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B8-0870/2016 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni tal-15 

ta' April 2016 li temenda l-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment 

kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment 

barra mill-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-Belarussja  

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni (C(2016)2164), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tas-16 ta' April 2014 li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra 

telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra 

mill-Unjoni1, u b'mod partikolari l-Artikoli 4(2) u 18(5) tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi fil-15 ta’ Frar 2016 il-Kunsill iddeċieda li l-UE mhux ser testendi l-miżuri restrittivi 

maġġuri, jiġifieri dawk applikati għal 170 individwu u tliet kumpanniji tal-Belarussja, 

wara l-ħelsien fit-22 ta’ Awwissu 2015 tal-priġunieri politiċi kollha li kien għad baqa', 

kif mitlub mill-UE;  

B. billi minn meta ttieħdet id-deċiżjoni li jitneħħew is-sanzjonijiet, is-sitwazzjoni ġenerali 

tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ma tjibitx ħafna; billi sa issa l-awtoritajiet Belarussi 

injoraw l-aspettattivi ewlenin kollha tal-laqgħa tal-Kunsill imsemmija hawn fuq, peress 

li: 

–  ma implimentawx ir-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-rapport finali tal-Uffiċċju 

għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni 

għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE/ODIHR) dwar kif saru l-

elezzjonijiet Presidenzjali tal-11 ta’ Ottubru 2015, b'mod li jippermetti l-

elezzjonijiet nazzjonali li jmiss, li huma skedati għall-11 ta’ Settembru 2016, li 

jsir skont standards rikonoxxuti internazzjonalment;  

–  ma stabbilixxewx mill-ġdid id-drittijiet ċivili u politiċi ta’ dawk li kienu priġunieri 

politiċi u ma ħadux passi istituzzjonali formali biex jiżguraw il-libertà ta’ għaqda 

u ta’ assoċjazzjoni; 

–  ma żgurawx kooperazzjoni sħiħa mar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-

sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja u proċeduri speċjali u 

mekkaniżmi oħra tan-NU ; 

–  ma ħadu l-ebda pass lejn l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, u fil-fatt taw jew 
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esegwew tliet sentenzi għall-mewt fl-2016; 

–  ma ħadux il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw standards ta’ sikurezza nukleari fit-

territorju tagħhom, fosthom fil-qrib tal-fruntiera tal-UE, u ma pparteċipawx f' 

koperazzjoni kostruttiva mal-awtoritajiet internazzjonali rilevanti, l-UE u l-Istati 

Membri tagħha, u li għadhom għaddejjin, bi ksur tal-Konvenzjonijiet Espoo u 

Aarhus tan-NU, bil-bini tal-impjant nukleari ta' Ostrovets, li fil-fatt hu mmexxi u 

ffinanzjat mir-Russja u kumpaniji nazzjonali tagħha li jirrappreżentaw is-settur 

nukleari u dak finanzjarju; 

1. Hu tal-fehma li l-elezzjonijiet ġenerali li jmiss fil-11 ta’ Settembru 2016 jirrappreżentaw 

opportunità għall-Belarusrja biex ittemm il-prattika antika tagħha ta' elezzjonijiet 

frodulenti, u jikkostitwixxu test deċiżiv biex titkejjel ir-rieda ġenwina tal-awtoritajiet 

Belarussi ta' rikonċiljazzjoni maċ-ċittadini tagħhom stess u ta' involviment b’mod 

kostruttiv mal-UE;  

2.  Iqis, fid-dawl tal-fatti msemmija hawn fuq u fil-perspettiva tal-elezzjonijiet ġenerali li 

jmiss, li l-għoti ta' garanzija tal-UE f’dan l-istadju jkun mhux f'waqtu u prematur; 

3. Joġġezzjona għad-deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni; 

4. Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jirrapporta lill-Parlament 

dwar it-twettiq u l-eżitu tal-elezzjonijiet tal-11 ta’ Settembru 2016, inkluż abbażi tal-

missjoni OSKE/ODIHR; jenfasizza li huwa biss wara dawn l-elezzjonijiet li l-Parlament 

se jkun f’pożizzjoni li jivvaluta kwalunkwe att delegat ġdid dwar din il-kwistjoni; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-

Investiment ma tkunx tista' tintuża biex jiġi ffinanzjat l-impjant nukleari ta' Ostrovets, u 

tevalwa jekk tali garanzija hix konformi mas-sanzjonijiet tal-UE imposti fuq il-

Federazzjoni Russa;  

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni 

u jinnotifikaha li d-deċiżjoni delegata ma tistax tidħol fis-seħħ. 

 


