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TRI SUSEDNÉ KRAJINY VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA:
UKRAJINA, MOLDAVSKO A BIELORUSKO

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá vznikla v roku 2009, zahŕňa šesť
krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko,
Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo s cieľom podporovať snahy o politické,
sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na posilnenie
demokratizácie, zlepšovanie dobrej správy vecí verejných, energetickej bezpečnosti,
ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské
krajiny okrem Bieloruska sú tiež členmi Parlamentného zhromaždenia Euronest.

UKRAJINA

Dramatické udalosti, ktoré sa odohrávali na Ukrajine od novembra 2013, sa začali
ako proeurópsky protest namierený proti rozhodnutiu vtedajšieho prezidenta Viktora
Janukovyča nepodpísať dohodu o pridružení k EÚ, ktorá bola parafovaná v marci 2012.
Toto hnutie napokon viedlo k zmene vlády a parlamentným voľbám v októbri 2014, po
ktorých sa k moci dostali proeurópske a proreformné strany.
Po protestoch hnutia Euromajdan Rusko v marci 2014 nezákonne anektovalo
Krym a východnú časť Ukrajiny zachvátil ozbrojený konflikt vyvolaný separatistami
podporovanými Ruskom. Podľa OSN bolo k februáru 2020 na Ukrajine od prepuknutia
konfliktu zabitých viac ako 13 000 ľudí (medzi nimi minimálne 3 350 civilných osôb).
Tento počet zahŕňa aj 298 ľudí, ktorí 17. júla 2014 cestovali lietadlom spoločnosti
Malaysian Airlines (let MH17), ktoré sa zrútilo v oblasti kontrolovanej separatistami.
Podľa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) počet civilných obetí
od roku 2017 klesá.
Napriek dohodám z Minska, ktoré sa vyrokovali v roku 2015, a vytvoreniu
formátov rokovaní, ako sú trojstranná kontaktná skupina (OBSE, Rusko a Ukrajina)
a normandská štvorka (Rusko, Ukrajina, Nemecko a Francúzsko), udržateľnosť
prímeria spochybňujú pravidelne prepukajúce boje. EÚ podmienila zrušenie svojich
hospodárskych sankcií voči Rusku úplným splnením dohôd z Minska Moskvou.
Odvtedy sa sankcie stále periodicky obnovujú.
Keďže Ukrajina splnila kritériá akčného plánu liberalizácie vízového režimu, začal
sa pre ukrajinských občanov s biometrickým pasom od 11. júna 2017 uplatňovať
bezvízový styk, ktorý umožňuje vstup do EÚ na najviac 90 dní. Tento krátkodobý
bezvízový režim má za cieľ uľahčiť medziľudské kontakty a posilniť obchodné,
spoločenské a kultúrne väzby medzi EÚ a Ukrajinou.
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Dohoda o pridružení nadobudla platnosť 1. septembra 2017, pričom predbežne
a čiastočne sa uplatňuje už od 1. novembra 2014. Jeden zo základných prvkov
dohody – prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) – je plne účinný od
1. januára 2016.
Dohoda o pridružení ponúka nové hospodárske príležitosti tak pre EÚ, ako aj pre
Ukrajinu. EÚ posilnila svoju pozíciu najdôležitejšieho obchodného partnera Ukrajiny.
V roku 2019 dosiahol objem bilaterálneho obchodu 43,3 miliardy EUR a EÚ
predstavovala viac ako 40 % celkového obchodu Ukrajiny.
V prezidentských voľbách v apríli 2019 zvíťazil nad prezidentom Porošenkom
nováčik Vladimir Zelenskij. Prezident Zelenskij rozpustil parlament a v júli 2019
zvolal predčasné voľby. V týchto parlamentných voľbách jeho strana Služobník ľudu
presvedčivo vyhrala a získala absolútnu väčšinu 254 zo 424 kresiel. Preto boli členom
strany Služobník ľudu pridelené funkcie predsedu parlamentu (Dmytro Razumkov)
a predsedu vlády (Oleksij Hončaruk). Napriek tomu, že prezident Zelenskij má silnú
parlamentnú väčšinu, v marci 2020 začal rozsiahlu reorganizáciu vlády (funkciu
predsedu vlády prevzal Denys Šmyhal). V roku 2021 došlo k sérii ďalších zmien
vo vláde v dôsledku pandémie COVID-19 a pripravenosti prezidenta Zelenského
pokračovať v reformách stabilným tempom. Prezident Zelenskij v tom istom roku
posilnil aj úlohu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany a začal sa čoraz
viac spoliehať na túto inštitúciu pri kľúčových rozhodnutiach a politických iniciatívach.
