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TRÊS PAÍSES DA PARCERIA ORIENTAL:
UCRÂNIA, MOLDÁVIA E BIELORRÚSSIA

A política da «Parceria Oriental» da UE, criada em 2009, conta com a participação
de seis Estados pós-soviéticos: a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia,
a Moldávia e a Ucrânia. A Parceria foi criada para apoiar os esforços envidados no
contexto das reformas políticas, sociais e económicas nesses países, com o objetivo
de reforçar a democratização e a boa governação, a segurança energética, a
proteção do ambiente e o desenvolvimento económico e social. Todos os membros,
à exceção da Bielorrússia, participam na Assembleia Parlamentar Euronest.

UCRÂNIA

Os dramáticos acontecimentos na Ucrânia desde novembro de 2013 começaram
por ser um protesto a favor da UE e contra a decisão do então presidente Viktor
Yanukovych de não assinar o Acordo de Associação com a UE, rubricado em março
de 2012. O movimento acabou por traduzir-se numa mudança de governo e em
eleições legislativas em outubro de 2014, que colocaram no poder partidos pró-
europeus e pró-reformas.
Na sequência do movimento Euromaidan, a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia,
em março de 2014, e a parte oriental da Ucrânia mergulhou num conflito armado
incitado pelos separatistas apoiados pela Rússia. De acordo com as Nações Unidas,
mais de 13 000 pessoas (entre as quais pelo menos 3 350 civis) perderam a vida
na Ucrânia desde o início do conflito até fevereiro de 2020. Este número inclui as
298 pessoas a bordo do voo MH17 da Malaysian Airlines, que se despenhou, em 17 de
julho de 2014, numa zona controlada por separatistas. Segundo a Organização para
a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), o número de vítimas civis tem vindo
a diminuir desde 2017.
Apesar dos acordos de Minsk, negociados em 2015, e do estabelecimento de formatos
de negociação, como o Grupo de Contacto Trilateral (OSCE, Rússia e Ucrânia) e
o Quarteto da Normandia (Rússia, Ucrânia, Alemanha e França), as intensificações
periódicas dos combates puseram em causa a sustentabilidade da trégua. A UE
subordinou as sanções económicas impostas à Rússia ao pleno respeito dos acordos
de Minsk por parte das autoridades de Moscovo. As sanções permanecem em vigor
desde então, sendo regularmente renovadas.
Em 11 de junho de 2017, entrou em vigor um regime de isenção de vistos para os
cidadãos ucranianos titulares de passaportes biométricos aplicável a estadas na UE
com uma duração máxima de 90 dias, uma vez que a Ucrânia tinha atingido os valores

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_EN.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/469734.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/469734.pdf


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

de referência do plano de ação para a liberalização do regime de vistos. Este regime
de isenção de vistos aplicável às estadas de curta duração tem por objetivo facilitar os
contactos interpessoais e reforçar os laços comerciais, sociais e culturais entre a UE
e a Ucrânia.
O Acordo de Associação entrou em vigor em 1 de setembro de 2017, tendo sido
parcialmente aplicado a título provisório desde 1 de novembro de 2014. Uma das
pedras angulares do acordo, a Zona de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado
(ZCLAA), tornou-se plenamente operacional em 1 de janeiro de 2016.
O Acordo de Associação oferece novas oportunidades económicas, tanto à UE como
à Ucrânia. A UE reforçou a sua posição de principal parceiro comercial da Ucrânia.
Em 2019, o volume do comércio bilateral atingiu 43,3 mil milhões EUR e o comércio
com a UE representou mais de 40 % do comércio total da Ucrânia.
Nas eleições presidenciais de abril de 2019, o presidente Petro Poroshenko foi
derrotado por Volodymyr Zelensky, recém-chegado à cena política. O presidente
Zelensky dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas em julho de 2019.
