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TREI ȚĂRI VECINE MEMBRE ALE PARTENERIATULUI
ESTIC: UCRAINA, REPUBLICA MOLDOVA ȘI BELARUS

Politica UE privind Parteneriatul estic, instituită în 2009, cuprinde șase state
post-sovietice: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și
Ucraina. Parteneriatul estic a fost creat pentru a sprijini eforturile de reforme
economice, sociale și politice din aceste state, cu scopul de a consolida procesul
de democratizare și bună guvernare, securitatea energetică, protecția mediului și
dezvoltarea socială și economică. Toate țările membre, cu excepția Belarusului, fac
parte din Adunarea Parlamentară Euronest.

UCRAINA

Evenimentele dramatice care au avut loc în Ucraina începând cu noiembrie 2013 au
debutat ca un protest în favoarea UE și împotriva Deciziei președintelui de atunci, Viktor
Ianukovici, de a nu semna Acordul de asociere cu UE, parafat în martie 2012. Această
mișcare a dus, în cele din urmă, la o schimbare de guvern și la alegeri parlamentare,
în octombrie 2014, care au adus la putere partide pro-europene și pro-reformiste.
În urma mișcării Euromaidan, Rusia a anexat în mod ilegal Crimeea, în martie 2014,
iar în partea de est a Ucrainei a izbucnit un conflict armat încurajat de forțe separatiste
sprijinite de Rusia. Potrivit ONU, de la declanșarea conflictului și până în februarie 2020
au fost ucise în Ucraina peste 13 000 de persoane, dintre care cel puțin 3 350 de civili.
Printre acestea se numără cele 298 de persoane aflate la bordul aeronavei cu numărul
de zbor MH17 a companiei Malaysian Airlines, care s-a prăbușit la 17 iulie 2014 într-
o zonă controlată de separatiști. Potrivit Organizației pentru Securitate și Cooperare în
Europa (OSCE), din 2017 se înregistrează o scădere a numărului de victime civile.
În ciuda acordurilor de la Minsk, intermediate în 2015, și a stabilirii unor formate de
negociere, cum ar fi Grupul trilateral de contact (OSCE, Rusia și Ucraina) și formatul
Normandia (Rusia, Ucraina, Germania și Franța), luptele ce izbucnesc periodic pun
sub semnul întrebării caracterul durabil al armistițiului. UE a legat sancțiunile sale
economice aplicate Rusiei de respectarea deplină de către aceasta a acordurilor de la
Minsk. Sancțiunile rămân în vigoare până în prezent, fiind reînnoite periodic.
La 11 iunie 2017 a intrat în vigoare pentru cetățenii ucraineni care dețin pașapoarte
biometrice un regim de călătorie fără vize în UE pentru o perioadă de până la 90 de zile,
având în vedere faptul că Ucraina a îndeplinit criteriile de referință ale planului de
acțiune pentru liberalizarea regimului vizelor. Acest regim de călătorie de scurtă durată
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fără vize are scopul de a facilita contactele interpersonale și de a consolida legăturile
economice, sociale și culturale dintre UE și Ucraina.
Acordul de asociere a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017, după ce a fost aplicat
parțial cu titlu provizoriu începând cu 1 noiembrie 2014. Una dintre pietrele de temelie
ale acordului, zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA), a devenit
pe deplin operațională la 1 ianuarie 2016.
Acordul de asociere oferă noi oportunități economice atât pentru UE, cât și pentru
Ucraina. UE și-a întărit poziția de cel mai important partener comercial al Ucrainei.
Volumul schimburilor comerciale între cele două părți a atins cifra de 43,3 miliarde EUR
în 2019, UE asigurând peste 40 % din volumul comercial total al Ucrainei.