Ukrajinskí zákonodarcovia tiež odvolali predsedu Razumkova po spore v súvislosti
s prijatím tzv. zákona o zrušení oligarchizácie, ktorý prezident nakoniec podpísal
začiatkom novembra 2021.
Okrem politickej podpory EÚ a jej finančné inštitúcie od roku 2014 mobilizovali viac ako
15 miliárd EUR vo forme grantov a úverov na podporu reformného procesu na Ukrajine.
Patria sem prevody EÚ v rámci nástroja európskeho susedstva (1,365 miliardy EUR),
Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (116 miliónov EUR) a poradná misia EÚ pre
reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine, 116 miliónov EUR),
ako aj veľmi významné úvery od Európskej investičnej banky a investície Európskej
banky pre obnovu a rozvoj (každá vyše 4 miliardy EUR) a vonkajší investičný plán EÚ,
čo je kľúčová iniciatíva EÚ na zmiernenie finančných rizík prostredníctvom záručného
fondu EÚ (1,5 miliardy EUR) a kombinovaním grantov EÚ s úvermi od finančných
inštitúcií EÚ prostredníctvom investičnej platformy susedstva.
EÚ stanovila spoločne s Ukrajinou program reforiem a pozorne sleduje pokrok
vo viacerých prioritných oblastiach: boj proti korupcii, reforma súdnictva, ústavná
reforma a novelizácia volebného zákona, zlepšenie podnikateľského prostredia,
energetická účinnosť a reforma verejnej správy. Tretia a posledná splátka
makrofinančnej pomoci vo výške 600 miliónov EUR bola 18. januára 2018 zrušená,
lebo Ukrajina nesplnila stanovené podmienky. V júli 2018 sa však EÚ dohodla na
novom programe makrofinančnej pomoci vo výške 1 miliardy EUR. Prvá splátka
(500 mil. EUR) tohto balíka bola vyplatená v novembri 2018 po splnení politických
záväzkov, na ktorých sa Ukrajina dohodla s EÚ. EÚ vyplatila 10. júna 2020 druhú
tranžu vo výške 500 miliónov EUR v rámci štvrtého programu makrofinančnej
pomoci. Vďaka tomuto uvoľneniu dosiahla celková hodnota prevodov makrofinančnej
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pomoci EÚ v prospech Ukrajiny od roku 2014 sumu 3,8 miliardy EUR (z viazaných
4,4 miliardy EUR), čo je najväčšia suma takejto pomoci poskytnutej akejkoľvek
partnerskej krajine. EÚ okrem toho poskytla Ukrajine úvery makrofinančnej pomoci vo
výške až 1,2 miliardy EUR s cieľom pomôcť obmedziť hospodárske vplyvy pandémie
COVID-19. Prvá splátka bola vyplatená 9. decembra 2020. Druhá a posledná splátka
bola vyplatená 25. októbra 2021, čím sa program úspešne ukončil.
Na jeseň 2014 Komisia vytvorila špeciálnu skupinu na podporu Ukrajiny pozostávajúcu
z expertov z inštitúcií EÚ a členských štátov, ktorí zabezpečujú koordináciu
a poradenstvo pre ukrajinské orgány v kľúčových reformných oblastiach.
V decembri 2014 bola na Ukrajinu vyslaná poradná misia EUAM Ukraine, ktorá
koordinuje medzinárodnú pomoc v oblasti civilnej bezpečnosti a okrem bežnej
operatívnej činnosti poskytuje ukrajinským orgánom strategické poradenstvo, ktorého
súčasťou je aj školenie v otázkach budovania udržateľných, verejne zodpovedných
a účinných bezpečnostných služieb posilňujúcich právny štát.
A. Pozícia Európskeho parlamentu
Počas ôsmeho volebného obdobia (2014 – 2019) prijal Európsky parlament
19 uznesení týkajúcich sa Ukrajiny vrátane uznesenia o vykonávaní dohody
o pridružení s Ukrajinou v roku 2018. Európsky parlament prijal 11. februára 2021
kľúčové uznesenie o vykonávaní dohody o pridružení s výrazným zameraním na
prebiehajúci reformný proces a protikorupčnú štruktúru.
