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TRI SOSEDNJE DRŽAVE VZHODNEGA PARTNERSTVA:
UKRAJINA, MOLDAVIJA IN BELORUSIJA

Politika vzhodnega partnerstva EU, vzpostavljena leta 2009, vključuje šest nekdanjih
sovjetskih držav: Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino.
Partnerstvo je bilo vzpostavljeno v podporo prizadevanjem za politične, družbene
in gospodarske reforme v teh državah, da bi okrepili demokratizacijo in dobro
upravljanje, energetsko varnost, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj.
Vse članice, razen Belorusije, so vključene v parlamentarno skupščino Euronest.

UKRAJINA

Dramatični dogodki, ki se v Ukrajini odvijajo od novembra 2013, so se začeli
s proevropskimi protesti proti odločitvi takratnega predsednika Viktorja Janukoviča, da
ne bo podpisal pridružitvenega sporazuma z EU, parafiranega marca 2012. Zaradi tega
gibanja je nato prišlo do zamenjave vlade in do parlamentarnih volitev oktobra 2014,
po katerih so na oblast prišle proevropske stranke, naklonjene reformam.
Rusija je marca 2014 – po evromajdanskem gibanju – nezakonito priključila Krim,
v vzhodni Ukrajini pa so se vneli oboroženi spopadi, ki so jih zanetili separatisti
s podporo Rusije. Po podatkih OZN je bilo v Ukrajini od začetka konflikta do
februarja 2020 ubitih že več kot 13.000 ljudi, med njimi vsaj 3350 civilistov. Med njimi
je tudi 298 potnikov letala družbe Malaysian Airlines na letu MH17, ki je 17. julija 2014
strmoglavilo na območju pod nadzorom separatistov. Po podatkih Organizacije za
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) se število civilnih žrtev od leta 2017 zmanjšuje.
Kljub sporazumom iz Minska, doseženimi s pogajanji leta 2015, in pripravi pogajalskih
okvirov, kot sta tristranska kontaktna skupina (OVSE, Rusija in Ukrajina) in
normandijska četverica (Rusija, Ukrajina, Nemčija in Francija), občasno še prihaja do
spopadov, zaradi česar je trajnost premirja vprašljiva. EU je odpravo gospodarskih
sankcij proti Rusiji pogojila s tem, da Moskva v celoti spoštuje sporazum iz Minska.
Sankcije se vse od takrat redno obnavljajo in izvajajo.
Od 11. junija 2017, ko je Ukrajina izpolnila merila iz akcijskega načrta za liberalizacijo
vizumskega režima, lahko ukrajinski državljani z biometričnim potnim listom potujejo
v EU brez vizuma, pri čemer je potovanje omejeno na 90 dni. Ta brezvizumski režim,
ki velja za krajša obdobja, naj bi olajšal stike med ljudmi ter okrepil poslovne, družbene
in kulturne vezi med EU in Ukrajino.
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Pridružitveni sporazum je začel veljati 1. septembra 2017, potem ko se je začasno in
delno uporabljal od 1. novembra 2014. Eden od temeljev sporazuma – poglobljeno in
celovito prostotrgovinsko območje – je začel v celoti delovati 1. januarja 2016.
Pridružitveni sporazum EU in Ukrajini nudi nove gospodarske priložnosti. EU je
okrepila svoj položaj kot najpomembnejša trgovinska partnerica Ukrajine. Leta 2019 je
trgovinska menjava med EU in Ukrajino znašala 43,3 milijarde EUR, trgovina z EU pa
je predstavljala več kot 40 % celotne ukrajinske trgovine.
Na predsedniških volitvah aprila 2019 je dotedanjega predsednika Porošenka
premagal politični novinec Volodimir Zelenski, ki je razpustil parlament in julija 2019
razglasil izredne volitve. Na teh parlamentarnih volitvah je njegova stranka „Služabnik
ljudstva“ prepričljivo zmagala z absolutno večino in pridobila 254 od 424 sedežev.