Nestas eleições legislativas, o seu partido («Servidor do Povo») obteve uma vitória
esmagadora que se traduziu numa maioria absoluta, com 254 dos 424 lugares
elegíveis. Em consequência, os membros do Servidor do Povo ocuparam os lugares
de Presidente do Parlamento (Dmytro Razumkov) e de Primeiro-Ministro (Oleksyi
Honcharuk). Em março de 2020, apesar de ter uma sólida maioria parlamentar, o
presidente Zelensky procedeu a uma importante remodelação do governo (Denys
Shmyhal assumiu o cargo de Primeiro-Ministro). Em 2021, seguiram-se várias novas
remodelações do governo, em resultado da pandemia de COVID-19 e da vontade
do presidente Zelensky de prosseguir as reformas a um ritmo constante. Além disso,
também em 2021, o presidente Zelensky reforçou o papel do Conselho Nacional
de Segurança e Defesa da Ucrânia e começou a recorrer cada vez mais a esta
instituição para a tomada das principais decisões e iniciativas políticas. Os legisladores
ucranianos substituíram igualmente o presidente do Parlamento, Razumkov, na
sequência da controvérsia em torno da adoção do chamado «projeto de lei sobre o
combate às oligarquias», que o presidente promulgou no início de novembro de 2021.
Para além do apoio político, desde 2014, a UE e as suas instituições financeiras
mobilizaram mais de 15 mil milhões EUR em subvenções e empréstimos para apoiar o
processo de reformas na Ucrânia. Tal inclui transferências da UE a título do Instrumento
Europeu de Vizinhança (1,365 mil milhões EUR), do Serviço dos Instrumentos de
Política Externa (116 milhões EUR) e da Missão de Aconselhamento da UE sobre a
Reforma do Setor da Segurança Civil na Ucrânia (EUAM Ucrânia, 116 milhões EUR),
bem como empréstimos muito significativos do Banco Europeu de Investimento e
investimentos do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (mais de
4 mil milhões EUR cada) e do Plano de Investimento Externo da UE, uma iniciativa
fundamental da UE destinada a atenuar os riscos financeiros através do Fundo de
Garantia da UE (1,5 mil milhões EUR) e da combinação de subvenções da UE com
empréstimos provenientes das instituições financeiras da UE através da Plataforma
de Investimento da Política de Vizinhança.
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No âmbito de um programa de reformas estabelecido conjuntamente, a UE acompanha
de perto os progressos realizados numa série de domínios prioritários: a luta contra
a corrupção, a reforma do sistema judicial, as reformas constitucional e eleitoral, a
melhoria do ambiente empresarial, o aumento da eficiência energética e a reforma
da administração pública. Em 18 de janeiro de 2018, foi anulada a terceira e
última parcela ao abrigo da assistência macrofinanceira (AMF), no montante de
600 milhões EUR, devido ao incumprimento, por parte da Ucrânia, das condições
estabelecidas. No entanto, em julho de 2018, a UE chegou a acordo relativamente
a um novo programa de AMF, no montante de mil milhões EUR. A primeira parcela
(500 milhões EUR) deste pacote foi desembolsada em novembro de 2018, na
sequência do cumprimento, por parte da Ucrânia, dos compromissos políticos
acordados com a UE. A UE desembolsou a segunda parcela de 500 milhões EUR ao
abrigo do quarto programa de AMF em 10 de junho de 2020. Com este desembolso, o
valor total das transferências da UE a favor da Ucrânia no âmbito da AMF desde 2014
atingiu 3,8 mil milhões EUR (de um total de 4,4 mil milhões EUR autorizados), o
montante mais elevado deste tipo de assistência concedido a um único país parceiro.
Além disso, a UE também disponibilizou à Ucrânia empréstimos no âmbito da AMF
no montante máximo de 1,2 mil milhões EUR para ajudar a limitar as repercussões
económicas da pandemia de COVID-19. A primeira parcela foi desembolsada em 9 de
setembro de 2020. A segunda e última parcela foi desembolsada em 25 de outubro
de 2021, concluindo assim com êxito o programa.
No outono de 2014, a Comissão criou um Grupo de Apoio à Ucrânia específico,
constituído por peritos das instituições da UE e dos Estados-Membros, que
desempenha funções de coordenação e presta aconselhamento às autoridades
ucranianas em setores de reforma fundamentais.
Lançada em dezembro de 2014 na Ucrânia, a EUAM Ucrânia coordena o apoio
internacional oferecido ao setor da segurança civil e, além de ser responsável
pelas atividades operacionais, também presta aconselhamento estratégico, incluindo
formação, às autoridades ucranianas sobre como desenvolver serviços de segurança
sustentáveis, responsáveis e eficientes que reforcem o Estado de direito.