V roku 2018 Parlament udelil aj Sacharovovu cenu za slobodu myslenia ukrajinskému
filmovému režisérovi Olegovi Sencovovi, ktorý bol odsúdený na 20 rokov väzenia
v Rusku za to, že protestoval proti nezákonnej okupácii Krymu Ruskom. Oleg Sencov
bol prepustený z väzenia v septembri 2019 a v novembri toho istého roku si mohol túto
cenu prevziať v Štrasburgu.
B. Medziparlamentná spolupráca
Európsky parlament v rámci svojich aktivít na podporu demokracie na Ukrajine takisto
realizuje rozsiahly program budovania kapacít pre ukrajinský parlament (Verchovnú
radu). Toto úsilie vychádza z odporúčaní vypracovaných v rámci misie zameranej na
posúdenie potrieb, ktorá sa pod vedením bývalého predsedu Európskeho parlamentu
Pata Coxa uskutočnila v období od septembra 2016 do februára 2017.
Európsky parlament je tiež zodpovedný za riadenie procesu mediácie, dialógu Jeana
Monneta, na ktorom sa zúčastňujú predseda Verchovnej rady a lídri poslaneckých
klubov a ktorý slúži na sledovanie realizácie týchto odporúčaní.
Právny rámec pre opatrenia Európskeho parlamentu na podporu a budovanie kapacít
poskytujú memorandá o porozumení, ktoré boli podpísané s Verchovnou radou
3. júla 2015 a obnovené na nové legislatívne obdobie, a dohoda o administratívnej
spolupráci, ktorú podpísali generálni tajomníci oboch parlamentov v marci 2016.
Desiata schôdza Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Ukrajina sa konala
v decembri 2019 v Štrasburgu, pričom 7. decembra 2020 a 10. novembra 2021 sa
uskutočnili schôdze prostredníctvom videokonferencie na diaľku. Výbor pravidelne
pripomínal svoju silnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci
jej medzinárodne uznaných hraníc a zhodnotil prebiehajúce reformy a legislatívny
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program, ako aj vykonávanie dohody o pridružení. Taktiež zdôraznil, že popri
ambicióznej a dôveryhodnej reforme súdnictva má pre úspech celého reformného
procesu rozhodujúci význam účinný boj proti korupcii.
C. Pozorovanie volieb
Európsky parlament vyslal v rokoch 2014 a 2015 pozorovateľské misie na
prezidentské, parlamentné a komunálne voľby a v roku 2019 na prezidentské
a parlamentné voľby.
Posledné voľby do ruskej Dumy sa konali od 17. do 19. septembra 2021 vrátane celého
územia Krymu. Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku vo svojom vyhlásení z 20. septembra 2021 vyjadril poľutovanie
EÚ nad absenciou monitorovacej misie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie
a ľudské práva (OBSE/ODIHR), vzal na vedomie, že nezávislé a spoľahlivé zdroje
informovali o závažných porušeniach pri voľbách, a zopakoval hlboké znepokojenie
EÚ nad neustále sa zmenšujúcim priestorom pre opozíciu, občiansku spoločnosť
a nezávislé hlasy v Rusku. Vo vyhlásení zdôraznil, že EÚ neuznáva tzv. voľby, ktoré
sa konali na okupovanom Krymskom polostrove, a konštatoval, že rozhodnutie Ruskej
federácie zapojiť obyvateľov území Doneckej a Luhanskej oblasti na Ukrajine, ktoré
nie sú pod kontrolou vlády, do volieb je v rozpore s duchom a cieľmi dohôd z Minska.