În alegerile prezidențiale din aprilie 2019, președintele Poroșenko a pierdut în fața lui
Volodimir Zelenski, o persoană nouă în politică. În iulie 2019, președintele Zelenski
a dizolvat parlamentul și a convocat alegeri anticipate. Partidul său, „Servitorul
poporului”, a susținut o victorie răsunătoare, obținând majoritatea absolută în
parlament: 254 din 424 de locuri. Drept urmare, membrii partidului „Servitorul poporului”
au ocupat atât postul de președinte al parlamentului (Dmitro Razumkov), cât și postul
de prim-ministru (Oleksii Honcearuk). Deși deținea o majoritate parlamentară solidă,
președintele Zelenski a inițiat o remaniere masivă a guvernului în martie 2020, postul
de prim-ministru fiind preluat de Denis Șmihal. În 2021 au urmat o serie de noi remanieri
ale guvernului, ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a dorinței președintelui
Zelenski de a continua reformele într-un ritm constant. În 2021, președintele Zelenski a
consolidat, de asemenea, rolul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei
și a început să se bazeze tot mai mult pe această instituție pentru adoptarea unor
decizii și inițiative politice esențiale. De asemenea, legiuitorii ucraineni l-au înlocuit pe
președintele parlamentului Razumkov ca urmare a controversei legate de adoptarea
așa-numitei „legi de deoligarhizare”, pe care președintele a semnat-o în cele din urmă
la începutul lunii noiembrie 2021.
Începând cu 2014, pe lângă sprijinul său politic, UE și instituțiile sale financiare
au mobilizat peste 15 miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi pentru a
sprijini procesul de reforme din Ucraina. Această sumă cuprinde transferuri efectuate
de UE în cadrul Instrumentului european de vecinătate (1,365 miliarde EUR), al
Serviciului pentru Instrumente de Politică Externă (116 milioane EUR) și al misiunii
UE de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina,
116 milioane EUR), precum și împrumuturi foarte semnificative acordate de Banca
Europeană de Investiții și investiții realizate de Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare (peste 4 miliarde EUR fiecare) și în cadrul Planului UE de investiții
externe, o inițiativă importantă a UE care urmărește atenuarea riscurilor financiare cu
ajutorul fondului de garantare al UE (1,5 miliarde EUR) și prin combinarea granturilor
acordate de UE cu împrumuturi acordate de instituțiile financiare ale UE prin intermediul
Platformei de investiții pentru politica de vecinătate.
În cadrul unei agende de reforme stabilite de comun acord, UE monitorizează
îndeaproape progresele înregistrate într-o serie de domenii prioritare: lupta
împotriva corupției, reforma sistemului judiciar, reforma constituțională și electorală,
îmbunătățirea climatului de afaceri, eficiența energetică, precum și reforma
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administrației publice. Cea de a treia și ultima tranșă de 600 de milioane EUR din
asistența macrofinanciară (AMF) a fost anulată la 18 ianuarie 2018 pentru că Ucraina
nu a respectat condițiile stabilite. Totuși, în iulie 2018, UE a aprobat on nou program
de asistență macrofinanciară în valoare de 1 miliard EUR. Prima tranșă din acest
pachet (500 de milioane EUR) a fost acordată în noiembrie 2018, după ce Ucraina și-
a îndeplinit angajamentele politice convenite cu UE. La 10 iunie 2020, UE a acordat
cea de a doua tranșă, în valoare de 500 de milioane EUR, în cadrul celui de al
patrulea program AMF. Cu această din urmă plată, valoarea totală a transferurilor
realizate de UE către Ucraina în cadrul AMF începând din 2014 a atins 3,8 miliarde
EUR (din suma angajată de 4,4 miliarde EUR), această asistență reprezentând cea
mai mare sumă acordată unei singure țări-partenere. În plus, UE a pus la dispoziția
Ucrainei împrumuturi pentru AMF în valoare de până la 1,2 miliarde EUR, pentru a
o ajuta să limiteze efectele economice ale pandemiei de COVID-19. Prima tranșă a
fost transferată la 9 decembrie 2020. A doua, și ultima, tranșă a fost transferată la
25 octombrie 2021, programul fiind astfel încheiat cu succes.
În toamna anului 2014, Comisia a creat un Grup de sprijin specific pentru Ucraina,
care reunește experți din instituțiile UE și din statele membre, a căror sarcină este de
a asigura autoritățile ucrainene cu servicii de coordonare și consiliere în principalele
sectoare vizate de reforme.
Desfășurată în Ucraina în decembrie 2014, misiunea EUAM Ucraina coordonează
sprijinul internațional acordat sectorului securității civile și, pe lângă activitățile
operaționale, oferă consiliere strategică autorităților ucrainene, inclusiv formare, privind
modul de dezvoltare a unor servicii de securitate durabile, responsabile și eficiente,
care să întărească statul de drept.