A. A posição do Parlamento Europeu
Durante a oitava legislatura (2014-2019), o Parlamento Europeu aprovou
19 resoluções sobre a Ucrânia, uma das quais sobre a aplicação do Acordo de
Associação com a Ucrânia em 2018. Em 11 de fevereiro de 2021, o Parlamento
Europeu aprovou uma importante resolução sobre a aplicação do Acordo de
Associação, com uma forte ênfase no processo de reforma em curso e na arquitetura
anticorrupção.
Em 2018, o Parlamento Europeu atribuiu também o Prémio Sakharov para a Liberdade
de Pensamento ao realizador de cinema ucraniano Oleg Sentsov, condenado a
20 anos de prisão na Rússia por protestar contra a ocupação ilegal da Crimeia por
parte da Rússia. Oleg Sentsov foi libertado da prisão em setembro de 2019 e pôde
receber o prémio em Estrasburgo em novembro do mesmo ano.
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B. Cooperação interparlamentar
No âmbito das suas atividades de apoio à democracia na Ucrânia, o PE executa
também um ambicioso programa de reforço de capacidades destinado ao Parlamento
ucraniano, o Verkhovna Rada. Estes esforços baseiam-se nas recomendações
formuladas no âmbito da missão de avaliação das necessidades realizada por Pat Cox,
antigo presidente do Parlamento, entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017.
O Parlamento Europeu é igualmente responsável pela gestão de um processo de
mediação, o Diálogo Jean Monnet, que reúne o presidente do Verkhovna Rada e
os dirigentes das diversas fações políticas para acompanhar a aplicação de tais
recomendações.
O Memorando de Entendimento, assinado com o Verkhovna Rada em 3 de julho
de 2015 e renovado para a nova legislatura, e o Acordo de Cooperação Administrativa,
assinado pelos secretários-gerais de ambos os parlamentos em março de 2016,
constituem o quadro jurídico para o apoio do Parlamento Europeu e o reforço de
capacidades.
A décima reunião da Comissão Parlamentar de Associação UE-Ucrânia teve lugar
em dezembro de 2019, em Estrasburgo, e, em 7 de setembro de 2020 e 10 de
novembro de 2021, foram realizadas reuniões à distância por videoconferência.
A comissão reiterou com regularidade o seu firme apoio à soberania e à integridade
territorial da Ucrânia no interior das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e
fez o balanço das reformas em curso e da agenda legislativa, bem como da aplicação
do Acordo de Associação. Sublinhou igualmente que a eficácia da luta contra a
corrupção é fundamental para o sucesso de todo o processo de reforma, a par da
realização de uma reforma ambiciosa e credível do sistema judicial.
C. Observação eleitoral
O Parlamento Europeu enviou missões de observação em 2014 e 2015 para as
eleições presidenciais, legislativas e autárquicas e, em 2019, para as eleições
presidenciais e legislativas.
As últimas eleições para a Duma russa realizaram-se entre 17 e 19 de setembro
de 2021, inclusive em todo o território da Crimeia. Na sua declaração de 20 de
setembro de 2021, o Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para
os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) aludiu ao facto de
a UE lamentar a decisão do Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos
Humanos da OSCE (ODIHR da OSCE) de não enviar uma missão de observação,
tomou nota das fontes independentes e fiáveis que denunciam violações eleitorais
graves e reiterou a profunda preocupação da UE com a contínua redução do espaço
da oposição, da sociedade civil e das vozes independentes em toda a Rússia. O VP/
AR salientou igualmente que a UE não reconhece as ditas «eleições» realizadas na
península ocupada da Crimeia e observou que a decisão da Federação da Rússia de
fazer participar nas eleições os residentes dos territórios não controlados pelo Governo
das regiões de Donetsk e Luhansk, na Ucrânia, é contrária ao espírito e aos objetivos
dos acordos de Minsk.