MOLDAVSKO

EÚ a Moldavsko podpísali 27. júna 2014 dohodu o pridružení vrátane DCFTA,
ktorá nadobudla platnosť v júli 2016. Dohoda posilnila politické a hospodárske
väzby Moldavska s EÚ. Stanovil sa v nej plán reforiem v oblastiach, ktoré majú
zásadný význam pre dobrú správu vecí verejných a hospodársky rozvoj, a posilnila
sa spolupráca v niekoľkých sektoroch. Podpísaním tejto dohody sa Moldavsko
zaviazalo k reforme svojich vnútroštátnych politík na základe právnych predpisov
a postupov EÚ. Plán vykonávania dohody o pridružení sa vymedzil v prepracovanom
programe pridruženia na roky 2017 – 2019 zahŕňajúcom 13 kľúčových priorít, ktoré
Komisia naposledy vyhodnotila v októbri 2021. V súčasnosti sa dokončuje nový
program pridruženia na roky 2021 – 2027. Aby Moldavsko mohlo tento ambiciózny
plán realizovať, využíva značnú podporu EÚ. EÚ je zďaleka najväčším obchodným
partnerom Moldavska a predstavuje 56 % jeho celkového obchodu. Je tiež najväčším
investorom v krajine.
Od nadobudnutia účinnosti liberalizácie vízového režimu pre krátkodobé pobyty
v apríli 2014 cestovalo viac ako 2,5 milióna moldavských občanov s biometrickým
pasom do schengenského priestoru bez víz, čo podporilo cestovný ruch, obchodné
vzťahy a medziľudské kontakty.
Zhoršenie demokratických noriem v Moldavsku v posledných rokoch (najmä volebná
reforma z júla 2017 prijatá v rozpore s odporúčaniami OBSE/ODIHR a Benátskej
komisie, neodôvodnené zrušenie primátorských volieb v Kišiňove v júni 2018,
nedostatočný pokrok v stíhaní osôb zodpovedných za bankový podvod vo výške
1 miliardy USD v roku 2014 a zvýšený počet správ o porušovaní ľudských práv) viedlo
EÚ k pozastaveniu vyplácania makrofinančnej pomoci v roku 2018.
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EÚ sa následne rozhodla obnoviť svoju rozpočtovú podporu a v roku 2019 vyplatila
prvú splátku makrofinančnej pomoci vo výške 30 miliónov EUR po obnovení
záväzku Moldavska reformovať justičný systém a dodržiavať zásady právneho štátu.
Vyplatenie druhej tranže makrofinančnej pomoci však naďalej podlieha prísnym
kritériám podmienenosti.
EÚ a Moldavsko usporiadali 30. septembra 2019 piate zasadnutie Rady pre
pridruženie. V tom čase bola predsedníčkou vlády súčasná prezidentka Moldavska
Maia Sandu. Účastníci zdôraznili, že ide o historickú príležitosť pre EÚ a Moldavsko
obnoviť vzájomný vzťah a uskutočniť skutočné štrukturálne zmeny, ktoré umožnia
zaistenie stability a rastu. Rada pre pridruženie vzala na vedomie úsilie Moldavska
o harmonizáciu (do vnútroštátnych právnych predpisov a pravidiel už bolo
transponovaných viac ako 25 000 technických noriem EÚ) a vyzvala na ďalšie úsilie
v oblasti reformy súdnictva, bezvízového režimu a boja proti korupcii a praniu špinavých
peňazí. Zaoberala sa aj pokrokom dosiahnutým v rámci DCFTA so zameraním
na odvetvovú spoluprácu, a to aj v oblasti energetiky. Zúčastnené strany okrem
toho diskutovali o politickom pridružení vrátane spolupráce a konvergencie v oblasti
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Komisia 2. júna 2021 uverejnila plán hospodárskej obnovy EÚ pre Moldavsko, v ktorom
sa vyčlenilo 600 miliónov EUR na podporu sociálno-ekonomickej obnovy krajiny
po pandémii COVID-19, stimulovanie zelenej a digitálnej transformácie a rozvoj
nevyužitého hospodárskeho potenciálu krajiny.
V predčasných parlamentných voľbách 11. júla 2021, ktoré ukončili niekoľkomesačné
politické a ústavné nepokoje, sa jednoznačným víťazom stala Strana akcie a solidarity
(PAS) proeurópskej prezidentky Maie Sanduovej. Následne parlament ovládaný PAS
potvrdil 6. augusta Nataliu Gavrilițovú vo funkcii predsedníčky vlády a schválil
jej ambiciózny program vymaniť postsovietsku krajinu z dlhotrvajúcej politickej
a hospodárskej krízy. Jej program sa zameriava aj na priblíženie Moldavska k EÚ, čo je
hlavnou prioritou jej zahraničnej politiky, a to úplným vykonávaním dohody o pridružení
medzi EÚ a Moldavskom.