A. Poziția Parlamentului European
În cursul celei de a opta legislaturi (2014-2019), Parlamentul European a adoptat 19
rezoluții referitoare la Ucraina, dintre care una referitoare la punerea în aplicare a
Acordului de asociere, adoptată în 2018. La 11 februarie 2021, Parlamentul European a
adoptat o rezoluție de importanță esențială cu privire la punerea în aplicare a Acordului
de asociere, care se axează puternic pe procesul de reforme aflat în curs și pe
mecanismele de combatere a corupției.
De asemenea, în 2018 Parlamentul European a decernat Premiul Saharov pentru
libertatea de gândire regizorului ucrainean Oleg Sențov, care a fost condamnat în Rusia
la 20 de ani de închisoare pentru că a protestat împotriva ocupării ilegale de către
Rusia a Crimeii. Oleg Sențov a fost eliberat din închisoare în septembrie 2019 și a
primit premiul la Strasbourg în luna noiembrie a aceluiași an.
B. Cooperarea interparlamentară
În cadrul activităților sale de sprijinire a democrației în Ucraina, Parlamentul European
pune de asemenea în aplicare un amplu program de consolidare a capacităților
parlamentului Ucrainei, Verhovna Rada (Rada Supremă). Aceste eforturi se bazează
pe recomandările elaborate în urma misiunii de evaluare a necesităților, efectuată de
către fostul președinte al Parlamentului European, Pat Cox, în perioada cuprinsă între
septembrie 2016 și februarie 2017.
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De asemenea, Parlamentul European este responsabil pentru coordonarea unui
proces de mediere, Dialogul Jean Monnet, care reunește președintele legislativului
Verhovna Rada și liderii grupurilor politice pentru a monitoriza punerea în aplicare a
acestor recomandări.
Cadrul juridic pentru sprijinul acordat de Parlamentul European și consolidarea
capacităților este alcătuit din memorandumul de înțelegere, semnat cu Verhovna
Rada la 3 iulie 2015 și prelungit pentru noua legislatură, și Acordul de cooperare
administrativă, semnat de către secretarii generali ai celor două parlamente în martie
2016.
Cea de-a zecea reuniune a Comisiei parlamentare de asociere UE-Ucraina a avut loc
în decembrie 2019 la Strasbourg, iar la 7 decembrie 2020 și la 10 noiembrie 2021 au
avut loc reuniuni de la distanță prin videoconferință. Comisia de asociere și-a reiterat
cu regularitate sprijinul ferm față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei
în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și a fost informată cu privire
la reformele în curs și la agenda legislativă, precum și cu privire la modul în care se
realizează Acordul de asociere. De asemenea, Comisia de asociere a subliniat că
desfășurarea unei lupte eficace împotriva corupției este extrem de importantă pentru
succesul întregului proces de reforme și pentru realizarea unei reforme ambițioase și
credibile a sistemului judiciar.
C. Observarea alegerilor
Parlamentul European a trimis misiuni de observare în perioada 2014-2015 la
alegerile prezidențiale, parlamentare și locale, iar în 2019 a trimis misiuni la alegerile
prezidențiale și parlamentare.
Cele mai recente alegeri pentru Duma rusească au avut loc în perioada
17-19 septembrie 2021, inclusiv pe întreg teritoriul Crimeii. În declarația sa din
20 septembrie 2021, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate a exprimat, în numele UE, regretul cu privire
la absența unei misiuni de monitorizare din partea Biroului OSCE pentru Instituții
Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), a luat act de informațiile transmise
de surse independente și fiabile care au consemnat încălcări electorale grave și a
reiterat preocupările puternice ale UE cu privire la reducerea constantă a spațiului
în care își pot desfășura activitatea opoziția și societatea civilă și pot fi auzite voci
independente din întreaga Rusie. În declarație s-a subliniat faptul că UE nu recunoaște
așa-numitele alegeri desfășurate în peninsula Crimeea ocupată și s-a menționat că
decizia Federației Ruse de a implica în alegeri locuitorii teritoriilor din regiunile Donețk
și Luhansk din Ucraina, care se află în afara controlului guvernului, a fost un act ce
contravine spiritului și obiectivelor acordurilor de la Minsk.