Člana te stranke sta tako zasedla mesto predsednika parlamenta (Dmitro Razumkov) in
predsednika vlade (Oleksij Hončaruk). Predsednik Zelenski je marca 2020 kljub močni
parlamentarni večini začel obsežno reorganizacijo vlade (Denis Šmihalj je prevzel
funkcijo predsednika vlade). V letu 2021 so sledile nadaljnje reorganizacije vlade
zaradi pandemije covida-19 in pripravljenosti predsednika Volodimirja Zelenskega,
da z enako hitrostjo nadaljuje z reformami. Predsednik Zelenski je v letu 2021 prav
tako okrepil vlogo ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo, na katerega
se je začel vse bolj opirati pri ključnih odločitvah in političnih pobudah. Ukrajinski
zakonodajalci so prav tako zamenjali predsednika ukrajinskega parlamenta, ki je
nasprotoval hitremu sprejetju zakonodaje, s katero bi omejili vpliv oligarhov na politiko
in podjetja. Predsednik Zelenski je zakon podpisal v začetku novembra 2021.
Poleg politične podpore so EU in njene finančne institucije od leta 2014 sprostile
več kot 15 milijard EUR nepovratnih sredstev in posojil za podporo reformnemu
procesu v Ukrajini. To vključuje prerazporeditve sredstev EU v okviru evropskega
instrumenta sosedstva (1,365 milijarde EUR), Službe za instrumente zunanje politike
(116 milijonov EUR) in svetovalne misije EU za reformo sektorja civilne varnosti
v Ukrajini (EUAM Ukraine, 116 milijonov EUR), pa tudi zelo pomembna posojila
Evropske investicijske banke in naložbe Evropske banke za obnovo in razvoj (vsaka
po več kot 4 milijarde EUR) ter načrt EU za zunanje naložbe, ki je ključna pobuda
EU za zmanjšanje finančnih tveganj z Jamstvenim skladom EU (1,5 milijarde EUR)
in s kombiniranjem nepovratnih sredstev EU s posojili finančnih institucij EU prek
naložbene platforme za sosedstvo.
EU v okviru skupno oblikovanega programa reform pozorno spremlja napredek na
številnih prednostnih področjih, kot so: boj proti korupciji, reforma pravosodja, ustavna
in volilna reforma, izboljšanje poslovnega okolja, energetska učinkovitost in reforma
javne uprave. Tretji in zadnji obrok makrofinančne pomoči v višini 600 milijonov EUR
je bil 18. januarja 2018 preklican, saj Ukrajina ni izpolnila postavljenih pogojev, vendar
se je EU julija 2018 strinjala z novim programom makrofinančne pomoči v višini
1 milijarde EUR. Prvi obrok (500 milijonov EUR) iz tega svežnja je bil izplačan
novembra 2018, potem ko je Ukrajina izpolnila politične zaveze iz dogovora z EU. EU
je drugo tranšo v višini 500 milijonov EUR v okviru četrtega programa makrofinančne
pomoči izplačala 10. junija 2020. S to sprostitvijo je skupna vrednost prenosov
makrofinančne pomoči Ukrajini s strani EU od leta 2014 dosegla 3,8 milijarde EUR
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(od 4,4 milijarde EUR prevzetih obveznosti), kar je največji znesek take pomoči,
namenjene kateri koli posamezni partnerski državi. Poleg tega je EU Ukrajini dala
na voljo tudi makrofinančna posojila v višini do 1,2 milijarde EUR, da bi pomagala
omejiti gospodarske posledice pandemije covida-19. Prvi obrok je bil izplačan
9. decembra 2020. Drugi in zadnji obrok sta bila izplačana 25. oktobra 2021, s čimer
se je program uspešno zaključil.
Komisija je jeseni 2014 ustanovila posebno podporno skupino za Ukrajino, v kateri
delujejo strokovnjaki iz institucij EU in držav članic, ki ukrajinskim organom svetujejo
na ključnih reformnih področjih in jih podpirajo pri usklajevanju.
Decembra 2014 je bila v Ukrajino napotena svetovalna misija EU za reformo sektorja
civilne varnosti v Ukrajini (EUAM), ki usklajuje mednarodno pomoč za sektor civilne
varnosti. Poleg operativnih dejavnosti ukrajinskim organom tudi strateško svetuje in
nudi usposabljanje v zvezi z razvojem vzdržnih, odgovornih in učinkovitih varnostnih
storitev, s katerimi se krepi pravna država.