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MOLDÁVIA

Em 27 de junho de 2014, a UE e a Moldávia assinaram um Acordo de Associação
que prevê um ACLAA, que entrou em vigor em julho de 2016. O acordo reforçou os
laços políticos e económicos da Moldávia com a UE. Estabeleceu um plano de reforma
em domínios que são essenciais para a boa governação e para o desenvolvimento
económico e reforçou a cooperação em vários setores. Com a assinatura do acordo,
a Moldávia comprometeu-se a reformar as suas políticas nacionais com base no
direito e nas práticas da UE. O roteiro para a aplicação do Acordo de Associação foi
definido no Programa de Associação 2017-2019 revisto, com 13 prioridades principais,
que a Comissão avaliou mais recentemente em outubro de 2021. Está atualmente a
ser finalizado um novo Programa de Associação 2021-2027. A fim de executar este
ambicioso programa, o país beneficia de um apoio substancial da UE. A UE é de longe
o principal parceiro comercial da Moldávia e representa 56 % do seu comércio total.
Além disso, é também o maior investidor no país.
Desde a entrada em vigor, em abril de 2014, da liberalização do regime de vistos para
estadas de curta duração, mais de 2,5 milhões de cidadãos moldavos titulares de um
passaporte biométrico viajaram para o espaço Schengen sem visto, o que promoveu
o turismo, as relações comerciais e os contactos interpessoais.
A deterioração das normas democráticas na Moldávia nos últimos anos (em particular,
a reforma eleitoral de julho de 2017 adotada contra as recomendações do ODIHR da
OSCE e da Comissão de Veneza, a anulação injustificada das eleições autárquicas
em Quixinau em junho de 2018, a ausência de progressos no contexto da ação penal
contra os responsáveis pela fraude bancária de mil milhões USD em 2014 e o aumento
do número de denúncias de violações dos direitos humanos) levou a UE a suspender
o desembolso da sua assistência macrofinanceira em 2018.
Posteriormente, a UE decidiu retomar o seu apoio orçamental e desembolsou uma
primeira parcela de 30 milhões EUR em AMF em 2019, à luz do compromisso
renovado da Moldávia de reformar o sistema judicial e de defender o Estado de
direito. No entanto, o desembolso de uma segunda parcela de AMF continua sujeito
a rigorosos critérios de condicionalidade.
A UE e a Moldávia realizaram a quinta reunião do Conselho de Associação em 30 de
setembro de 2019. Na altura, Maia Sandu, atual presidente da Moldávia, era a primeira-
ministra. Os participantes sublinharam que se tratou de uma oportunidade histórica
para a UE e a Moldávia renovarem as suas relações e empreenderem verdadeiras
mudanças estruturais favoráveis à estabilidade e ao crescimento. O Conselho de
Associação tomou nota dos esforços de harmonização envidados pela Moldávia
(mais de 25 000 normas técnicas da UE já foram transpostas para a legislação e
a regulamentação do país) e apelou à realização de novos esforços no âmbito da
reforma do sistema judicial, do regime de isenção de vistos e da luta contra a corrupção
e o branqueamento de capitais. O Conselho de Associação debruçou-se igualmente
sobre os progressos realizados no âmbito da ZCLAA, com destaque para a cooperação
setorial, nomeadamente no domínio da energia. Além disso, as Partes debateram a
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associação política, nomeadamente a cooperação e a convergência no âmbito da
política externa e de segurança comum.
Em 2 de junho de 2021, a Comissão publicou o plano da UE de relançamento da
economia para a Moldávia, que atribui 600 milhões EUR para apoiar a recuperação
socioeconómica do país após a COVID-19, promover a transição ecológica e digital e
libertar o potencial económico inexplorado do país.
O Partido de Ação e Solidariedade (PAS), pró-UE, da presidente Maia Sandu obteve
uma vitória retumbante nas eleições legislativas antecipadas de 11 de julho de 2021,
que pôs termo a vários meses de turbulência política e constitucional. Ulteriormente,
em 6 de agosto, o Parlamento dominado pelo PAS confirmou Natalia Gavrilița como
primeira-ministra e aprovou o seu ambicioso programa para tirar o país pós-soviético
de uma crise política e económica prolongada. O seu programa visa igualmente
aproximar a Moldávia da UE — a sua principal prioridade em matéria de política
externa — através da plena aplicação do Acordo de Associação UE-Moldávia.