V nadväznosti na tento pozitívny vývoj Komisia oznámila počas návštevy premiérky
Gavrilițovej v Bruseli 27. a 28. septembra vyplatenie druhej tranže makrofinančnej
pomoci EÚ vo výške 50 miliónov EUR začiatkom októbra a okamžité vyplatenie
grantu vo výške 36,4 milióna EUR Moldavsku s cieľom naďalej podporovať jeho úsilie
o reformu polície a boj proti pandémii COVID-19.
Šieste zasadnutie Rady pre pridruženie EÚ – Moldavsko sa uskutočnilo
28. októbra 2021.
Veľkou výzvou je pre Moldavsko naďalej separatistický región Podnesterska, ktorý
v roku 1990 jednostranne vyhlásil nezávislosť. EÚ sa ako pozorovateľ zúčastňuje na
rokovaniach 5+2 o urovnaní podnesterského konfliktu a naďalej podporuje komplexné
mierové riešenie založené na zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavska
s osobitným postavením Podnesterska. Okrem toho sa z času na čas prejavuje
politické napätie medzi Kišiňovom a Comratom, hlavným mestom autonómneho
regiónu Gagauzsko.
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A. Pozícia Európskeho parlamentu
Európsky parlament prijal 4. júla 2017 pozíciu, ktorou vyjadril súhlas s návrhom Komisie
poskytnúť Moldavsku makrofinančnú pomoc (MFA) vo výške najviac 100 miliónov EUR.
Jeho tretiu a poslednú splátku, žiaľ, nebolo možné vyplatiť, pretože Moldavsko
nesplnilo všetky dohodnuté podmienky pred koncom zmluvnej lehoty v júli 2020.
V roku 2020 sa dohodol nový núdzový balík MFA EÚ pre Moldavsko.
Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o vykonávaní dohody
o pridružení medzi EÚ a Moldavskom vyjadril mimoriadne znepokojenie nad zhoršením
demokratických noriem v krajine a nad „ovládnutím štátu“ oligarchickými záujmami.
V uznesení z 20. októbra 2020 o tej istej téme však uznal zlepšenia, ktoré sa
v krajine dosiahli, pričom opätovne vyzval orgány, aby pokračovali v boji proti korupcii
a zaručili nezávislosť a nestrannosť súdnictva. Zároveň označil prezidentské voľby
v novembri 2020 za skúšku demokracie a právneho štátu v krajine.
Tieto voľby však Parlament nemohol pozorovať z dôvodu obmedzení súvisiacich
s ochorením COVID-19.
B. Medziparlamentná spolupráca
Dohodou o pridružení medzi EÚ a Moldavskom sa v článku 440 zriadil parlamentný
výbor pre pridruženie (PAC). Prvé zasadnutie PAC sa konalo 16. októbra 2014 a deviate
sa uskutočnilo na diaľku 22. marca 2021. PAC vo svojom záverečnom vyhlásení
a odporúčaniach uznal ľudskú bolesť spôsobenú pandémiou COVID-19 a vyzval na
rýchlu distribúciu očkovacích látok celej populácii v roku 2021. PAC privítal sektorovú
rozpočtovú a makroekonomickú podporu zo strany EÚ a vyjadril nádej v opätovné
oživenie hospodárstva so zvláštnou pozornosťou venovanou mladým ľuďom. Vyzval na
prijatie nového programu pridruženia. Vyjadril tiež znepokojenie nad pomalým tempom
súdneho konania vo veci rozsiahleho bankového podvodu z roku 2014 a pripomenul, že
európska perspektíva Moldavska musí vychádzať predovšetkým z dodržiavania hodnôt
a zásad, na ktorých je EÚ založená. PAC vyzval aj na zmiernenie extrémnej politickej
polarizácie v Moldavsku.
C. Pozorovanie volieb
Európsky parlament bol pozvaný na pozorovanie všetkých nedávnych volieb
v Moldavsku. Vo februári 2019 pozoroval parlamentné voľby a skonštatoval,
že hlasovanie sa uskutočnilo bez vážnejších incidentov a vo všeobecnosti bolo dobre
zorganizované. Vyskytli sa však obavy v súvislosti so správami o tom, že občania
dostali peniaze za odovzdanie hlasu určitým stranám v rámci organizovaného presunu
voličov autobusom z Podnesterska. Vzhľadom na pandémiu Európsky parlament
nemohol vyslať volebnú pozorovateľskú misiu na prezidentské voľby v novembri 2020,
ale v zisteniach (obmedzenej) misie OBSE/ODIHR sa uznalo, že voliči mali možnosť
voľby medzi politickými alternatívami a základné slobody zhromažďovania a prejavu
boli dodržané, a to aj napriek negatívnym a rozdeľujúcim kampaniam a polarizácii
mediálneho pokrytia.