A. Stališče Evropskega parlamenta
Evropski parlament je v osmem zakonodajnem obdobju (2014–2019) sprejel
19 resolucij o Ukrajini, vključno s tisto o izvajanju pridružitvenega sporazuma z Ukrajino
v letu 2018. Evropski parlament je 11. februarja 2021 sprejel ključno resolucijo
o izvajanju pridružitvenega sporazuma z močnim poudarkom na trenutnem reformnem
procesu in protikorupcijski strukturi.
Prav tako je leta 2018 podelil nagrado Saharova za svobodo misli ukrajinskemu
filmskemu režiserju Olegu Sencovu, ki je bil v Rusiji obsojen na 20 let zapora zaradi
protesta proti nezakoniti ruski okupaciji Krima. Sencov je bil izpuščen iz zapora
septembra 2019 in je novembra istega leta lahko sprejel nagrado v Strasbourgu.
B. Medparlamentarno sodelovanje
Evropski parlament v okviru dejavnosti v podporo demokraciji v Ukrajini izvaja tudi
daljnosežen program krepitve zmogljivosti za ukrajinski parlament – vrhovno rado.
Podlaga za ta prizadevanja so priporočila, ki so bila pripravljena v okviru misije za
ugotavljanje potreb, ki je potekala med septembrom 2016 in februarjem 2017 pod
vodstvom nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Pata Coxa.
Evropski parlament poleg tega vodi postopek mediacije, tj. dialog Jeana Monneta,
v katerem sodelujejo predsednik vrhovne rade in voditelji političnih skupin, da bi
spremljali izvajanje teh priporočil.
Pravni okvir za podporo Evropskega parlamenta in razvoj zmogljivosti je memorandum
o soglasju, ki je bil z vrhovno rado podpisan 3. julija 2015 in obnovljen za novo
parlamentarno obdobje, ter sporazum o upravnem sodelovanju, ki sta ga generalna
sekretarja dveh zakonodajnih obdobij podpisala marca 2016.
Deseta seja pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Ukrajina je potekala
decembra 2019 v Strasbourgu, seji na daljavo pa 7. decembra 2020 in
10. novembra 2021. Odbor je redno izrazil svojo močno podporo suverenosti in
ozemeljski celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter pregledal
tekoče reforme in zakonodajni program ter izvajanje pridružitvenega sporazuma.
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Poudaril je tudi, da je učinkovit boj proti korupciji, kot tudi prizadevanja za ambiciozno
in verodostojno reformo pravosodja, bistven za uspeh celotnega procesa reform.
C. Opazovanje volitev
Evropski parlament je v letih 2014 in 2015 napotil opazovalne misije za predsedniške,
parlamentarne in lokalne volitve ter leta 2019 za predsedniške in parlamentarne volitve.
Zadnje volitve v rusko dumo so potekale med 17. in 19. septembrom 2021, tudi na
celotnem ozemlju Krima. Predsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanjo in
varnostno politiko je v svoji izjavi z dne 20. septembra 2021 izrazil, da EU obžaluje, da
mednarodna misija OVSE/ODIHR za opazovanje volitev ni bila navzoča, da neodvisni
in zanesljivi viri poročajo o resnih kršitvah volitev in da je EU globoko zaskrbljena zaradi
stalnega trenda krčenja prostora za opozicijo, civilno družbo in neodvisne glasove.
V izjavi je poudarjeno, da EU ne priznava tako imenovanih volitev na krimskem
polotoku, in zapisano, da je odločitev Ruske federacije, da prebivalcem ukrajinskih regij
Doneck in Lugansk, ki nista pod vladnim nadzorom, omogoči udeležbo na volitvah,
v nasprotju z duhom in cilji sporazumov iz Minska.