Na sequência desta evolução positiva, a Comissão anunciou, durante a visita da
primeira-ministra Gavrilița a Bruxelas em 27 e 28 de setembro, o desembolso da
segunda parcela de AMF da UE no montante de 50 milhões EUR no início de outubro,
bem como o desembolso imediato de uma subvenção no valor de 36,4 milhões EUR
destinada à Moldávia para continuar a apoiar o país nos seus esforços de reforma da
polícia e na sua luta contra a COVID-19.
A sexta reunião do Conselho de Associação UE-Moldávia teve lugar em 28 de outubro
de 2021.
A região separatista da Transnístria, que declarou unilateralmente a sua
independência em 1990, permanece um grande desafio para a Moldávia. A UE
participa, na qualidade de observador, no processo de negociação no formato «5+2»
sobre a resolução do conflito na Transnístria e continua a apoiar uma resolução
abrangente e pacífica, assente na soberania e na integridade territorial da Moldávia,
com um estatuto especial para a Transnístria. Além disso, ocasionalmente surgem
tensões políticas entre Quixinau e Comrat, capital da região autónoma da Gagaúzia.
A. A posição do Parlamento Europeu
Em 4 de julho de 2017, o Parlamento Europeu adotou uma posição favorável sobre
a proposta da Comissão relativa à concessão de AMF à Moldávia num montante
máximo de 100 milhões EUR. Infelizmente, a sua terceira e última parcela não pôde
ser desembolsada, uma vez que a Moldávia não tinha cumprido todas as condições
acordadas antes do prazo contratual, em julho de 2020. Em 2020, foi acordado um
novo pacote de AMF de emergência da UE a favor da Moldávia.
Na sua resolução, de 14 de novembro de 2018, sobre a aplicação do Acordo de
Associação entre a UE e a Moldávia, o Parlamento Europeu manifestou profunda
preocupação face aos retrocessos a nível das normas democráticas no país e ao
«Estado capturado» por interesses oligárquicos. No entanto, a sua resolução, de
20 de outubro de 2020, sobre o mesmo tema reconhece as melhorias registadas
no país, reiterando o seu apelo às autoridades para que prossigam os esforços de
combate à corrupção e garantam a independência e a imparcialidade do sistema
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judicial. Qualifica igualmente as eleições presidenciais de novembro de 2020 como um
teste à democracia e ao Estado de direito no país.
O Parlamento Europeu não pôde observar estas eleições devido às restrições
relacionadas com a COVID-19.
B. Cooperação interparlamentar

O Acordo de Associação UE-Moldávia instituiu, no seu artigo 440.o, uma Comissão
Parlamentar de Associação (CPA). A primeira reunião da CPA teve lugar em 16 de
outubro de 2014 e a nona reunião realizou-se à distância em 22 de março de 2021.
Na sua declaração final e nas suas recomendações, a CPA reconheceu o sofrimento
humano causado pela pandemia de COVID-19 e apelou a uma rápida distribuição de
vacinas a toda a população em 2021. A CPA congratulou-se com o apoio orçamental
setorial e macroeconómico prestado pela UE e manifestou a esperança de que a
economia seja reativada e seja dada especial atenção aos jovens. A CPA apelou
à adoção do novo Programa de Associação. Manifestou também preocupação com
a morosidade dos processos judiciais relativos à grande fraude bancária de 2014 e
recordou que as perspetivas europeias da Moldávia devem assentar, antes de mais,
na adesão aos valores e princípios que estão na base da UE. A CPA apelou igualmente
à redução da polarização política extrema sofrida pela Moldávia.
C. Observação eleitoral
O Parlamento Europeu foi convidado a observar todas as eleições recentes na
Moldávia. Em fevereiro de 2019, o Parlamento Europeu observou as eleições
legislativas e declarou que a votação decorreu sem incidentes de maior e que, de um
modo geral, foi bem gerida. Contudo, são motivo de preocupação os relatos que dão
conta de que vários cidadãos terão sido pagos para votar em determinados partidos,
no âmbito de uma operação organizada para transportar os eleitores em autocarro a
partir da Transnístria. Embora, devido à pandemia, o Parlamento Europeu não tenha
podido enviar uma missão de observação eleitoral à Moldávia para observação das
eleições presidenciais de novembro de 2020, as conclusões da missão (reduzida)
do ODIHR da OSCE reconheceram que os eleitores podiam escolher entre diversas
alternativas políticas e que as liberdades fundamentais de reunião e de expressão
foram respeitadas, apesar das campanhas negativas e divisionistas e da polarização
da cobertura mediática.