REPUBLICA MOLDOVA

La 27 iunie 2014, UE și Republica Moldova au semnat un Acord de asociere, inclusiv
un Acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), care a intrat în vigoare în
iulie 2016. Acordul de asociere întărește legăturile politice și economice ale Republicii
Moldova cu UE. Acesta stabilește un plan de reformă în domenii vitale pentru buna
guvernare și dezvoltarea economică și întărește cooperarea în mai multe sectoare. Prin
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semnarea acordului, Republica Moldova s-a angajat să își reformeze politicile interne
pe baza legislației și a practicilor UE. Foaia de parcurs pentru punerea în aplicare
a Acordului de asociere a fost formulată în varianta revizuită a Agendei de asociere
pentru 2017-2019, care conține 13 priorități esențiale, evaluate ultima dată de către
Comisie în octombrie 2021. O nouă agendă de asociere pentru perioada 2021-2027
este în curs de finalizare. Pentru a putea realiza această agendă ambițioasă, țara
beneficiază de sprijin substanțial din partea UE. Uniunea Europeană este de departe
principalul partener comercial al Moldovei, reprezentând 56% din totalul schimburilor
comerciale ale acesteia. UE este, de asemenea, cel mai mare investitor în Republica
Moldova.
De la intrarea în vigoare, în aprilie 2014, a regimului de liberalizare a vizelor pentru
șederile de scurtă durată, peste 2,5 milioane de cetățeni moldoveni cu pașaport
biometric au călătorit fără viză în spațiul Schengen, ceea ce a favorizat turismul, relațiile
de afaceri și contactele interpersonale.
Deteriorarea standardelor democratice din Moldova în ultimii ani (în special reforma
electorală din iulie 2017, care a fost adoptată contrar recomandărilor OSCE/ODIHR
și ale Comisiei de la Veneția, invalidarea nejustificată a alegerilor pentru primarul
Chisinăului din iunie 2018, lipsa de progrese în procesul de urmărire penală a celor
responsabili de frauda bancară în valoare de 1 miliard USD din 2014 și consemnarea
tot mai frecventă a unor cazuri de încălcare a drepturilor omului) au determinat UE să
suspende, în 2018, plata asistenței sale macrofinanciare.
Ulterior, UE a decis să își reia sprijinul bugetar și a transferat o primă tranșă de
asistență macrofinanciară în valoare de 30 de milioane EUR în 2019, având în vedere
angajamentul reînnoit al Moldovei de a reforma sistemul judiciar și de a asigura
respectarea statului de drept. Cu toate acestea, plata celei de a doua tranșe a AMF
depinde de îndeplinirea unor condiții stricte.
La 30 septembrie 2019 UE și Republica Moldova au organizat cea de a cincea
reuniune a Consiliului de asociere. La momentul respectiv, Maia Sandu, în prezent
președinta Republicii Moldova, îndeplinea funcția de prim-ministru. Participanții au
subliniat că reuniunea reprezenta o oportunitate istorică pentru UE și Moldova de a-
și reînnoi relația și de a iniția schimbări structurale reale care să asigure stabilitatea
și creșterea economică. Consiliul de asociere a luat act de eforturile de armonizare
ale Moldovei (peste 25 000 de standarde tehnice ale UE au fost deja transpuse
în legislația și normele interne ale țării) și a solicitat continuarea eforturilor privind
reforma sistemului judiciar, regimul de călătorii fără viză și lupta împotriva corupției și
a spălării banilor. Acesta a menționat, de asemenea, progresele înregistrate în cadrul
DCFTA, punând accentul pe cooperarea sectorială, inclusiv în domeniul energiei. De
asemenea, părțile au discutat cu privire la asocierea politică, inclusiv cu privire la
cooperarea și convergența în cadrul politicii externe și de securitate comune.
La 2 iunie 2021, Comisia a publicat Planul UE pentru Moldova privind redresarea
economiei, prin care se alocă 600 de milioane EUR pentru a sprijini redresarea
socioeconomică a țării după pandemia de COVID-19, pentru a promova tranziția verde
și digitală și pentru a elibera potențialul economic neexploatat al țării.
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Partidul de Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu, care este un partid
pro-UE, a înregistrat o victorie remarcabilă la alegerile parlamentare anticipate din
11 iulie 2021, punând astfel capăt mai multor luni de tulburări politice și constituționale.
Drept urmare, la 6 august, parlamentul dominat de PAS a confirmat-o pe Natalia
Gavriliță în calitate de prim-ministru și a aprobat programul său ambițios de a scoate
această țară post-sovietică din criza politică și economică prelungită. Programul său
vizează, de asemenea, apropierea Moldovei de UE – prioritatea de politică externă
numărul unu – prin punerea deplină în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova.