MOLDAVIJA

EU in Moldavija sta 27. junija 2014 podpisali pridružitveni sporazum, vključno
s poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini, ki je začel veljati julija 2016
in je okrepil politične in gospodarske vezi Moldavije z EU. S sporazumom se je
določil načrt reform na področjih, ki so bistvena za dobro upravljanje in gospodarski
razvoj, ter okrepilo sodelovanje v številnih sektorjih. Moldavija se je s podpisom
sporazuma zavezala reformi svojih domačih politik na podlagi zakonodaje in prakse
EU. Časovni načrt za izvajanje pridružitvenega sporazuma je bil določen v revidiranem
pridružitvenem načrtu 2017–2019, ki ga je Komisija nazadnje ocenila oktobra 2021
in vsebuje 13 ključnih prednostnih nalog. Priprava novega pridružitvenega načrta za
obdobje 2021–2027 se ravno zaključuje. Država za izvedbo tega ambicioznega načrta
prejema znatno podporo EU. EU je glavna trgovinska partnerica Moldavije s približno
56-odstotnim deležem v njeni celotni trgovinski menjavi. Prav tako je EU tudi največja
vlagateljica v državi.
Od začetka veljavnosti liberalizacije vizumskega režima za kratkoročna bivanja
aprila 2014 je več kot 2,5 milijona državljanov Moldavije z biometričnim potnim listom
potovalo na schengensko območje brez vizuma, kar je spodbudilo turizem, poslovne
odnose in stike med ljudmi.
EU je zaradi poslabšanja demokratičnih standardov v Moldaviji v zadnjih letih (zlasti
zaradi volilne reforme julija 2017, ki je bila sprejeta proti priporočilom Urada OVSE
za demokratične institucije in človekove pravice in Beneške komisije, neupravičene
razveljavitve županskih volitev junija 2018 v Kišinjevu, pomanjkanja napredka pri
pregonu odgovornih za bančne goljufije v višini 1 milijarde USD iz leta 2014 in
povečanega števila poročil o kršitvah človekovih pravic) leta 2018 začasno prekinila
izplačevanje makrofinančne pomoči.
Kasneje se je odločila, da obnovi proračunsko podporo in leta 2019 izplačala prvi obrok
makrofinančne pomoči v višini 30 milijonov EUR, ker se je Moldavija ponovno zavezala,
da bo izvedla reformo pravosodnega sistema in zagotovila spoštovanje načela pravne
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države. Glede na to je izplačilo drugega obroka makrofinančne pomoči pogojeno
z doslednim spoštovanjem meril.
Peto zasedanje pridružitvenega sveta med EU in Moldavijo je potekalo
30. septembra 2019. Takrat je bila Maia Sandu predsednica vlade, sedaj pa je
predsednica Moldavije. Udeleženci so poudarili, da je to zgodovinska priložnost za EU
in Moldavijo, da obnovita odnose in začneta realne strukturne spremembe, ki bodo
prinesle stabilnost in rast. Pridružitveni svet se je seznanil z uskladitvenimi prizadevanji
Moldavije (več kot 25.000 tehničnih standardov EU je že bilo prenesenih v moldavsko
nacionalno zakonodajo in predpise) in pozval k nadaljnjim prizadevanjem pri reformi
sodstva, brezvizumskem režimu ter boju proti korupciji in pranju denarja. Prav tako
je obravnaval napredek, dosežen v okviru poglobljenega in celovitega sporazuma
o prosti trgovini, pri čemer je posebno pozornost namenil sektorskemu sodelovanju,
tudi na področju energetike. Na zasedanju so udeleženci razpravljali o političnem
povezovanju, vključno s sodelovanjem in približevanjem na področju skupne zunanje
in varnostne politike.
Komisija je 2. junija 2021 objavila načrt EU za oživitev moldavskega gospodarstva,
v katerem je Moldaviji namenila 600 milijonov EUR podpore za družbeno-gospodarsko
okrevanje po pandemiji covida-19, za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter
za sprostitev neizkoriščenega gospodarskega potenciala.
Na predčasnih parlamentarnih volitvah 11. julija 2021, ki so končale večmesečne
politične in ustavne pretrese, je proevropsko usmerjena Stranka za ukrepanje in
solidarnost (PAS) Maie Sandu prepričljivo zmagala. Tako je 6. avgusta 2021 parlament,
v katerem ima stranka PAS večino, potrdil Natalio Gavrilitia za predsednico vlade in
odobril njen ambiciozen program za izhod iz dolgotrajne politične in gospodarske krize
v postsovjetski državi. Prav tako je cilj njenega programa približati Moldavijo EU, in
sicer s celovitim izvajanjem pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo, kar je
prva prednostna naloga moldavske zunanje politike.
