunkowanie współpracy między UE a Białorusią i monitorowanie
dalszego rozwoju stosunków. W grudniu 2019 r. zespół koordynacyjny zebrał się po
raz ósmy. Delegatura UE na Białorusi potwierdziła swoją otwartość na dalszy rozwój
stosunków między UE a Białorusią z korzyścią dla obywateli Białorusi oraz w celu
wzmocnienia odporności społeczeństwa białoruskiego i wspierania suwerenności
i niezależności Białorusi, ale również ponownie podkreśliła potrzebę kompleksowej
reformy ordynacji wyborczej, wyraziła szereg obaw związanych z podstawowymi
wolnościami, w szczególności z wolnością mediów, wolnością wypowiedzi i wolnością
zgromadzeń, oraz przypomniała o swoim zdecydowanym sprzeciwie wobec kary
śmierci.
Białoruś aktywnie uczestniczyła w dwu- i wielostronnych formatach Partnerstwa
Wschodniego. W 2017 r. zakończono negocjacje w sprawie partnerstwa na rzecz
mobilności, a 1 lipca 2020 r. weszły w życie umowy o ułatwieniach wizowych i readmisji,
których celem jest wspieranie kontaktów międzyludzkich. Obie strony negocjują
obecnie priorytety partnerstwa, które będą stanowić ramy współpracy między UE
a Białorusią w nadchodzących latach.
Niestety, pomimo przyjęcia planu działania na rzecz praw człowieka na lata 2016-2019,
Białoruś nie wywiązała się ze swojego zobowiązania w zakresie praw człowieka.
Pozostaje ona jedynym krajem na kontynencie europejskim, który nadal wykonuje karę
śmierci, co wyklucza go de jure z członkostwa w Radzie Europy. Regularnie podejmuje
się dyskusje na temat wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci z myślą
o jej ewentualnym zniesieniu, ale sprawiają one wrażenie zasłony dymnej, gdyż jak
dotąd nie podjęto żadnych konkretnych działań.
UE zdecydowanie potępiła brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów
w lutym i w marcu 2017 r. Przedterminowe wybory parlamentarne, które odbyły się
18 listopada 2019 r., zostały zakłócone z powodu szeregu nadużyć i niedociągnięć,
w wyniku których opozycję pozbawiono wszelkiej reprezentacji parlamentarnej.
Zdaniem społeczności międzynarodowej wybory prezydenckie, które odbyły się
9 sierpnia 2020 r., nie były ani wolne, ani uczciwe, a poprzedziły je systematyczne
prześladowania członków opozycji, a następnie brutalne represje wobec pokojowych
demonstrantów, przedstawicieli opozycji i dziennikarzy, co było wydarzeniem
bezprecedensowym w historii tego kraju. W związku z tym UE nałożyła cztery
rundy sankcji (ostatnio w czerwcu 2021 r.) wobec 88 osób i siedmiu podmiotów
odpowiedzialnych za oszustwa wyborcze i brutalne represje lub współuczestniczących
w nich, a także wyraziła gotowość do wprowadzenia dalszych środków ograniczających
wobec podmiotów związanych z reżimem i wysokich rangą urzędników, w tym
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Alaksandra Łukaszenki, który nie jest już uznawany za prawowitego prezydenta
Białorusi. Ponadto UE ograniczyła dwustronną współpracę z władzami białoruskimi na
poziomie centralnym, zwiększyła wsparcie dla białoruskiego narodu i społeczeństwa
obywatelskiego oraz dokonała stosownych zmian w dwustronnej pomocy finansowej.
W ramach odwetu reżim białoruski formalnie zawiesił swój udział w polityce
Partnerstwa Wschodniego, a także w istniejących strukturach, takich jak dialog UE-
Białoruś na temat praw człowieka oraz grupa koordynacyjna UE-Białoruś.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski przyjął szereg rezolucji krytykujących Białoruś z powodu
przetrzymywania więźniów politycznych, ograniczania wolności środków przekazu
i swobód społeczeństwa obywatelskiego, nieprzestrzegania praw człowieka, w tym
utrzymywania kary śmierci, oraz nieprawidłowości w wyborach parlamentarnych.
W rezolucji z dnia 19 kwietnia 2018 r. Parlament Europejski wyraził poparcie
dla krytycznego zaangażowania UE wobec Białorusi, o ile jest ono uzależnione
od podejmowania konkretnych kroków na drodze ku demokratyzacji oraz z myślą
o przestrzeganiu podstawowych wolności i praw człowieka. W szczególności
Parlament zaapelował do Białorusi, by przyłączyła się do światowego moratorium na
wykonywanie kary śmierci, co byłoby pierwszym krokiem na drodze ku definitywnemu
zniesieniu tej kary. W rezolucji z 4 października 2018 r. Parlament Europejski ponownie
potępił nękanie i zatrzymywanie dziennikarzy i przedstawicieli niezależnych mediów,
a także ponowił apel o bardziej rygorystyczne przestrzeganie zasad demokratycznych,
praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności.