În urma acestor evoluții pozitive, Comisia a anunțat, în timpul vizitei prim-ministrei
Gavriliță la Bruxelles, în perioada 27 și 28 septembrie, plata celei de a doua tranșe a
AMF acordate de UE, în valoare de 50 de milioane EUR, la începutul lunii octombrie,
precum și plata imediată a unui grant în valoare de 36,4 milioane EUR pentru a sprijini
Moldova în continuarea eforturilor sale de a reforma forțele de poliție și în lupta acestei
țări împotriva pandemiei de COVID-19.
Cea de a șasea reuniune a Consiliului de asociere UE-Moldova a avut loc la
28 octombrie 2021.
Regiunea separatistă Transnistria, care și-a declarat unilateral independența în 1990,
constituie în continuare o problemă majoră pentru Republica Moldova. UE participă ca
observator la procesul de negociere în formatul 5+2 privind soluționarea conflictului din
Transnistria și continuă să sprijine o soluționare pașnică și cuprinzătoare, bazată pe
suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, cu un statut special pentru
Transnistria. În plus, reapar periodic tensiuni politice între Chișinău și Comrat, capitala
regiunii autonome Găgăuzia.
A. Poziția Parlamentului European
La 4 iulie 2017, Parlamentul European a adoptat o poziție favorabilă privind
propunerea Comisiei prin care se acordă Republicii Moldova o sumă maximă de
100 de milioane EUR sub formă de AMF. Din păcate, cea de a treia și ultima tranșă nu a
putut fi transferată Republicii Moldova, deoarece aceasta nu îndeplinise toate condițiile
convenite înainte de termenul contractual din iulie 2020. În 2020 UE a adoptat un nou
pachet de măsuri AMF de urgență pentru Republica Moldova.
În rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului
de asociere UE-Moldova, Parlamentul European și-a exprimat profunda îngrijorare cu
privire la degradarea standardelor democratice din țară și la capturarea statului de către
interesele oligarhice. Cu toate acestea, în rezoluția sa din 20 octombrie 2020 pe același
subiect Parlamentul a recunoscut îmbunătățirile realizate de Republica Moldova, dar
și-a repetat totodată apelul adresat autorităților de a continua lupta împotriva corupției
și de a garanta independența și imparțialitatea sistemului judecătoresc. În aceeași
rezoluție alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 sunt numite un test al democrației
și al statului de drept în Republica Moldova.
Parlamentul European nu a fost în măsură să trimită observatori la aceste alegeri din
cauza restricțiilor legate de COVID-19.
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B. Cooperarea interparlamentară
Prin Acordul de asociere dintre UE și Republica Moldova, la articolul 440, a fost
înființată o Comisie parlamentară de asociere (CPA). Prima reuniune a CPA a fost
organizată la 16 octombrie 2014, iar cea de a noua reuniune a fost organizată de la
distanță, la 22 martie 2021. În cuprinsul declarației sale finale cu recomandări, CPA
a recunoscut suferința umană provocată de pandemia de COVID-19 și a insistat ca
în 2021 întreaga populație să beneficieze de o distribuire rapidă a vaccinurilor. CPA
a salutat bugetul sectorial și sprijinul macroeconomic asigurat de UE și a exprimat
speranța că economia va fi reactivată, acordându-se o atenție deosebită tinerilor.
CPA a solicitat adoptarea unei noi agende de asociere. De asemenea, și-a exprimat
îngrijorarea cu privire la lentoarea cu care se desfășoară procedurile judecătorești ce
vizează frauda bancară masivă din 2014 și a reamintit că perspectiva europeană a
Republicii Moldova trebuie să se bazeze, înainte de toate, pe adoptarea valorilor și
a principiilor care se află la baza UE. CPA a solicitat, de asemenea, să fie redusă
polarizarea politică extremă de care suferă Republica Moldova.
