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B8-1240/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta 

(2016/2934(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä, 

– ottaa huomioon maassa 11. syyskuuta 2016 pidetyt parlamenttivaalit, 

– ottaa huomioon suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan 

13. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Valko-Venäjän äskettäisistä 

parlamenttivaaleista, 

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 12. syyskuuta 2016 

antaman lausunnon Valko-Venäjän parlamenttivaaleista, 

– ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston 

(ODIHR), ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen sekä Euroopan neuvoston 

parlamentaarisen yleiskokouksen 12. syyskuuta 2016 antaman alustavan julkilausuman 

Valko-Venäjän parlamenttivaaleista, 

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä ja erityisesti 16. helmikuuta 2016 

hyväksytyt päätelmät, joilla purettiin 170 henkilön ja kolmen valkovenäläisen yrityksen 

vastaiset pakotteet, 

– ottaa huomioon Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan 12. syyskuuta 2016 antaman 

lausunnon Valko-Venäjän parlamenttivaaleista, 

– ottaa huomioon Valko-Venäjän viranomaisten lukuisat ilmoitukset siitä, että jotkut 

Etyjin/ODIHRin vuoden 2015 presidentinvaalien perusteella antamista suosituksista 

pannaan täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. ottaa huomioon, että Etyj/ODIHR antoi Valko-Venäjän vuoden 2015 presidentinvaaleja 

koskevassa lopullisessa raportissaan joukon laatimiaan suosituksia, jotka Valko-

Venäjän oli määrä panna täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja; 

B. panee merkille, että Etyjin/ODIHR:n arvion mukaan vuoden 2016 parlamenttivaalit oli 

järjestetty tehokkaasti mutta joitakin pitkäaikaisia järjestelmäpuutteita ilmeni edelleen, 

mukaan luettuina poliittisia oikeuksia ja perusvapauksia koskevat rajoitukset 

lainsäädännössä; 

C. toteaa, että edelleen on olemassa olennaisia epädemokraattisia lakeja ja käytäntöjä, 

joiden vuoksi vaalimenettely ei ole avoin ja demokraattinen; toteaa, että tämä koskee 

pääasiassa epätavallisia ennakkoäänestyskäytäntöjä ja sitä, että oppositio ei pääse 

täysimääräisesti osallistumaan äänten laskentaan (opposition edustajien osuus 

alueellisissa vaalilautakunnissa oli vain 0,08 prosenttia); 
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D. toteaa, että Valko-Venäjän ainoa riippumaton mielipidekysely-yritys (NISEPI) lopetti 

toimintansa hallituksen painostuksen takia, minkä vuoksi on erittäin vaikea arvioida, 

millaisia valkovenäläisten todelliset poliittiset prioriteetit ovat; 

E. toteaa, ettei Valko-Venäjällä ole vuoden 1994 jälkeen pidetty Etyjin/ODIHR:n 

kansainvälisesti tunnustettuja normeja vastaavan vaalilainsäädännön mukaisia vapaita ja 

oikeudenmukaisia vaaleja; 

F. toteaa, että tietyistä myönteisistä muutoksista huolimatta Valko-Venäjä on edelleen 

keskitetty ja itsevaltainen valtio, jossa vallitsee ”pehmeä diktatuuri”, valtion elimet 

loukkaavat järjestelmällisesti toisin ajattelevien ja vastalauseita esittävien yksilöiden 

ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia häiritään ja heitä estetään 

toteuttamasta tehtäviään asianmukaisesti ja riippumattomien tai ulkomaisten 

tiedotusvälineiden edustajia, joilla ei ole valtion hyväksymää akkreditointia, pidätetään, 

syytetään ja/tai sakotetaan usein; 

G. ottaa huomioon, että EU:n ”kriittisen lähentymispolitiikan” tarkoituksena on kannustaa 

Valko-Venäjää parantamaan ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltiotilannettaan; 

katsoo, että EU:n on varmistettava, että sen resursseja ei käytetä kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien, freelance-toimittajien ja oppositiojohtajien 

tukahduttamiseen; 

H. toteaa, että suhteista Valko-Venäjään vastaava parlamentin valtuuskunta vieraili vuoden 

2002 jälkeen ensimmäisen kerran virallisesti Minskissä 18. ja 19. kesäkuuta 2015; ottaa 

huomioon, ettei Euroopan parlamentilla ole tällä hetkellä virallisia suhteita Valko-

Venäjän parlamenttiin; 

I. katsoo, että unionin ja Valko-Venäjän suhteiden parantamisen edellytyksiä ovat 

sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden merkittävä parantaminen, tavallisten 

kansalaisten ja oppositioaktivistien poliittisten oikeuksien kunnioittaminen sekä 

oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittaminen; ottaa huomioon, että unioni on 

edelleen vahvasti sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä, 

sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina; 

J. toteaa, että vaalien jälkeen ei tehty laajoja pidätyksiä, kuten monesti aikaisemmin; 

toteaa kuitenkin, että ihmisoikeusjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota oppositioon 

kohdistuviin uusiin häirintämenetelmiin ja siihen, että Eduard Paltšis ja Uladzimir 

