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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Belarus in het licht van de 
komende presidentsverkiezingen van 2015
(2015/2834(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties en aanbevelingen over Belarus,

– gezien het feit dat er op 11 oktober 2015 presidentsverkiezingen zullen worden 
gehouden,

– gezien het feit dat de Delegatie van het Parlement voor de betrekkingen met Belarus op 
18 en 19 juni 2015 voor het eerst sinds 2002 een officieel bezoek aan Minsk heeft 
gebracht,

– gezien de eerste ronde van de EU-Belarus-mensenrechtendialoog, die op 28 juli 2015 
heeft plaatsgehad,

– gezien de universele periodieke doorlichting van de VN-Mensenrechtenraad van 2015 
over Belarus,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de president van Belarus, Aleksandr Loekasjenko, op 22 augustus 
2015, aan zes door de autoriteiten gevangengezette oppositieleiders een pardon om 
humanitaire redenen heeft gegeven;

B. overwegende dat de vrijgelaten oppositieleden niet aan de volgende 
presidentsverkiezingen kunnen deelnemen, omdat de deadline voor de registratie van 
kandidaten een dag voor hun vrijlating afliep; overwegende dat sommigen van de 
vrijgelaten politici onder toezicht van de politie zijn geplaatst, waardoor hun 
bewegingsvrijheid ernstig is beperkt, en dat zij zich regelmatig bij de politie moeten 
melden;

C. overwegende dat de presidentsverkiezingen van 2010 werden verstoord door censuur, 
raids en, in het algemeen, een gewelddadig optreden tegen de oppositie, waarvan tot 
700 leden, met inbegrip van zeven presidentskandidaten, werden gevangengezet;

D. overwegende dat de EU na de verkiezingen van 2010 een reisverbod heeft vernieuwd, 
waardoor Loekasjenko en 156 van zijn medestanders niet naar de lidstaten kunnen 
reizen; overwegende dat de Raad van de EU in juli 2015 26 personen en vier bedrijven 
van zijn lijst met sancties tegen Belarus heeft verwijderd en tegelijkertijd de sancties 
heeft verlengd tot 31 oktober 2015;

E. overwegende dat Belarus het laatste Europees land is waar de doodstraf nog wordt 
toegepast; overwegende dat in het wetboek van strafrecht van Belarus staat dat alle 
executies door een vuurpeloton moeten worden uitgevoerd en dat de slachtoffers eerst 
op hun knieën worden gedwongen en dan in het achterhoofd worden geschoten;
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F. overwegende dat de VN-Mensenrechtencommissie in oktober 2012 heeft verklaard dat 
de praktijken van de Belarussische regering met betrekking tot de doodstraf (met 
inbegrip van de geheime uitvoering van executies, de weigering het lichaam aan de 
nabestaanden vrij te geven en de begraafplaats aan de familie mee te delen) de 
mensenrechten van de veroordeelden en hun nabestaanden schenden;

G. overwegende dat op 1 januari 2015 een wet werd ingevoerd die alle soorten media 
reguleert; overwegende dat de regering door deze wet elk massamediakanaal, ook 
onlinemedia, dat volgens haar "ongepaste" inhoud publiceert, kan sluiten;

H. overwegende dat president Loekasjenko in april 2015 decreet nr. 3 "betreffende het 
voorkomen van sociale afhankelijkheid", de zogenaamde wet op sociaal parasitisme, 
heeft ondertekend, waardoor burgers die niet werken, jaarlijks een vergoeding van 
ongeveer 250 USD moeten betalen;

I. overwegende dat er in de eerste helft van 2015 meer dan 30 incidenten plaatsvonden 
waarbij journalisten werden vastgehouden, beboet of gearresteerd, hetgeen duidt op een 
escalatie van intimidatie van onafhankelijke journalisten;