Uma vez que a situação epidemiológica na Moldávia era estável na altura, o
Parlamento Europeu enviou uma delegação à missão internacional de observação
eleitoral liderada pelo ODIHR da OSCE, que acompanhou as eleições legislativas de
11 de julho de 2021. Os observadores constataram que estas eleições foram, de um
modo geral, bem geridas, livres e competitivas, apesar de subsistirem algumas lacunas
que devem ser colmatadas na perspetiva das próximas eleições. O Parlamento e o
Governo recém-formados receberam da parte dos cidadãos moldavos um mandato
forte para levar a cabo reformas ambiciosas e aproximar o país da UE.
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BIELORRÚSSIA

Nas últimas décadas, as relações da UE com a Bielorrússia atravessaram momentos
difíceis, devido às constantes violações dos direitos humanos e civis no país.
No entanto, entre 2014 e 2020, a Bielorrússia teve uma atitude aparentemente mais
aberta em relação à UE e à política da Parceria Oriental. As suas relações com os
países ocidentais melhoraram até certo ponto e o país desempenhou um importante
papel enquanto anfitrião das conversações mediadas pela UE sobre a crise na Ucrânia.
Em resposta, a UE comprometeu-se a aplicar uma política de «relacionamento
crítico» com a Bielorrússia, tal como indicado nas conclusões do Conselho de 15 de
fevereiro de 2016, segundo as quais as medidas concretas tomadas pela Bielorrússia
para respeitar as liberdades fundamentais, o Estado de direito, os direitos humanos
— incluindo a liberdade de opinião, a liberdade de expressão e a liberdade dos meios
de comunicação social — e os direitos laborais continuarão a ser critérios essenciais
para definir a futura política da UE em relação a este país.
Em 25 de fevereiro de 2016, o Conselho decidiu não prorrogar as medidas restritivas
impostas a 170 pessoas e a três empresas, que já tinham sido suspensas em outubro
de 2015. Contudo, prorrogou as demais medidas já em vigor, incluindo o embargo
ao armamento, o congelamento de bens e a proibição de viagem imposta a quatro
pessoas cujos nomes se encontravam associados aos desaparecimentos, ainda não
resolvidos, de dois políticos da oposição, um homem de negócios e um jornalista.
O Conselho prorrogou as medidas restritivas até 28 de fevereiro de 2020.
O diálogo sobre direitos humanos entre a UE e a Bielorrússia foi reatado em 2016,
por iniciativa da Bielorrússia, tendo a sexta ronda sido realizada em junho de 2019.
A fim de proporcionar um fórum para o diálogo político ao nível dos peritos principais,
foi criado o grupo de coordenação UE-Bielorrússia em 2016. Este grupo tem por
principal objetivo orientar a cooperação entre a UE e a Bielorrússia e supervisionar
o futuro desenvolvimento das suas relações. Em dezembro de 2019, o grupo reuniu-
se pela oitava vez: a Delegação da UE na Bielorrússia confirmou a sua abertura a
um maior desenvolvimento das relações entre a UE e a Bielorrússia em benefício dos
cidadãos bielorrussos e com vista a reforçar a resiliência da sociedade bielorrussa
e apoiar a soberania e a independência da Bielorrússia. Porém, também reiterou a
necessidade de efetuar uma reforma abrangente da legislação eleitoral, levantou uma
série de preocupações relacionadas com as liberdades fundamentais, nomeadamente
a liberdade dos meios de comunicação social, a liberdade de expressão e a liberdade
de reunião, e recordou a sua firme oposição à pena de morte.
A Bielorrússia participou de forma proativa a nível bilateral e nos formatos multilaterais
da Parceria Oriental. As negociações sobre uma parceria para a mobilidade foram
concluídas em 2017, e os acordos de facilitação da emissão de vistos e de readmissão
entraram em vigor em 1 de julho de 2020 com o objetivo de promover os contactos
interpessoais. Ambas as partes estão atualmente a negociar as prioridades da
parceria, que constituirão o quadro para a cooperação entre a UE e a Bielorrússia nos
próximos anos.
