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B8-0870/2016 

Az Európai Parlament állásfoglalása az Unión kívüli beruházási projekteket támogató 

finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak 

nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 

III. mellékletének Belarusz tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson 

alapuló, 2016. április 15-i bizottsági határozatról  

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatra (C(2016)2164), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére, 

– tekintettel az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek 

veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról 

szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra1, és 

különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére és 18. cikke (5) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (4) bekezdése, 

A. mivel 2016. február 15-én a Tanács úgy határozott, hogy az EU nem hosszabbítja meg a 

fontosabb – nevezetesen 170 belarusz személlyel és három vállalattal szembeni – 

korlátozó intézkedéseket, miután az EU felszólításának eleget téve 2015. augusztus 22-

én szabadon bocsátották az összes még őrizetben lévő politikai foglyot;  

B. mivel a szankciók feloldásáról szóló határozat óta az országban uralkodó általános 

emberi jogi helyzet csak nagyon korlátozott mértékben javult; mivel a belarusz 

hatóságok mindmáig figyelmen kívül hagyják a fent említett tanácsi ülésen elhangzott 

összes főbb elvárást, nevezetesen: 

–  nem hajtották végre az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez 

tartozó Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (EBESZ/ODIHR) 

zárójelentésében foglalt, a 2015. október 11-i elnökválasztás lebonyolítása 

kapcsán megfogalmazott ajánlásokat, amelyek pedig lehetővé tennék, hogy a 

2016. szeptember 11-i esedékes országos választásokat a nemzetközi normákkal 

összhangban bonyolítsák le;  

–  nem állították helyre a volt politikai foglyok polgári és politikai jogait , illetve 

nem tettek hivatalos lépéseket a gyülekezési és az egyesülési szabadság 

biztosítása érdekében; 

–  az emberi jogok belaruszbeli helyzete kapcsán nem biztosították a mindenre 

kiterjedő együttműködést az ENSZ különleges előadójával, valamint az ENSZ 

egyéb különleges eljárásaival és mechanizmusaival; 

–  nem tettek lépéseket a halálbüntetés eltörlésére, és csak 2016-ban három halálos 

                                                 
1 HL L 135., 2014.5.8., 1. o. 
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ítélet hoztak vagy hajtottak végre; 

–  nem tették meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy területükön – 

és az EU-s határterületen – érvényesítsék a nukleáris biztonsági előírásokat, vagy 

hogy konstruktív együttműködésbe kezdjenek az érintett nemzetközi szervekkel, 

az EU-val és tagállamaival, továbbá az ENSZ Espooi és Aarhusi Egyezményét 

megsértve folytatják az osztroveci atomerőmű építését, amelyet ténylegesen 

Oroszország, valamint az atomerőmű-ágazatot és a pénzügyi ágazatot képviselő 

nemzeti vállalatai kiviteleznek és finanszíroznak; 

1. úgy véli, hogy a közelgő 2016. szeptember 11-i parlamenti választások lehetőséget 

kínálnak Belarusz számára ahhoz, hogy véget vessen a választási csalások régóta 

fennálló gyakorlatának, és hogy ez olyan döntő próbatétel lesz, amellyel mérni lehet 

majd a belarusz hatóságok tényleges szándékát arra, hogy megbékítsék polgáraikat és 

konstruktív párbeszédet kezdjenek az EU-val;  

2.  úgy véli, hogy a fent említett tények alapján és a közelgő általános választásokra 

tekintettel korai és elhamarkodott lenne most uniós garanciát nyújtani; 

3. kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági határozattal szemben; 

4. felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy – többek között az EBESZ/ODIHR 

küldöttség megállapításai alapján – nyújtson be jelentést az Európai Parlament számára 

a 2016. szeptember 11-i választások lebonyolításáról és kimeneteléről; hangsúlyozza, 

hogy a Parlament csak a választásokat követően lesz abban a helyzetben, hogy 

értékeljen a témával kapcsolatos bármilyen új, felhatalmazáson alapuló jogi aktust;  

5. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az az Európai Beruházási Banknak 

nyújtott uniós garanciát ne lehessen az osztroveci atomerőmű finanszírozására 

használni, továbbá hogy ellenőrizze, hogy a garancia összhangban van-e az 

Oroszországi Föderációra kivetett uniós szankciókkal;  

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, 

hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat nem léphet hatályba. 

 