C. Observarea alegerilor
Parlamentul European a fost invitat să observe toate alegerile recente din Republica
Moldova. În februarie 2019, Parlamentul a trimis o echipă de observatori la alegerile
parlamentare, care a constatat că scrutinul a avut loc fără incidente majore și a fost
bine organizat în general. Totuși, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la
relatările conform cărora unii cetățeni au fost plătiți să voteze pentru anumite partide
și au fost transportați în mod organizat cu autocarul din Transnistria la secțiile de
votare. Din cauza pandemiei, Parlamentul European nu a putut trimite o misiune de
observare a alegerilor la scrutinul prezidențial din noiembrie 2020, însă constatările
misiunii (reduse) a OSCE/ODIHR au arătat că alegătorii au avut o alegere între mai
multe alternative politice și că au fost respectate libertățile fundamentale de întrunire și
de exprimare, în pofida caracterului negativ și puternic polarizat al campaniei electorale
și în pofida relatărilor mass-mediei la fel de polarizate.
Având în vedere că situația epidemiologică din Moldova era stabilă la momentul
respectiv, Parlamentul European a trimis o delegație pentru a participa la misiunea
internațională de observare a alegerilor condusă de OSCE/ODIHR, care a monitorizat
alegerile parlamentare din 11 iulie 2021. Observatorii au remarcat faptul că aceste
alegeri au fost, în general, bine gestionate, libere și competitive, în ciuda unor deficiențe
rămase care trebuie soluționate până la viitoarele alegeri. Noul parlament și guvern
au primit un mandat puternic din partea cetățenilor Moldovei de a realiza reforme
ambițioase și de a aduce țara mai aproape de UE.

BELARUS

În ultimele decenii, relațiile dintre UE și Belarus au fost uneori dificile, din cauza
constantelor încălcări ale drepturilor civile și ale drepturilor omului în această țară.
Cu toate acestea, în perioada 2014-2020, Belarus a afișat o atitudine aparent mai
deschisă față de UE și față de Parteneriatul estic. Relațiile sale cu țările occidentale
s-au îmbunătățit. De asemenea, Belarus a jucat un rol important în calitate de țară-
gazdă a discuțiilor privind criza din Ucraina, mediate de UE. Drept răspuns, UE s-
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a angajat să adopte o politică de „implicare critică” față de Belarus, astfel cum se
prevede în concluziile Consiliului din 15 februarie 2016, conform căreia adoptarea de
către Belarus a unor măsuri concrete pentru a consacra libertățile fundamentale, statul
de drept, drepturile omului (inclusiv libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei)
și drepturile lucrătorilor va reprezenta constant un criteriu esențial care va determina
viitoarea politică a UE față de această țară.
La 25 februarie 2016, Consiliul a decis să nu prelungească măsurile restrictive ce vizau
170 de persoane și trei companii, care fuseseră deja suspendate în octombrie 2015.
Consiliul a prelungit însă cu un an celelalte măsuri aflate în vigoare, inclusiv embargoul
asupra armelor, înghețarea activelor și interdicția de călătorie aplicată împotriva a
patru persoane despre care se presupune că ar avea legătură cu dispariția, rămasă
nesoluționată, a doi politicieni din opoziție, a unui om de afaceri și a unui jurnalist.
Consiliul a prelungit măsurile restrictive până la 28 februarie 2020.
Dialogul dintre UE și Belarus privind drepturile omului a fost reluat în 2016, la inițiativa
părții belaruse, runda a șasea având loc în iunie 2019. În 2016 a fost creat Grupul de
coordonare UE-Belarus pentru a se pune la dispoziție un forum pentru un dialog politic
la nivel de înalți experți. Obiectivul principal al acestui organism este să coordoneze
cooperarea dintre UE și Belarus și să supravegheze dezvoltarea relațiilor. În decembrie
2019, grupul s-a reunit pentru a opta oară: delegația UE în Belarus și-a confirmat
deschiderea față de dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre UE și Belarus, în
beneficiul cetățenilor din această țară și cu scopul de a îmbunătăți reziliența societății
belaruse și a sprijini suveranitatea și independența țării. Delegația UE a reiterat,
totodată, necesitatea de a reforma în profunzime legislația electorală, a exprimat o
serie de preocupări cu privire la libertățile fundamentale, mai ales la libertatea mass-
mediei, libertatea de exprimare și libertatea de întrunire, și a reamintit că se opune ferm
pedepsei cu moartea.