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Lamentavelmente, apesar da adoção de um plano de ação em matéria de direitos
humanos para o período de 2016-2019, a Bielorrússia não cumpriu o seu compromisso
em matéria de direitos humanos. Continua a ser o único país do continente europeu
que ainda aplica a pena de morte, o que o exclui de jure do Conselho da Europa.
Embora se fale regularmente em debater uma moratória sobre a pena de morte com
vista à sua possível abolição, tal não parece ser mais do que uma cortina de fumo,
uma vez que nenhuma ação concreta foi tomada até à data.
A UE condenou firmemente a repressão violenta de manifestações pacíficas em
fevereiro e março de 2017. As eleições legislativas antecipadas de 18 de novembro
de 2019 foram marcadas por uma série de más práticas e insuficiências, que
levaram a que oposição fosse privada de toda e qualquer representação parlamentar.
A comunidade internacional considerou que as eleições presidenciais de 9 de agosto
de 2020 não foram livres nem justas. Além disso, as eleições foram precedidas de uma
perseguição sistemática de membros da oposição, seguida de uma repressão violenta
de manifestantes pacíficos, representantes da oposição e jornalistas, que assumiu
proporções sem precedentes na história do país. Consequentemente, a UE impôs
quatro ciclos de sanções (o mais recente em junho de 2021) contra 88 pessoas e
sete entidades responsáveis ou cúmplices da fraude eleitoral e da repressão violenta,
e manifestou a sua disponibilidade para tomar novas medidas restritivas contra as
entidades e altos funcionários do regime, incluindo Alyaksandr Lukashenka, que já
não é reconhecido como presidente legítimo da Bielorrússia. Ademais, a UE reduziu a
cooperação bilateral com as autoridades bielorrussas a nível central, aumentou o apoio
prestado ao povo e à sociedade civil da Bielorrússia e recalibrou a sua assistência
financeira bilateral em conformidade.
Em represália, o regime bielorrusso suspendeu formalmente a sua participação na
política da Parceria Oriental, bem como nas estruturas existentes, como o diálogo
sobre direitos humanos entre a UE e a Bielorrússia e o grupo de coordenação UE-
Bielorrússia.
A. A posição do Parlamento Europeu
O Parlamento aprovou uma série de resoluções criticando a Bielorrússia em razão
dos presos políticos, das restrições à liberdade dos meios de comunicação social
e à sociedade civil, da não observância dos direitos humanos, designadamente
devido ao recurso à pena de morte, e das irregularidades nas eleições legislativas.
Na sua resolução de 19 de abril de 2018, o Parlamento Europeu manifestou o seu
apoio à política da UE de «relacionamento crítico» com a Bielorrússia, na condição
de esse relacionamento estar subordinado a medidas concretas conducentes à
democratização e ao respeito pelas liberdades fundamentais e pelos direitos humanos.
Apelou, nomeadamente, à Bielorrússia para que subscreva a moratória global sobre
a pena de morte como um primeiro passo para a sua abolição permanente. Na sua
resolução de 4 de outubro de 2018, o Parlamento Europeu condenou uma vez mais a
perseguição de meios de comunicação social independentes e jornalistas, bem como
a detenção destes últimos, e reiterou os seus apelos no sentido de reforçar o respeito
pelos princípios democráticos, pelo Estado de direito, pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eastern-partnership/belarus/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52018IP0375


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2023 10
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

Em resposta às eleições presidenciais fraudulentas de 9 de agosto de 2020 e à
subsequente repressão violenta de membros da oposição, meios de comunicação
social independentes e manifestantes pacíficos, o Parlamento Europeu aprovou
resoluções sobre a situação na Bielorrússia em 17 de setembro de 2020 e novamente
em 26 de novembro de 2020. Nestas resoluções, os deputados salientaram que as
eleições foram conduzidas em flagrante violação de todas as normas reconhecidas
internacionalmente e que a maioria dos cidadãos bielorrussos considera que a
candidata da oposição unida, Sviatlana Tsikhanouskaya, é a verdadeira presidente
eleita da Bielorrússia. Os deputados apelaram à imposição imediata de sanções por
parte da UE contra os funcionários responsáveis pela fraude eleitoral e pela repressão,
incluindo o antigo presidente Alyaksandr Lukashenka. Manifestaram o seu apoio ao
Conselho de Coordenação criado por Sviatlana Tsikhanouskaya como representante
provisória do povo que exige uma mudança democrática. Os deputados reiteraram
estas posições de princípio na sua recomendação de 21 de outubro de 2020 sobre as
relações com a Bielorrússia.