Parlament však vyslal delegáciu na medzinárodnú volebnú pozorovateľskú misiu
pod vedením OBSE/ODIHR, ktorá monitorovala parlamentné voľby 11. júla 2021,
pretože v tom čase bola epidemiologická situácia v Moldavsku stabilná.
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Pozorovatelia skonštatovali, že tieto voľby boli celkovo dobre zorganizované, slobodné
a konkurenčné, a to napriek niektorým pretrvávajúcim nedostatkom, ktoré treba
v súvislosti s budúcimi voľbami riešiť. Novovytvorený parlament a vláda dostali
od moldavských občanov silný mandát na uskutočnenie ambicióznych reforiem
a priblíženie krajiny k EÚ.

BIELORUSKO

V posledných desaťročiach sú vzťahy EÚ s Bieloruskom občas napäté v dôsledku
neustáleho porušovania ľudských a občianskych práv v krajine. Medzi rokmi
2014 a 2020 bol postoj Bieloruska k EÚ a Východnému partnerstvu podľa všetkého
otvorenejší. Jeho vzťahy so západnými krajinami sa o niečo zlepšili a hralo tiež dôležitú
úlohu ako hostiteľ rozhovorov o ukrajinskej kríze sprostredkovaných EÚ. EÚ sa v reakcii
na to zaviazala k politike „kritickej angažovanosti“ voči Bielorusku, ako sa uvádza
v záveroch Rady z 15. februára 2016. Podľa týchto záverov budú konkrétne kroky
Bieloruska zamerané na zakotvenie základných slobôd, právneho štátu, ľudských práv
vrátane slobody prejavu, prejavu a médií a pracovných práv aj naďalej kľúčovými
kritériami formovania budúcej politiky EÚ voči tejto krajine.
Rada 25. februára 2016 rozhodla o nepredĺžení reštriktívnych opatrení zameraných
na 170 osôb a tri spoločnosti, ktoré boli už v októbri 2015 pozastavené. Predĺžila
však platnosť ostatných opatrení vrátane zbrojného embarga a zmrazenia aktív
a zákazu cestovania voči štyrom osobám uvedeným na zozname v súvislosti
s nevyriešeným zmiznutím dvoch opozičných politikov, podnikateľa a novinára. Rada
predĺžila reštriktívne opatrenia do 28. februára 2020.
V roku 2016 sa z iniciatívy Bieloruska obnovil dialóg s EÚ o ľudských právach a šieste
kolo rokovaní prebehlo v júni 2019. V roku 2016 bola ustanovená koordinačná skupina
EÚ – Bielorusko, aby bolo vytvorené fórum pre politický dialóg na úrovni vysoko
postavených expertov. Hlavným cieľom tohto orgánu je usmerňovať spoluprácu medzi
EÚ a Bieloruskom a dohliadať na ďalší rozvoj vzťahov. V decembri 2019 sa skupina
zišla po ôsmy raz: delegácia EÚ v Bielorusku potvrdila svoju otvorenosť voči ďalšiemu
rozvoju vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom v prospech bieloruských občanov a s cieľom
posilniť odolnosť bieloruskej spoločnosti a podporiť zvrchovanosť a nezávislosť
Bieloruska, ale opätovne zdôraznila potrebu komplexnej reformy volebných právnych
predpisov, vzniesla niekoľko obáv týkajúcich sa základných slobôd, najmä slobody
médií, slobody prejavu a slobody zhromažďovania, a pripomenula svoj rozhodný
nesúhlas s trestom smrti.
Bielorusko sa aktívne zúčastňovalo na bilaterálnych aj multilaterálnych formátoch
Východného partnerstva. V roku 2017 sa uzavreli rokovania o partnerstve v oblasti
mobility a 1. júla 2020 nadobudli platnosť dohoda o zjednodušení vízového režimu
a dohoda o readmisii, ktorým cieľom je rozvíjať medziľudské vzťahy. Obe strany
v súčasnosti rokujú o prioritách partnerstva, ktoré budú rámcom spolupráce medzi EÚ
a Bieloruskom v nadchádzajúcich rokoch.
