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Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom rozhodnutí Komisie, ktorým sa mení 

príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa 

Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií 

na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Bielorusko  

(C(2016)2164 – 2016/2669(DEA)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2016)2164), 

– so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ 

zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za 

straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie1, a najmä 

jeho článok 4 ods. 2 a článok 18 ods. 5, 

– so zreteľom na článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku, 

A. keďže 15. februára 2016 Rada rozhodla, že EÚ by nemala predĺžiť hlavné obmedzujúce 

opatrenia, konkrétne tie, ktoré sa uplatňovali voči 170 jednotlivcom a trom 

spoločnostiam Bieloruska, v nadväznosti na prepustenie všetkých zostávajúcich 

politických väzňov 22. augusta 2015, ktoré požadovala EÚ;  

B. keďže od rozhodnutia o zrušení sankcií došlo v celkovej situáciu v oblasti ľudských 

práv v krajine len k veľmi obmedzenému zlepšeniu; keďže bieloruské orgány doteraz 

ignorovali všetky hlavné očakávania uvedeného zasadnutia Rady, pretože: 

–  nevykonali odporúčania uvedené v záverečnej správe Úradu pre demokratické 

inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 

(OBSE/ODIHR) v súvislosti s priebehom prezidentských volieb, ktoré sa konali 

11. októbra 2015, ktoré mali umožniť, aby sa nadchádzajúce parlamentné voľby 

naplánované na 11. septembra 2016 uskutočnili v súlade s medzinárodne 

uznávanými normami;  

–  neboli obnovené občianske a politické práva bývalých politických väzňov, ani sa 

neprijali žiadne formálne inštitucionálne opatrenia na zabezpečenie slobody 

združovania a zhromažďovania; 

–  nezabezpečili plnú spoluprácu s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu 

v oblasti ľudských práv v Bielorusku ani v rámci iných osobitných postupov 

a mechanizmov OSN; 

–  neprijali žiadne opatrenia na zrušenie trestu smrti, a v skutočnosti boli len v roku 

2016 vydané alebo vykonané tri tresty smrti; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 135, 8.5.2014, s. 1. 
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–  neprijali opatrenia potrebné na zabezpečenie noriem v oblasti jadrovej 

bezpečnosti na svojom území vrátane územia v tesnej blízkosti hranice s EÚ ani 

na zapojenie sa do konštruktívnej spolupráce s príslušnými medzinárodnými 

orgánmi, EÚ a jej členskými štátmi a v rozpore s Dohovorom z Espoo 

a Aarhuským dohovorom pokračujú v stavbe jadrovej elektrárne v Ostrovci, ktorú 

de facto riadi Rusko a je financovaná Ruskom a jeho vnútroštátnymi 

spoločnosťami zastupujúcimi jadrové a finančné odvetvie; 

1. zastáva názor, že nadchádzajúce parlamentné voľby 11. septembra 2016 predstavujú 

príležitosť pre Bielorusko, aby ukončilo svoju predošlú prax sfalšovaných volieb, 

a rozhodujúce kritérium na posúdenie skutočnej vôle bieloruských orgánov uzmieriť sa 

so svojimi vlastnými občanmi a nadviazať konštruktívne vzťahy s EÚ;  

2.  domnieva sa, že vzhľadom na uvedené skutočnosti a blížiace sa všeobecné voľby by 

poskytnutie záruky EÚ bolo v tomto štádiu nevhodné a predčasné; 

3. vznáša námietku voči delegovanému rozhodnutiu Komisie; 

4. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby podala Európskemu parlamentu 

správu o priebehu a výsledkoch volieb 11. septembra 2016, a to aj na základe misie 

OBSE/ODIHR; zdôrazňuje, že jedine po týchto voľbách bude mať Parlament možnosť 

posúdiť každý nový delegovaný akt v tejto oblasti; 

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa záruka EÚ pre Európsku investičnú banku 

nemohla použiť na financovanie Ostroveckej jadrovej elektrárne, a aby posúdila, či 

takáto záruka je v súlade so sankciami EÚ voči Ruskej federácii;  

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že 

delegované rozhodnutie nemôže nadobudnúť účinnosť. 

 