Glede na pozitiven razplet dogodkov je Komisija med obiskom predsednice vlade
Natalie Gavrilitie 27. in 28. septembra v Bruslju najavila izplačilo drugega obroka
makrofinančne pomoči EU v višini 50 milijonov EUR v začetku oktobra in takojšnje
izplačilo nepovratnih sredstev v višini 36,4 milijona EUR Moldaviji, da bo lahko
nadaljevala z reformo policije in bojem proti covidu-19.
Šesto zasedanje pridružitvenega sveta EU-Moldavija je potekalo 28. oktobra 2021.
Eden večjih izzivov za Moldavijo je še vedno vprašanje separatistične pokrajine
Pridnestrje, ki je enostransko razglasila neodvisnost leta 1990. EU kot opazovalka
sodeluje v pogajalskem procesu 5+2 za rešitev pridnestrskega konflikta in še naprej
podpira celovito in mirno rešitev na podlagi suverenosti in ozemeljske celovitosti
Moldavije s posebnim statusom za Pridnestrje. Poleg tega občasno prihaja do političnih
napetosti med Kišinjevom in Comratom, glavnim mestom Gagavzije.
A. Stališče Evropskega parlamenta
Evropski parlament je 4. julija 2017 sprejel pozitivno stališče o predlogu Komisije
o zagotovitvi makrofinančne pomoči Moldaviji, ki naj bi znašala do 100 milijonov EUR.
Žal tretjega in zadnjega obroka ni bilo mogoče izplačati, ker Moldavija do izteka
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pogodbenega roka julija 2020 ni izpolnila vseh dogovorjenih pogojev. Leta 2020 je bil
sprejet nov sveženj makrofinančne pomoči EU za Moldavijo.
Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o izvajanju pridružitvenega
sporazuma med EU in Moldavijo izrazil izjemno zaskrbljenost zaradi nazadovanja
demokratičnih standardov v državi in zaradi države v primežu oligarhičnih interesov.
Vendar v svoji resoluciji z dne 20. oktobra 2020 o isti temi priznava izboljšave v državi,
hkrati pa oblasti ponovno poziva, naj nadaljujejo s protikorupcijskimi prizadevanji ter
zagotovijo neodvisnost in nepristranskost sodstva. Prav tako označuje predsedniške
volitve novembra 2020 kot preizkus demokracije in pravne države v državi.
Evropski parlament teh volitev ni mogel opazovati zaradi omejitev, povezanih
s covidom-19.
B. Medparlamentarno sodelovanje
S pridružitvenim sporazumom EU-Moldavija je bil s členom 440 ustanovljen
pridružitveni parlamentarni odbor. Njegova prva seja je potekala 16. oktobra 2014,
deveta seja pa je potekala na daljavo 22. marca 2021. Pridružitveni parlamentarni
odbor je v svoji končni izjavi in priporočilih prepoznal človeško bolečino, ki jo je
povzročila pandemija covida-19, ter pozval k hitremu razdeljevanju cepiv za vse
prebivalstvo v letu 2021. Odbor je pozdravil proračunsko in makroekonomsko pomoč
EU ter izrazil upanje za ponovni zagon gospodarstva, pri čemer je treba posebno
pozornost nameniti mladim. Pozval je k sprejetju novega pridružitvenega načrta. Izrazil
je tudi zaskrbljenost zaradi počasnega poteka sodnih postopkov v zvezi z velikimi
bančnimi goljufijami iz leta 2014 ter opozoril, da mora evropska vizija Moldavije temeljiti
zlasti na spoštovanju vrednot in načel Evropske unije. Pridružitveni parlamentarni
odbor je pozval tudi k zmanjšanju skrajne politične polarizacije Moldavije.
C. Opazovanje volitev
Evropski parlament je bil povabljen k opazovanju vseh zadnjih volitev v Moldaviji.
Februarja 2019 je opazoval moldavske parlamentarne volitve in ugotovil, da je
glasovanje potekalo brez večjih incidentov in je bilo na splošno dobro organizirano.
