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B8-0870/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over het gedelegeerde besluit van de Commissie 

van 15 april 2016 tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de 

Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, 

wat betreft Belarus  

(C(2016)2164 – 2016/2743(DEA)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het gedelegeerde besluit van de Commissie (C(2016)2164), 

– gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 

2014 tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese 

Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie1, en met 

name artikel 4, lid 2, en artikel 18, lid 5, 

– gezien artikel 105, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat in Belarus op 22 augustus 2015 de laatste politieke gevangenen zijn 

vrijgelaten, zoals verzocht door de EU, en dat de Raad derhalve op 15 februari 2016 

heeft besloten dat de EU de ingrijpende beperkende maatregelen tegen 170 personen en 

drie ondernemingen in Belarus niet zou verlengen;  

B. overwegende dat de algemene mensenrechtensituatie in het land sinds het besluit tot 

opheffing van de sancties nauwelijks is verbeterd; overwegende dat de autoriteiten van 

Belarus tot dusver alle belangrijke verwachtingen van bovengenoemde vergadering van 

de Raad naast zich neer hebben gelegd, aangezien: 

–  ze de aanbevelingen over het verloop van de presidentiële verkiezingen van 

11 oktober 2015, die in het eindverslag van het Bureau voor Democratische 

Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE/ODIHR) zijn vastgelegd, niet hebben 

uitgevoerd, terwijl de komende nationale verkiezingen, die gepland staan voor 

11 september 2016, daardoor overeenkomstig internationaal erkende normen 

hadden kunnen verlopen;  

–  ze de politieke en burgerrechten van voormalige politieke gevangenen niet hebben 

hersteld en evenmin formele institutionele stappen hebben gezet om vrijheid van 

vergadering en vereniging te waarborgen; 

–  ze noch aan de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in 

Belarus, noch in het kader van andere speciale procedures en mechanismen van de 

VN hun volledige medewerking hebben verleend; 

                                                 
1 PB  L 135 van 8.5.2014, blz. 1. 
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–  ze niets hebben ondernomen om de afschaffing van de doodstraf dichterbij te 

brengen en in feite alleen al in 2016 drie mensen ter dood hebben veroordeeld of 

terecht hebben gesteld; 

–  ze niet de nodige maatregelen hebben genomen om nucleaire veiligheidsnormen 

te waarborgen voor hun eigen grondgebied en de EU-gebieden net over de grens, 

of om een constructieve samenwerking aan te gaan met de relevante internationale 

autoriteiten, de EU en de EU-lidstaten, en aangezien ze, in strijd met het Verdrag 

van Espoo en het Verdrag van Aarhus, de bouw van de kerncentrale bij Ostrovets 

voorzetten, welke feitelijk wordt aangestuurd en gefinancierd door Rusland en 

zijn nationale ondernemingen die de nucleaire en de financiële sector 

vertegenwoordigen; 

1. is van mening dat de komende algemene verkiezingen van 11 september 2016 Belarus 

de gelegenheid bieden zijn gewoonte van frauduleuze verkiezingen nu eindelijk vaarwel 

te zeggen en tegelijkertijd de ultieme test zijn om te beoordelen in hoeverre de 

autoriteiten van Belarus echt bereid zijn zich te verzoenen met hun burgers en zich 

constructief op te stellen ten opzichte van de EU;  

2.  meent in het licht van bovengenoemde feiten en met het oog op de komende algemene 

verkiezingen dat het te vroeg en voorbarig zou zijn om reeds in dit stadium een 

EU-garantie te verlenen; 

3. maakt bezwaar tegen het gedelegeerde besluit van de Commissie; 

4. roept de Europese Dienst voor extern optreden op aan het Parlement verslag uit te 

brengen over het verloop en de uitslag van de verkiezingen van 11 september 2016, 

onder meer op basis van de missie van OVSE/ODIHR; benadrukt dat het Parlement pas 

na deze verkiezingen nieuwe gedelegeerde besluiten zal kunnen beoordelen; 

5. vraagt de Commissie om de mogelijkheid uit te sluiten dat een EU-garantie die aan de 

Europese Investeringsbank wordt verleend, kan worden ingezet voor de financiering 

van de kerncentrale bij Ostrovets en om te beoordelen of een dergelijke garantie in 

overeenstemming is met de sancties die door de EU zijn opgelegd aan de Russische 

Federatie;  

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en haar 

ervan in kennis te stellen dat het gedelegeerde besluit niet in werking kan treden. 

 

 