Belarus a participat în mod activ la Parteneriatul estic, atât la nivel bilateral, cât și
în cadrul formatelor multilaterale. În 2017 au fost finalizate negocierile privind un
parteneriat de mobilitate, iar la 1 iulie 2020 au intrat în vigoare acordurile de facilitare
a acordării vizelor și de readmisie, care au ca obiectiv contactele interpersonale. În
prezent părțile negociază prioritățile parteneriatului, care vor constitui cadrul cooperării
dintre UE și Belarus pentru anii apropiați.
Este însă regretabil faptul că, deși a fost adoptat un plan de acțiune pentru drepturile
omului ce vizează perioada 2016-2019, Belarus nu și-a respectat angajamentele în
domeniul drepturilor omului. Belarus este singura țară de pe continentul european
care continuă să execute pedepse cu moartea, fapt ce o exclude de jure din Consiliul
Europei. Este evocată în mod regulat posibilitatea unor dezbateri cu privire la aplicarea
unui moratoriu asupra pedepsei cu moartea, în vederea abolirii eventuale a acesteia,
dar se pare că Belarus nu face decât să arunce praf în ochi, deoarece nu au fost
întreprinse încă măsuri concrete în acest sens.
UE a condamnat cu fermitate reprimarea violentă a manifestațiilor pașnice din februarie
și martie 2017. Alegerile parlamentare anticipate din 18 noiembrie 2019 au fost marcate
de o serie de practici inadmisibile și deficiențe, care au dus la aceea că opoziția
nu a ocupat niciun loc în parlament. Alegerile prezidențiale din 9 august 2020 nu
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au fost considerate de către comunitatea internațională nici libere, nici echitabile,
acestea fiind precedate de persecutarea sistematică a membrilor opoziției, fiind apoi
urmate de reprimarea brutală a protestelor pașnice, a reprezentanților opoziției și a
jurnaliștilor, reprimare ce a luat proporții inedite în istoria acestei țări. Drept urmare,
UE a impus patru runde de sancțiuni (cea mai recentă în iunie 2021) unui număr
de 88 de persoane și șapte entități responsabile pentru fraudă electorală și acțiuni
de reprimare violentă sau care au participat la acestea și a afirmat că este pregătită
să aplice noi măsuri restrictive entităților care reprezintă regimul și unor înalți oficiali,
inclusiv lui Aleksandr Lukașenko, care nu mai este recunoscut drept președinte legitim
al Belarusului. De asemenea, UE a redus cooperarea bilaterală cu autoritățile din
Belarus de la nivel central, a intensificat sprijinul acordat poporului belarus și societății
civile și și-a recalibrat în consecință asistența financiară bilaterală.
Drept răspuns, regimul din Belarus și-a suspendat în mod oficial participarea la
Parteneriatul estic, precum și în structurile existente, cum ar fi Dialogul UE-Belarus
privind drepturile omului și Grupul de coordonare UE-Belarus.
A. Poziția Parlamentului European
Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții prin care critică Belarusul
pentru deținuții politici, pentru limitarea libertății mass-mediei și a societății civile,
nerespectarea drepturilor omului, inclusiv menținerea pedepsei cu moartea, și pentru
caracterul viciat al alegerilor parlamentare. În rezoluția sa din 19 aprilie 2018,
Parlamentul European și-a exprimat sprijinul pentru politica UE de implicare critică
față de Belarus, atât timp cât acest lucru este condiționat de întreprinderea unor
măsuri concrete în sensul democratizării și al respectării libertăților fundamentale și
a drepturilor omului. În special, Parlamentul a invitat Belarusul să se alăture unui
moratoriu mondial privind pedeapsa cu moartea, ca un prim pas către abolirea definitivă
a acesteia. În rezoluția sa din 4 octombrie 2018, Parlamentul European a condamnat
din nou hărțuirea și încarcerarea jurnaliștilor și a mass-mediei independente,
reiterându-și apelul de a se respecta mai riguros principiile democratice, statul de drept,
drepturile omului și libertățile fundamentale.
Drept răspuns la alegerile prezidențial fraudate din 9 august 2020 și la acțiunile
ulterioare de reprimare brutală a membrilor opoziției, a mass-mediei independente și
a protestatarilor pașnici, Parlamentul European a adoptat, la 17 septembrie 2020 și
la 26 noiembrie 2020, o serie de rezoluții cu privire la situația din Belarus. În aceste
rezoluții deputații au constatat că alegerile s-au desfășurat cu încălcarea flagrantă
a tuturor standardelor recunoscute la nivel internațional și că majoritatea cetățenilor
din Belarus considerau că Svetlana Țihanovskaia, candidatul opoziției unite, este
adevărata președintă aleasă a Belarusului. Deputații au solicitat aplicarea promptă
de către UE a unor sancțiuni împotriva oficialilor responsabili de frauda electorală și
de represiuni, inclusiv împotriva fostului președinte, Aleksandr Lukașenko. Ei și-au
exprimat sprijinul pentru Consiliul de coordonare înființat de Svetlana Țihanovskaia,
ca un organ interimar care să reprezinte cetățenii care solicită schimbări democratice.