Kondrus pidätettiin vuonna 2016; 

1. on edelleen erittäin huolissaan riippumattomien kansainvälisten vaalitarkkailijoiden 

vuoden 2015 presidentinvaaleissa ja vuoden 2016 parlamenttivaaleissa havaitsemista 

puutteista; katsoo, että kaikkien todettujen parannusten taustalla on hallinnon pyrkimys 

saada enemmän taloudellista apua länsimailta; palauttaa kuitenkin mieliin, että Valko-

Venäjä ei ole WTO:n jäsen vaan kuuluu Euraasian talousunioniin; 

2. panee merkille, että oppositiolla on kaksi edustajaa hiljan valitussa parlamentissa, mutta 

katsoo, että kyse on pikemminkin poliittisesta nimityksestä kuin vaalituloksesta; 

3. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia jatkamaan viipymättä ja yhteistyössä 

kansainvälisten kumppaneiden kanssa työtä kattavan vaaliuudistuksen toteuttamiseksi 
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osana laajempaa demokratisointiprosessia; korostaa, että Etyjin/ODIHR:n suositukset 

on pantava täytäntöön hyvissä ajoin ennen maaliskuussa 2018 pidettäviä 

kunnallisvaaleja; pitää tätä keskeisenä tekijänä unionin ja Valko-Venäjän suhteiden 

koko potentiaalin saavuttamiseksi; 

4. kehottaa Valko-Venäjän hallitusta puhdistamaan vapautettujen poliittisten vankien 

maineen ja palauttamaan heille kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet; 

5. on huolissaan siitä, että Valko-Venäjällä ei ole sitten vuoden 2000 rekisteröity yhtään 

uutta puoluetta; kehottaa vähentämään asiaa koskevia rajoituksia; 

6. kehottaa EUH:ta ja komissiota etsimään uusia tapoja tukea Valko-Venäjän 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjä; korostaa tähän liittyen tarvetta tukea kaikkia Valko-

Venäjän yhteiskuntaa palvelevia riippumattomia tietolähteitä, mukaan luettuina 

valkovenäjän kielellä ja ulkomailta ohjelmasisältöä lähettävät tiedotusvälineet; 

7. panee merkille, että tammikuussa 2014 käynnistettiin viisumien saannin helpottamista 

koskevat neuvottelut, joilla pyrittiin parantamaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja 

kannustamaan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen; korostaa tarvetta vauhdittaa 

edistymistä tässä kysymyksessä; 

8. tuomitsee voimakkaasti Valko-Venäjän hallituksen politiikan, jossa erityisjoukkoja 

käytetään kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja myös kansallisia vähemmistöjä 

edustavan riippumattoman puolalaisten liiton kaltaisten järjestöjen sisäisten asioiden 

häiritsemiseen; 

9. on edelleen sitoutunut toimimaan Valko-Venäjän kansan edun mukaisesti, tukea sen 

demokratiaa edistäviä pyrkimyksiä ja aloitteita ja edistää maan vakaata, demokraattista 

ja vaurasta tulevaisuutta; 

10. panee kuitenkin merkille, että kahden opposition edustajan pääseminen parlamenttiin 

aiheuttaa oppositiolle haasteen, koska hallinto pyrkii käyttämään heidän läsnäoloaan 

vaimentaakseen opposition esittämiä lisämuutosvaatimuksia; 

11. on huolestunut Grodnon alueelle rakennettavasta Astravetsin ydinvoimalasta, joka on 

presidentti Lukashenkon mukaan tiettävästi nopeimmin ja edullisimmin rakennettu 

ydinvoimala koskaan; palauttaa mieliin, että ydinvoimala rakennetaan 50 kilometrin 

päähän Liettuan pääkaupungista ja lähelle Puolan rajaa ilman, että Århusin tai Espoon 

sopimusten ehdot täyttyvät; kehottaa komissiota sisällyttämään tämän investoinnin 

vuoropuheluunsa Valko-Venäjän kanssa ja hankkimaan takeet siitä, että kaikki 

turvallisuus-ja valvontaehdot täyttyvät; pitää huolestuttavana, että tämä Venäjän 

rahoittama ja venäläistä teknologiaa käyttävä investointi johtaa siihen, että Valko-

Venäjä on entistä riippuvaisempi Venäjästä energiaturvallisuuden alalla; 

12. korostaa, että Valko-Venäjä on osa kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestöä 

(CSTO) ja osallistuu Venäjän kanssa yhteisiin sotaharjoituksiin; tuomitsee tässä 

yhteydessä Valko-Venäjän armeijan osallistumisen aiempiin aggressiivisiin Zapad-

sotaharjoituksiin ja pitää huolestuttavana suunnitelmia, joiden mukaan on määrä 

järjestää yhteinen strateginen harjoitus ”Zapad-2017”; pitää valitettavana, että myös 



 

RE\1109923FI.docx 5/5 PE593.672v01-00 

 FI 

Serbia on järjestänyt sotaharjoituksia sekä osallistunut niihin yhdessä Venäjän ja Valko-

Venäjän kanssa; 

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, 

Etyjille/ODIHR:lle, Euroopan neuvostolle sekä Valko-Venäjän viranomaisille. 