Izrazil pa je zaskrbljenost zaradi poročil, da so bili nekateri državljani plačani za
glasovanje določene stranke in da je bil v ta namen zanje organiziran avtobusni
prevoz iz Pridnestrja. Zaradi pandemije Evropski parlament na predsedniške volitve
novembra 2020 ni mogel napotiti misije za opazovanje volitev, vendar je bilo
v ugotovitvah (okrnjene) misije OVSE/ODIHR potrjeno, da imajo volivci možnost
izbire med političnimi možnostmi ter da so bile temeljne svoboščine zbiranja in
izražanja spoštovane kljub negativnim in razdiralnim kampanjam ter razdvajajočemu
medijskemu poročanju.
Ker so bile epidemiološke razmere v Moldaviji takrat stabilne, je Evropski parlament
poslal delegacijo v mednarodno misijo za opazovanje volitev pod vodstvom OVSE/
ODIHR, ki je spremljala parlamentarne volitve 11. julija 2021. Opazovalci so ugotovili,
da so bile volitve kljub nekaterim pomanjkljivostim, ki jih je treba odpraviti pri prihodnjih
volitvah, na splošno dobro organizirane, svobodne in konkurenčne. Državljani
Moldavije so novoustanovljenemu parlamentu in vladi podelili jasen mandat za izvedbo
ambicioznih reform in približevanje države EU.
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BELORUSIJA

V zadnjih desetletjih so bili odnosi EU z Belorusijo zaradi stalnih kršitev človekovih in
državljanskih pravic v tej državi občasno težavni. Vendar je Belorusija od leta 2014 do
leta 2020 dozdevno kazala bolj odprt odnos do EU in vzhodnega partnerstva. Njeni
odnosi z zahodnimi državami so se nekako izboljšali in imela je pomembno vlogo
gostiteljice pogovorov pod okriljem EU o krizi v Ukrajini. EU se je odzvala tako, da
se je zavezala politiki „kritičnega sodelovanja“ z Belorusijo, kot je navedeno v sklepih
Sveta z dne 15. februarja 2016, v skladu s katerimi bodo konkretni ukrepi Belorusije za
spoštovanje temeljnih svoboščin, pravne države, človekovih pravic, vključno s svobodo
govora, izražanja in medijev, in pravic delavcev še naprej odločilno vplivali na prihodnjo
politiko EU do Belorusije.
Svet se je 25. februarja 2016 odločil, da ne bo podaljšal omejevalnih ukrepov za
170 oseb in tri podjetja, ki so bili oktobra 2015 že začasno ukinjeni. Podaljšal pa je
druge že obstoječe ukrepe, vključno z embargom na orožje ter zamrznitvijo sredstev
in prepovedjo potovanja proti štirim osebam, ki so bile vključene na seznam zaradi
povezave z nerešenim izginotjem dveh opozicijskih politikov, podjetnika in novinarja.
Svet je omejevalne ukrepe podaljšal do 28. februarja 2020.
Dialog med EU in Belorusijo o človekovih pravicah se je na pobudo Belorusije
nadaljeval leta 2016, šesti krog dialoga pa je potekal junija 2019. Da bi vzpostavili
forum za politični dialog na ravni izkušenih strokovnjakov, je bila leta 2016 ustanovljena
usklajevalna skupina EU-Belorusija. Glavni cilj te skupine je usmerjati sodelovanje med
EU in Belorusijo ter spremljati nadaljnji razvoj odnosov. Skupina se je decembra 2019
sestala osmič: Delegacija EU v Belorusiji je potrdila, da je v korist beloruskih državljanov
še naprej pripravljena razvijati odnose med EU in Belorusijo z namenom povečanja
odpornosti beloruske družbe in podpiranja suverenosti in neodvisnosti Belorusije,
vendar je poudarila tudi potrebo po celoviti reformi volilne zakonodaje, izrazila številne
pomisleke v zvezi s temeljnimi svoboščinami, zlasti svobodo medijev, izražanja in
zbiranja, ter znova spomnila, da odločno nasprotuje smrtni kazni.
Belorusija je proaktivno sodelovala na dvostranski in večstranski ravni v okviru
vzhodnega partnerstva. Pogajanja o partnerstvu za mobilnost so se zaključila
v letu 2017, sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu,
ki naj bi spodbudila stike med ljudmi, pa sta začela veljati 1. julija 2020. Obe strani
se trenutno pogajata o prednostnih nalogah partnerstva, ki bodo predstavljale okvir za
sodelovanje med EU in Belorusijo v prihodnjih letih.