Além disso, o presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações
com a Bielorrússia (D-BY) e o relator permanente sobre a Bielorrússia emitiram uma
série de declarações conjuntas nas quais lamentaram a constante deterioração da
situação dos direitos humanos no país e criticaram a usurpação contínua do poder
por parte de Alyaksandr Lukashenka. Em dezembro de 2020, o Parlamento Europeu
realizou uma missão de recolha de informações sobre a Bielorrússia, a fim de avaliar
as necessidades das forças democráticas bielorrussas e a forma como o Parlamento
Europeu poderia apoiá-las, tanto a nível administrativo como político. Esta missão
coincidiu simbolicamente com a semana do Prémio Sakharov de 2020, que foi atribuído
à oposição democrática na Bielorrússia. Consequentemente, o Parlamento Europeu
lançou, sob a égide da sua Subcomissão dos Direitos do Homem e em cooperação
com a Comissão dos Assuntos Externos e a D-BY, uma plataforma contra a impunidade
pelas violações dos direitos humanos na Bielorrússia. Além disso, o Grupo de Apoio à
Democracia e de Coordenação Eleitoral propôs um vasto leque de atividades de apoio
à democracia adaptadas aos ativistas democratas bielorrussos. Além disso, na sua
resolução, de 10 de junho de 2021, sobre a repressão sistemática na Bielorrússia e
suas consequências para a segurança europeia, na sequência de raptos de viajantes
de um avião civil europeu intercetado pelas autoridades bielorrussas, o Parlamento
Europeu condenou as violações generalizadas dos direitos humanos na Bielorrússia
e a instrumentalização escandalosa da migração irregular por parte do regime de
Alyaksandr Lukashenka a fim de desestabilizar a UE.
B. Cooperação interparlamentar
O Parlamento Europeu não mantém relações oficiais com o Parlamento bielorrusso
devido ao facto de o país não ter realizado eleições livres e justas e não ter cumprido
as normas internacionais em matéria de democracia e Estado de direito, como
demonstram as novas vagas de protestos e a repressão generalizada na sequência
das eleições legislativas fraudulentas de 18 de novembro de 2019 e das eleições
presidenciais de 9 de agosto de 2020. Do mesmo modo, os deputados ao Parlamento
bielorrusso ainda não foram convidados a participar na Assembleia Parlamentar
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Euronest, uma vez que o cumprimento das normas eleitorais da OSCE é uma condição
prévia para a admissão.
No entanto, o Parlamento Europeu mantém um diálogo ativo e estreito com os
representantes das forças políticas do país, as organizações não governamentais
independentes e os intervenientes da sociedade civil, que estão representados no
Conselho de Coordenação desde as últimas eleições presidenciais. A D-BY realiza
reuniões periódicas em Bruxelas e Estrasburgo — e à distância durante a pandemia de
COVID-19 — para debater a evolução das relações entre a UE e a Bielorrússia e avaliar
a situação política e económica do país, bem como os últimos desenvolvimentos em
matéria de democracia, violações dos direitos humanos e Estado de direito. A D-BY
também se deslocou a Minsk em junho de 2015 e julho de 2017 e a sua Mesa, em
outubro de 2018 e fevereiro de 2020.
C. Observação eleitoral
A Bielorrússia não convida o Parlamento Europeu a observar as eleições desde 2001.
Como é habitual nestes casos, o Parlamento Europeu baseia-se na avaliação
realizada no país pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e pela
Assembleia Parlamentar do ODIHR da OSCE. Lamentavelmente, estes observadores
internacionais também não foram convidados a observar as eleições presidenciais
de 9 de agosto de 2020, muito embora o regime bielorrusso se tenha comprometido
previamente a convidá-los.
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