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CS 

B8-0870/2016 

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) ze 

dne 15. dubna 2016 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční 

banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde 

o Bělorusko  

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (C(2016)2164), 

– s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 

16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční 

banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii1, a zejména na 

čl. 4 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 uvedeného rozhodnutí, 

– s ohledem na čl. 105 odst. 4 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že Rada dne 15. února 2016 rozhodla, že EU v návaznosti na 

propuštění všech zbývajících politických vězňů dne 22. srpna 2015, k němuž sama 

vyzývala, neprodlouží hlavní omezující opatření, konkrétně opatření uplatňovaná vůči 

170 osobám a třem společnostem;  

B. vzhledem k tomu, že od rozhodnutí o zrušení sankcí se celková situace v oblasti 

lidských práv v této zemi zlepšila jen velmi málo; vzhledem k tomu, že běloruské 

orgány dosud ignorovaly všechna zásadní očekávání výše uvedeného zasedání Rady, 

neboť: 

–  neprovedly doporučení obsažená v závěrečné zprávě Úřadu pro demokratické 

instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (ODIHR 

OBSE) o průběhu prezidentských voleb, které se konaly dne 11. října 2015, což 

by umožnilo, aby nadcházející vnitrostátní volby plánované na 11. září 2016 

proběhly v souladu s mezinárodně uznávanými standardy;  

–  neobnovily občanská a politická práva bývalých politických vězňů, ani nepřijaly 

jakékoli oficiální institucionální kroky k zajištění svobody sdružování 

a shromažďování; 

–  nezajistily plnou spolupráci se zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva 

v Bělorusku a s dalšími zvláštními postupy a mechanismy OSN; 

–  neučinily žádné kroky ke zrušení trestu smrti, a dokonce v roce 2016 vydaly nebo 

vykonaly tři rozsudky trestu smrti; 

                                                 
1 Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 1. 
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–  nepřijaly nezbytná opatření k zajištění standardů jaderné bezpečnosti na svém 

území, a to i v těsné blízkosti hranic s EU, ani nezahájily konstruktivní spolupráci 

s příslušnými mezinárodními orgány, EU a jejími členskými státy, a nadále 

v rozporu s úmluvou OSN z Espoo a Aarhuskou úmluvou budují jadernou 

elektrárnu u města Ostrovec, kterou ve skutečnosti řídí a financuje Rusko a ruské 

společnosti zastupující jaderné odvětví a finanční sektor; 

1. domnívá se, že nadcházející všeobecné volby dne 11. září 2016 představují pro 

Bělorusko příležitost ukončit dlouhotrvající praktiky volebních podvodů a budou 

rozhodující zkouškou pro posouzení vůle běloruských orgánů smířit se s vlastními 

občany a zahájit konstruktivní spolupráci s EU;  

2.  domnívá se s ohledem na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na nadcházející 

všeobecné volby, že udělení záruky EU v této fázi by bylo nevhodné a předčasné; 

3. vyslovuje námitku vůči rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci; 

4. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby Parlament informovala o průběhu 

a výsledcích voleb dne 11. září 2016, a to i na základě mise ODIHR/OBSE; zdůrazňuje, 

že pouze po těchto volbách bude Parlament schopen posoudit nový akt v přenesené 

pravomoci týkající se této otázky; 

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby záruka EU Evropské investiční bance nemohla být 

využita k financování jaderné elektrárny u města Ostrovec, a aby posoudila, a zda je 

tato záruka v souladu se sankcemi EU uvalenými na Ruskou federaci; 

6. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že 

rozhodnutí v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost. 

 