Žal pa Belorusija kljub sprejetju akcijskega načrta za človekove pravice za obdobje
2016–2019 ni izpolnila svoje zaveze na področju človekovih pravic. Še vedno je edina
država na evropski celini, ki izvaja smrtno kazen, zaradi česar je pravno izključena
iz Sveta Evrope. Redno potekajo razprave o moratoriju na smrtno kazen, ki bi lahko
pripeljal do odprave te kazni v prihodnosti, vendar gre bolj za metanje peska v oči, saj
rezultatov zaenkrat še ni.
EU je odločno obsodila nasilno ravnanje z miroljubnimi protestniki v februarju
in marcu leta 2017. Predčasne parlamentarne volitve 18. novembra 2019 so
potekale v znamenju številnih nepravilnosti in pomanjkljivosti, zaradi česar opozicija
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v parlamentu nima predstavnikov. Predsedniške volitve 9. avgusta 2020 je mednarodna
skupnost označila za nesvobodne in nepoštene, pred volitvami je potekalo sistematično
preganjanje članov opozicije, po njih pa je sledilo brutalno ravnanje z miroljubnimi
protestniki, predstavniki opozicije in novinarji, ki je bilo brez primere v zgodovini države.
EU je zato uvedla štiri nize sankcij (zadnjega decembra 2021) proti 88 posameznikom
in sedmim subjektom, ki so odgovorni za sodelovanje v volilnih goljufijah in nasilnem
zatiranju, ter izrazila pripravljenost za sprejetje dodatnih omejevalnih ukrepov proti
subjektom režima in uradnikom na visokih položajih, vključno z Aljaksandrom
Lukašenko, ki se ga ne priznava več za zakonitega predsednika Belorusije. Zmanjšala
je tudi obseg dvostranskega sodelovanja z beloruskimi oblastmi na osrednji ravni,
povečala podporo za prebivalstvo v Belorusiji in civilno družbo ter ustrezno ponovno
odmerila dvostransko finančno pomoč.
Beloruski režim je kot povračilni ukrep uradno prekinil sodelovanje v politiki vzhodnega
partnerstva EU ter v obstoječih strukturah, kot sta dialog med EU in Belorusijo
o človekovih pravicah in v usklajevalni skupini EU-Belorusija.
A. Stališče Evropskega parlamenta
Evropski parlament je sprejel številne resolucije, v katerih je Belorusijo kritiziral zaradi
političnih zapornikov, omejevanja svobode medijev in civilne družbe, nespoštovanja
človekovih pravic, vključno z ohranjanjem smrtne kazni, in nepravilnosti na
parlamentarnih volitvah. Evropski parlament je v resoluciji z dne 19. aprila 2018
izrazil podporo kritičnemu sodelovanju EU z Belorusijo, če je pogojeno s konkretnimi
ukrepi v smeri demokratizacije in spoštovanja temeljnih svoboščin in človekovih pravic.
Belorusijo je pozval, naj se pridruži svetovni pobudi za moratorij na smrtno kazen
in tako naredi prvi korak k njeni trajni odpravi. Evropski parlament je v resoluciji
z dne 4. oktobra 2018 ponovno obsodil nadlegovanje in pridržanje novinarjev ter
predstavnikov neodvisnih medijskih hiš ter ponovno pozval h krepitvi spoštovanja
demokratičnih načel, načela pravne države ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Evropski parlament je 17. septembra 2020 in ponovno 26. novembra 2020 sprejel
resoluciji o razmerah v Belorusiji kot odziv na ponarejene predsedniške volitve
9. avgusta 2020 in na nasilno ukrepanje proti članom opozicije, neodvisnim medijem
in miroljubnim protestnikom, ki je sledilo po volitvah. V teh resolucijah so poslanci
ugotovili, da so volitve zaznamovale očitne kršitve vseh mednarodno priznanih
standardov in da je večina beloruskih državljanov menila, da je dejansko izvoljena
predsednica Belorusije kandidatka združene opozicije Svjatlana Cihanovska. Pozvali
so k takojšnjim sankcijam EU proti uradnikom, ki so odgovorni za volilne goljufije in
represijo, vključno z nekdanjim predsednikom Aljaksandrom Lukašenko. Izrazili so
podporo koordinacijskemu svetu, ki ga je ustanovila Svjatlana Cihanovska kot začasno
predstavništvo ljudstva, ki zahteva demokratične spremembe. Poslanci so ta načelna
stališča ponovili v svojem priporočilu z dne 21. oktobra 2020 o odnosih z Belorusijo.
Predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo in stalni
poročevalec za Belorusijo sta podala številne skupne izjave, v katerih sta obžalovala
nadaljnje slabšanje razmer na področju človekovih pravic v državi in kritizirala
Aljaksandra Lukašenko zaradi nadaljnje zlorabe oblasti. Decembra 2020 je Evropski
parlament opravil misijo za ugotavljanje dejstev o Belorusiji, da bi ugotovil, kakšne

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


Kratki vodič po Evropski uniji - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

so potrebe beloruskih demokratičnih sil, in ocenil, kako jih lahko podpre na upravni
in politični ravni. Ta misija je simbolično sovpadla s tednom nagrade Saharova
za leto 2020, ki je potekal v čast demokratične opozicije v Belorusiji. Evropski
parlament je zato vzpostavil platformo proti nekaznovanju kršitev človekovih pravic
v Belorusiji pod okriljem pododbora za človekove pravice ter v sodelovanju z odborom
za zunanje zadeve in delegacijo za odnose z Belorusijo. Poleg tega je skupina za
podporo demokraciji in usklajevanje volitev predlagala številne dejavnosti v podporo
demokraciji, prilagojene beloruskim demokratičnim aktivistom. Poleg tega je Evropski
parlament v svoji resoluciji z dne 10. junija 2021 o sistematičnem zatiranju v Belorusiji
in njegove posledice za evropsko varnost po ugrabitvah iz civilnega letala EU, ki so
ga prestregle beloruske oblasti obsodil pogoste kršitve človekovih pravic v Belorusiji in
škandalozno spodbujanje nezakonitih migracij s strani režima Aljaksandra Lukašenka,
da bi se destabilizirala EU.
B. Medparlamentarno sodelovanje
Evropski parlament nima uradnih odnosov z beloruskim parlamentom, ker država
večkrat ni bila sposobna izvesti poštenih in svobodnih volitev in izpolniti mednarodnih
standardov na področju demokracije in pravne države, kar se je odrazilo v valu
protestov in brutalni represiji, ki so sledili goljufivim parlamentarnim volitvam
18. novembra 2019 in predsedniškim volitvam 9. avgusta 2020. Prav tako tudi poslanci
beloruskega parlamenta še niso bili povabljeni na parlamentarno skupščino Euronest,
saj je izpolnjevanje volilnih standardov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
predpogoj za sodelovanje v tej skupščini.
Kljub temu Evropski parlament ohranja dejaven in tesen dialog s predstavniki političnih
sil v državi, neodvisnimi nevladnimi organizacijami in akterji civilne družbe, ki so po
zadnjih predsedniških volitvah zastopani v koordinacijskem svetu. Redna srečanja
delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo potekajo v Bruslju in
Strasbourgu, v času pandemije covida-19 pa tudi na daljavo. Na teh srečanjih se
razpravlja o razvoju odnosov med EU in Belorusijo in ocenjuje politične in gospodarske
razmere v državi ter razvoj na področju demokracije, kršitev človekovih pravic in pravne
države. Delegacija je obiskala Minsk junija 2015 in julija 2017, predsedstvo Evropskega
parlamenta pa oktobra 2018 in februarja 2020.
C. Opazovanje volitev
Belorusija od leta 2001 Evropskega parlamenta ni povabila k opazovanju volitev.
Kot je običajno v takšnih primerih, se Evropski parlament zanaša na oceno, ki jo
v državi izvede parlamentarna skupščina Sveta Evrope ter parlamentarna skupščina
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Urad za demokratične
institucije in človekove pravice (ODIHR). Žal ti mednarodni opazovalci niso bili
povabljeni k opazovanju predsedniških volitev 9. avgusta 2020, čeprav se je pred tem
beloruski režim zavezal, da jih bo povabil.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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