J. overwegende dat op 11 oktober 2015 presidentsverkiezingen plaatsvinden;

K. overwegende dat de eerste ronde van de EU-Belarus-mensenrechtendialoog op 28 juli 
2015 in Brussel heeft plaatsgehad, waarbij de nadruk werd gelegd op de oprichting van 
een nationale mensenrechteninstantie, de verbetering van de vrijheid van meningsuiting, 
vergadering en vereniging, de afschaffing van de doodstraf en de bestrijding van 
onmenselijke en vernederende behandeling alsook de versterking van kinderrechten;

1. is bezorgd over de systematische verslechtering van de mensenrechten in Belarus, de 
ontzegging van de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging, de willekeur 
bij de registratie van maatschappelijke organisaties en het gebruik van de doodstraf;

2. is verheugd over de oproepen van de Belarussische autoriteiten tot normalisering van de 
betrekkingen met Europa en de VS, maar stelt vast dat de algemene 
mensenrechtensituatie in het land tijdens de eerste helft van 2015 niet is verbeterd;

3. benadrukt dat deze normalisering moet plaatsvinden overeenkomstig het 
conditionaliteitsbeginsel; vraagt de Raad het verlichten van de sancties tegen Belarus 
afhankelijk te maken van concrete vooruitgang op het vlak van democratie en 
mensenrechten in het land;

4. verwelkomt het presidentiële pardon voor de zes "politieke gevangenen" als een positief 
gebaar en hoopt echt dat dit een teken van echte verandering voor het land vormt en niet 
enkel een strategische zet in de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen;

5. verzoekt de regering de vrijgelaten politieke gevangenen te rehabiliteren en hun hun 
burgerrechten en politieke rechten volledig terug te geven, zodat zij zich opnieuw in het 
openbare leven in Belarus kunnen integreren en eraan kunnen deelnemen;

6. is van mening dat de vrijlating van de zes oppositieleiders een positief teken is, maar 
niet meer dan een tussenstap en dat ze geen garantie vormt voor geloofwaardige 
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verkiezingen in oktober; vraagt de regering de beperkingen van burger- en politieke 
rechten te versoepelen als noodzakelijke stap naar vrije en eerlijke 
presidentsverkiezingen;

7. vraagt de Belarussische autoriteiten alle inspanningen te leveren opdat de verkiezingen 
op een open, vrije en democratische wijze en overeenkomstig internationaal erkende 
normen kunnen plaatsvinden; vraagt de autoriteiten hun tegenstanders niet monddood te 
maken en de media niet de mond te snoeren zodat een klimaat mogelijk is waarin elke 
partij op gelijke voet kan meedingen;

8. verwacht dat de regering van Belarus andere belangrijke stappen onderneemt om de 
humanitaire rechten in het land te verbeteren en vreedzaam verzet niet meer te 
onderdrukt; gelooft dat belangrijke hervormingen van het rechtsstelsel alsook 
ongebonden recht op vrije meningsuiting en vrije vergadering noodzakelijke stappen 
naar een geloofwaardige democratie zouden zijn;

9. herinnert eraan dat het voorbije decennium in Belarus jaarlijks twee tot negen personen 
ter dood werden veroordeeld; dringt erop aan dat Belarus zich achter een wereldwijd 
verbod op de doodstraf schaart als eerste stap naar een universele afschaffing;

10. is er sterk van overtuigd dat tussen de EU en Belarus op alle niveaus betrekkingen 
moeten worden gebouwd; is ervan overtuigd dat vooral het steunen van het 
maatschappelijk middenveld een strategische prioriteit van de EU moet zijn en vraagt 
de Commissie maatschappelijke organisaties in Belarus financieel en politiek te 
steunen;

11. looft de positieve rol die Belarus speelt, vooral met betrekking tot technische en 
logistieke steun, in de vredesonderhandelingen omtrent Oekraïne en de inspanningen 
die het levert om de spanningen in dat land te verminderen;

12. is verheugd dat Belarus op 14 mei 2015 tot het proces van Bologna en de Europese 
hogeronderwijsruimte is toegetreden en vraagt het land de in de routekaart vermelde 
verplichtingen na te komen;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie (HV/VV), de EDEO, de Raad, de 
Commissie en de lidstaten.