Deputații au reiterat aceste principii în recomandarea lor din 21 octombrie 2020 privind
relațiile cu Belarus.
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De asemenea, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu
Belarus (D-BY) și raportorul permanent pentru Belarus au publicat o serie de declarații
comune în care și-au exprimat regretul cu privire la înrăutățirea constantă a situației
drepturilor omului din această țară și au criticat uzurparea în continuare a puterii de
către Lukașenko. În decembrie 2020 Parlamentul European a întreprins o misiune
de informare cu privire la Belarus, pentru a evalua necesitățile forțelor democratice
din Belarus și a identifica eventuale modalități prin care Parlamentul European
le-ar putea susține, atât la nivel administrativ, cât și politic. Această misiune a
coincis, în mod simbolic, cu Săptămâna Premiului Saharov din 2020, care a onorat
opoziția democratică din Belarus. Prin urmare, Parlamentul European a lansat o
platformă împotriva impunității pentru încălcările drepturilor omului în Belarus, sub
egida Subcomisiei sale pentru drepturile omului și în cooperare cu Comisia sa pentru
afaceri externe și cu D-BY. În plus, Grupul de susținere a democrației și de coordonare
a alegerilor a propus o gamă largă de activități de sprijinire a democrației, adaptate
activiștilor democrați din Belarus. De asemenea, în rezoluția sa din 10 iunie 2021
referitoare la actele de represiune sistematică din Belarus și la consecințele acestora
pentru securitatea UE în urma răpirii unui avion civil al UE interceptat de autoritățile
belaruse, Parlamentul European a denunțat încălcările masive ale drepturilor omului
în Belarus și instrumentalizarea scandaloasă a migrației ilegale de către regimul lui
Aleksandr Lukașenko pentru a destabiliza UE.
B. Cooperarea interparlamentară
Parlamentul European nu are relații oficiale cu Parlamentul din Belarus din cauză că
această țară a încălcat în repetate rânduri principiile unor alegeri libere și echitabile,
precum și standardele internaționale privind democrația și statul de drept, fapt ilustrat
de noile valuri de proteste și de acțiunile feroce de reprimare în urma alegerilor
parlamentare fraudate din 18 noiembrie 2019 și a alegerilor prezidențiale din 9 august
2020. De asemenea, deputații în Parlamentul din Belarus nu au fost încă invitați să
participe la Adunarea Parlamentară Euronest, deoarece, pentru aceasta, Belarusul
trebuie să îndeplinească standardele electorale ale OSCE.
Cu toate acestea, Parlamentul European întreține un dialog activ și intens
cu reprezentanții forțelor politice din Belarus, cu organizații neguvernamentale
independente și cu actori ai societății civile care fac parte din Consiliul de coordonare
începând cu ultimele alegeri prezidențiale. Reuniunile periodice ale D-BY se țin la
Bruxelles și la Strasbourg (iar pe durata pandemiei de COVID-19, de la distanță), pentru
a discuta evoluția relațiilor dintre UE și Belarus și pentru a evalua situația politică și
economică din țară, precum și ultimele evoluții privind democrația, încălcările drepturilor
omului și statul de drept. În iunie 2015 și în iulie 2017 D-BY s-a deplasat la Minsk, iar
biroul delegației – în octombrie 2018 și februarie 2020.
C. Observarea alegerilor
Începând din 2001, Belarusul nu a invitat Parlamentul European să observe alegerile.
Potrivit practicii acceptate în astfel de cazuri, Parlamentul European recurge la
evaluările desfășurate în această țară de către Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei și de către Adunarea Parlamentară a OSCE/ODIHR. Din păcate, la alegerile
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prezidențiale din 9 august 2020 nu au fost invitați nici acești observatori internaționali,
deși regimul din Belarus s-a angajat anterior să le transmită invitații.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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