Napriek prijatiu akčného plánu v oblasti ľudských práv na roky 2016 – 2019 Bielorusko,
žiaľ, nesplnilo v tejto oblasti svoje záväzky. Je to jediná krajina na európskom
kontinente, ktorá stále vykonáva trest smrti, čo ju de iure vylučuje z Rady Európy.
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Pravidelne sa iniciujú diskusie o moratóriu na trest smrti, ktorých cieľom je tento trest
úplne zrušiť. Zrejme však ide o zastierací manéver, pretože doteraz neboli podniknuté
žiadne konkrétne kroky.
EÚ dôrazne odsúdila násilný zásah proti pokojným demonštrantom vo februári
a v marci 2017. Predčasné parlamentné voľby, ktoré sa konali 18. novembra 2019,
boli poznačené viacerými nezákonnými postupmi a nedostatkami, v dôsledku čoho
prišla opozícia o akúkoľvek možnosť parlamentného zastúpenia. Pred prezidentskými
voľbami 9. augusta 2020, ktoré podľa medzinárodného spoločenstva neboli slobodné
ani spravodlivé, dochádzalo k systematickému prenasledovaniu členov opozície.
Po voľbách zase nasledovali brutálne zásahy proti pokojným demonštrantom,
zástupcom opozície a novinárom bezprecedentného rozsahu v histórii krajiny.
V dôsledku toho EÚ uložila štyri kolá sankcií (najnovšie v júni 2021) voči 88 osobám
a siedmim subjektom, ktoré sú zodpovedné za volebné podvody a násilné represie,
a vyhlásila, že je pripravená prijať ďalšie reštriktívne opatrenia voči subjektom
režimu a vysokopostaveným predstaviteľom vrátane Alexandra Lukašenka, ktorý sa
už nepovažuje za legitímneho prezidenta Bieloruska. Okrem toho EÚ obmedzila
dvojstrannú spoluprácu s bieloruskými orgánmi na ústrednej úrovni, zvýšila podporu
pre bieloruské obyvateľstvo a občiansku spoločnosť a zodpovedajúcim spôsobom
prerozdelila bilaterálnu finančnú pomoc.
Bieloruský režim v odvete formálne pozastavil svoju účasť na politike Východného
partnerstva a na existujúcich štruktúrach, ako je dialóg o ľudských právach medzi EÚ
a Bieloruskom a koordinačná skupina EÚ – Bielorusko.
A. Pozícia Európskeho parlamentu
Európsky parlament prijal niekoľko uznesení, v ktorých Bielorusko kritizuje v súvislosti
s politickými väzňami, obmedzovaním slobody médií a občianskej spoločnosti,
nerešpektovaním ľudských práv vrátane zachovávania trestu smrti a nedostatkami pri
parlamentných voľbách. Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. apríla 2018
vyjadril podporu kritickej angažovanosti, ktorú EÚ uplatňuje voči Bielorusku, pokiaľ
je podmienená konkrétnymi krokmi smerujúcimi k demokratizácii a dodržiavaniu
základných slobôd a ľudských práv. Obzvlášť vyzval Bielorusko, aby sa pripojilo
ku globálnemu moratóriu na výkon trestu smrti, čo by bolo prvým krokom k jeho
trvalému zrušeniu. V uznesení zo 4. októbra 2018 Európsky parlament opätovne
odsúdil zastrašovanie a zadržiavanie novinárov a nezávislých médií a znovu vyzval,
aby sa zlepšilo dodržiavanie demokratických zásad, právneho štátu, ľudských práv
a základných slobôd.