W odpowiedzi na sfałszowane wybory prezydenckie z 9 sierpnia 2020 r. i następujące
po nich brutalne stłumienie demonstracji członków opozycji, niezależnych mediów
i pokojowych demonstrantów Parlament Europejski 17 września i ponownie
26 listopada 2020 r. przyjął rezolucje w sprawie sytuacji na Białorusi. W rezolucjach
tych posłowie odnotowali, że wybory zostały przeprowadzone z rażącym naruszeniem
wszystkich standardów uznanych na szczeblu międzynarodowym oraz że większość
Białorusinów uważa kandydatkę zjednoczonej opozycji Swiatłanę Cichanouską za
prawdziwą prezydent elekt Białorusi. Zaapelowali o natychmiastowe sankcje UE
wobec urzędników odpowiedzialnych za oszustwa wyborcze i represje, w tym wobec
byłego prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Wyrazili poparcie dla Rady Koordynacyjnej
powołanej przez Swiatłanę Cichanouską jako tymczasowej reprezentacji narodu
domagającego się demokratycznych zmian. Posłowie powtórzyli owe zasadnicze
punkty swojego stanowiska w zaleceniu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie
stosunków z Białorusią.
Ponadto przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków
z Białorusią (D-BY) i stały sprawozdawca ds. Białorusi wydali szereg wspólnych
oświadczeń, w których wyrazili ubolewanie z powodu ciągłego pogarszania się sytuacji
w zakresie praw człowieka w tym kraju i skrytykowali dalszą uzurpację władzy
przez Łukaszenkę. W grudniu 2020 r. Parlament Europejski przeprowadził misję
informacyjną na Białorusi, aby ocenić potrzeby białoruskich sił demokratycznych
i sposób, w jaki Parlament Europejski mógłby je wspierać, zarówno na szczeblu
administracyjnym, jak i politycznym. Misja ta zbiegła się symbolicznie z tygodniem
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przyznania Nagrody im. Sacharowa w 2020 r., którą otrzymała demokratyczna
opozycja na Białorusi. W związku z tym Parlament Europejski uruchomił platformę
przeciwko bezkarności za łamanie praw człowieka na Białorusi pod egidą Podkomisji
Praw Człowieka i we współpracy z Komisją Spraw Zagranicznych i Delegacją do spraw
Stosunków z Białorusią. Ponadto, Zespół ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji
Wyborów zaproponował szereg działań wspierających demokrację dostosowanych
do potrzeb białoruskich działaczy demokratycznych. Ponadto, w rezolucji z dnia
10 czerwca 2021 r. w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich skutków
dla bezpieczeństwa UE w związku z uprowadzeniem cywilnego samolotu UE
przechwyconego przez władze białoruskie Parlament Europejski potępił powszechne
łamanie praw człowieka na Białorusi i skandaliczną instrumentalizację nielegalnej
migracji przez reżim Alaksandra Łukaszenki w celu destabilizacji UE.
B. Współpraca międzyparlamentarna
Parlament Europejski nie utrzymuje oficjalnych stosunków z parlamentem Białorusi
ze względu na utrzymującą się niezdolność tego kraju do zorganizowania wolnych
i uczciwych wyborów oraz z powodu nieprzestrzegania międzynarodowych standardów
demokracji i praworządności, czego przykładem są nowe fale protestów i represje
po sfałszowanych wyborach parlamentarnych w dniu 18 listopada 2019 r. i wyborach
prezydenckich w dniu 9 sierpnia 2020 r. Z tego też powodu posłowie do
parlamentu Białorusi nie zostali jeszcze zaproszeni do zasiadania w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Euronest, ponieważ spełnienie standardów wyborczych OBWE jest
wstępnym warunkiem przyjęcia.
W związku z powyższym Parlament Europejski prowadzi aktywny i ścisły
dialog z przedstawicielami krajowych sił politycznych, niezależnych organizacji
pozarządowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanych
w Radzie Koordynacyjnej od czasu ostatnich wyborów prezydenckich. Regularne
spotkania delegacji D-BY odbywają się w Brukseli i Strasburgu – podczas
pandemii COVID-19 również zdalnie – w celu omówienia rozwoju stosunków
między UE a Białorusią oraz oceny sytuacji politycznej i gospodarczej w tym kraju,
a także najnowszych wydarzeń dotyczących demokracji, łamania praw człowieka
i praworządności. Delegacja D-BY udała się również do Mińska w czerwcu 2015 r.
i w lipcu 2017 r., natomiast jej prezydium w październiku 2018 r. i w lutym 2020 r.
C. Obserwacja wyborów
Od 2001 r. Białoruś nie zapraszała Parlamentu Europejskiego na obserwację
wyborów. Zgodnie ze zwyczajem w takich przypadkach Parlament Europejski opiera
się na ocenie przeprowadzonej w tym kraju przez Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy, tj. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE/ODIHR. Niestety obserwatorzy
międzynarodowi nie zostali również zaproszeni do obserwacji wyborów prezydenckich
w dniu 9 sierpnia 2020 r., a to pomimo wcześniejszego zobowiązania się przez reżim
białoruski do ich zaproszenia.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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