V reakcii na zmanipulované prezidentské voľby 9. augusta 2020 a následný brutálny
zásah proti členom opozície, nezávislým médiám a pokojným demonštrantom prijal
Európsky parlament 17. septembra 2020 a 26. novembra 2020 uznesenia o situácii
v Bielorusku. V týchto uzneseniach poslanci konštatovali, že voľby sa uskutočnili
v zjavnom rozpore so všetkými medzinárodne uznávanými normami a že väčšina
bieloruských občanov považuje za riadne zvoleného prezidenta Bieloruska spoločnú
kandidátku opozície Sviatlanu Cichanovskú. Požadovali v nich urýchlené prijatie
sankcií EÚ voči úradníkom zodpovedným za volebné podvody a represie vrátane
bývalého prezidenta Alexandra Lukašenka. Vyjadrili podporu koordinačnej rade, ktorú

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


Informačné listy o Európskej únii - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

zriadila Cichanovská ako dočasné zastúpenie ľudí požadujúcich demokratické zmeny.
Poslanci zopakovali tieto zásadné body svojej pozície v odporúčaní z 21. októbra 2020
o vzťahoch s Bieloruskom.
Okrem toho predseda Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom
a stály spravodajca pre Bielorusko vydali niekoľko spoločných vyhlásení, v ktorých
vyjadrili poľutovanie nad pretrvávajúcim zhoršovaním situácie v oblasti ľudských práv
v krajine a kritiku pokračujúceho upevňovania moci Lukašenka. V decembri 2020
Európsky parlament uskutočnil vyšetrovaciu misiu v Bielorusku, aby posúdil potreby
bieloruských demokratických síl a zhodnotil, ako by ich mohol podporiť na
administratívnej aj politickej úrovni. Táto misia sa symbolicky konala v týždni
udeľovania Sacharovovej ceny za rok 2020, ktorú získala demokratická opozícia
Bieloruska. Európsky parlament preto pod záštitou Podvýboru pre ľudské práva
a v spolupráci s Výborom pre zahraničné veci a Delegáciou pre vzťahy s Bieloruskom
vytvoril platformu proti beztrestnosti za porušovanie ľudských práv v Bielorusku.
Skupina na podporu demokracie a koordináciu volieb okrem toho navrhla širokú
škálu činností na podporu demokracie prispôsobených potrebám bieloruských
demokratických aktivistov. Európsky parlament tiež vo svojom uznesení z 10. júna 2021
o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť
po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi odsúdil rozsiahle
porušovanie ľudských práv v Bielorusku a poburujúcu inštrumentalizáciu nelegálnej
migrácie režimom Alexandra Lukašenka s cieľom destabilizovať EÚ.
B. Medziparlamentná spolupráca
Európsky parlament nemá oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom, pretože
krajina opakovane neuskutočnila slobodné a spravodlivé voľby a neplní medzinárodné
normy týkajúce sa demokracie a právneho štátu, čo dokázali nové vlny protestov
a rozsiahle represie, ktoré nasledovali po zmanipulovaných parlamentných voľbách
zorganizovaných 18. novembra 2019 a prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili
9. augusta 2020. Ani poslanci bieloruského parlamentu ešte neboli pozvaní, aby sa
zúčastnili na Parlamentnom zhromaždení Euronest, keďže podmienkou prijatia je
splnenie noriem OBSE týkajúcich sa volieb.
Európsky parlament teda vedie aktívny a úzky dialóg so zástupcami bieloruských
politických síl, s nezávislými mimovládnymi organizáciami a aktérmi občianskej
spoločnosti, ktorí sú zastúpení v koordinačnej rade od posledných prezidentských
volieb. V Bruseli a Štrasburgu (na diaľku počas pandémie COVID-19) sa konajú
pravidelné stretnutia Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom,
na ktorých sa diskutuje o vývoji vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom a posudzuje
politická a hospodárska situácia v krajine, ako aj najnovší vývoj v oblasti demokracie,
porušovania ľudských práv a právneho štátu. Delegácia podnikla v júni 2015
a v júli 2017 cestu do Minska, rovnako ako Predsedníctvo v októbri 2018 a vo
februári 2020.
C. Pozorovanie volieb
Bielorusko nepozvalo Európsky parlament na pozorovanie volieb od roku 2001. Ako
je obvyklé v takýchto prípadoch, Európsky parlament sa spolieha na hodnotenie,
ktoré v krajine vykonáva Parlamentné zhromaždenie Rady Európy a Parlamentné
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zhromaždenie OBSE/ODIHR. Avšak ani títo medzinárodní pozorovatelia neboli, žiaľ,
pozvaní na pozorovanie prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta 2020, a to
napriek predchádzajúcemu prísľubu bieloruského režimu, že budú pozvaní.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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