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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PROJEKTS

Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas par attiecībām ar Baltkrieviju
(2020/2081(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3., un 8. pantu un V sadaļu, it īpaši 
21., 22., 36. un 37. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) piekto 
daļu,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. februāra secinājumus par Baltkrieviju,

– ņemot vērā to, ka 2009. gada 7. maijā Prāgā tika aizsākta Austrumu partnerība kā ES un 
sešu tās Austrumeiropas partnervalstu — Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, 
Gruzijas, Moldovas Republikas un Ukrainas — kopīgs pasākums,

– ņemot vērā Austrumu partnerības kopīgās deklarācijas, kas pieņemtas 2009. gada 
samitā Prāgā, 2011. gada samitā Varšavā, 2013. gada samitā Viļņā, 2015. gada samitā 
Rīgā un 2017. gadā Briselē,

– ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par tādu 
personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, kas stāsies spēkā 2020. gada 
1. jūlijā1,

– ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu 
atvieglotu izsniegšanu2, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā,

– ņemot vērā ES globālo stratēģiju un pārskatīto Eiropas kaimiņattiecību politiku, 

– ņemot vērā rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši 2016. gada 24. novembra rezolūciju par 
stāvokli Baltkrievijā3, 2017. gada 6. aprīļa rezolūciju par stāvokli Baltkrievijā4, 
2018. gada 19. aprīļa rezolūciju par Baltkrieviju5 un 2018. gada 4. oktobra rezolūciju 
par plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, jo īpaši Charter 
97 lietu6,

– ņemot vērā Reglamenta 118. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā, neraugoties uz Baltkrievijā joprojām esošajiem būtiskajiem pamattiesību un 
cilvēktiesību ierobežojumiem, ES kritiskas iesaistīšanās politika attiecībā uz 

1 OV L 182, 10.6.2020., 1. lpp.
2 OV L 180, 9.6.2020., 3. lpp.
3 OV C 224, 27.6.2018., 135. lpp.
4 OV C 298, 23.8.2018., 60. lpp.
5 OV C 390, 18.11.2019., 100. lpp.
6 OV C 11, 13.1.2020., 18. lpp.
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Baltkrieviju ir sniegusi zināmus rezultātus parakstītu nolīgumu un lielākas sadarbības 
veidā; tā kā turpmākās ES un Baltkrievijas attiecības tiks noteiktas partnerības 
prioritātēs, par kurām ir jāvienojas abām pusēm;

B. tā kā EDSO/ODIHR Starptautiskā vēlēšanu novērošanas misija ir norādījusi uz 
vispārēju pulcēšanās, biedrošanās un vārda pamatbrīvības neievērošanu 2019. gada 
parlamentārajās vēlēšanās, kas notika pēc ierobežota apjoma priekšvēlēšanu kampaņas 
un ierobežojošā vidē, kas kopumā nenodrošināja jēgpilnu vai konkurētspējīgu politisko 
sacensību;

C. tā kā 2020. gada prezidenta vēlēšanas ir noritējušas pēc tāda paša principa kā 
parlamentārās vēlēšanas;

D. tā kā Baltkrievijas iestādes noliedza faktu, ka Covid-19 ir izplatījies šajā valstī, tādējādi 
izniekojot laiku, ko būtu varēts izmantot, lai sagatavotu un aizsargātu valsts iedzīvotājus 
un jo īpaši medicīnisko personālu, neatcēla masu pasākumus un tā vietā nodarbojās ar to 
žurnālistu un parasto iedzīvotāju iebiedēšanu, kas uzdrošinājās apstrīdēt oficiālo 
valdības nostāju;

E. tā kā kopš 2015. gada Baltkrievijā ir būtiski pasliktinājusies preses brīvība, daži valstī 
vēl darboties spējīgie neatkarīgie žurnālisti vai plašsaziņas līdzekļi tiek sistemātiski 
vajāti un sodīti, piemēram, veicot arestus vai sākot kriminālizmeklēšanu, un ir 
palielinājusies tiesvedība par internetā izteiktiem paziņojumiem;

F. tā kā Baltkrievija saskaras ar vēl nepieredzētu spiedienu no Krievijas paplašināt 
integrāciju savienotās valsts kontekstā, kas kaitēs Baltkrievijas suverenitātei, un tas ir 
radījis pašreizējo saspīlējumu attiecībā uz naftas importu no Krievijas;

G. tā kā drošības ziņā Baltkrievija ir cieši saistīta ar Krieviju un atkarīga no tās un iesaistās 
darbībās, kas apdraud ES dalībvalstis, piemēram, 2017. gada militārās mācībās 
“Zapad”,

1. sniedz Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības 
Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos šādus ieteikumus:

(a) atbalstīt Baltkrievijas suverenitāti saistībā ar Krievijas Federācijas izdarīto 
spiedienu īstenot lielāku integrāciju un atgādināt Baltkrievijai, ka Eiropas 
Savienība ir atvērta turpmākai attiecību attīstībai ar šo valsti gan divpusējā ceļā, 
gan austrumu partnerībā, ja Baltkrievija ievēros nosacījumus saistībā ar 
demokrātiju, tiesiskumu, starptautiskajām tiesībām, cilvēktiesībām un 
pamatbrīvībām;

(b) atzīt, ka kritiskās iesaistīšanās politika ir panākusi zināmu attīstību divpusējās 
attiecībās, tomēr šīs valsts progress tādās svarīgās jomās kā demokrātija, 
tiesiskums, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana un pilsoniskā sabiedrība 
joprojām ir ļoti minimāls vai tuvu nullei, un tā kā ES īsteno individualizētu 
pieeju austrumu partnerībai, apsvērt iespēju situācijas pasliktināšanās gadījumā 
piemērot principu “mazāk par mazāk”;

(c) prasīt, lai jebkāds ES makrofinansiālais atbalsts Covid-19 pandēmijas 
ekonomisko seku mazināšanai tiktu sniegts, izvirzot stingrus politiskus 
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kritērijus, jo īpaši saistībā ar demokrātiju un cilvēktiesībām, dažu ES dalībvalstu 
paustajām bažām par kodoldrošību un Baltkrievijas un Krievijas militārās 
sadarbības radīto apdraudējumu, kā arī nosacījumu, ka tiek īstenoti pienācīgi 
pasākumi, lai apkarotu vīrusu un aizsargātu iedzīvotājus;

(d) joprojām uzskatīt kodoldrošību par ES prioritāti, ņemot vērā iespējamās 
katastrofālās sekas, ko visā reģionā radītu kodolnegadījums; steidzami risināt 
jautājumu par Astravjecas atomelektrostaciju, jo tā drīzumā sāks savu darbību, 
ņemot vērā, ka 2020. gada maijā no Krievijas ir saņemta pirmā kodoldegvielas 
piegāde; prasīt pilnībā ievērot starptautiskos kodoldrošības standartus un 
pārredzami sadarboties ar starptautiskajām iestādēm; atbalstīt centienus 
dalībvalstu solidaritātes nodrošināšanai attiecībā uz aizliegumu ES tirgū 
importēt Astrjavecas atomelektrostacijas ražoto elektroenerģiju;

Politiskais stāvoklis Baltkrievijā
(e) pievērst pastiprinātu uzmanību prezidenta vēlēšanu kampaņai un stingri norādīt, 

ka nepietiekams progress attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu atbilstīgi 
starptautiskajiem standartiem un turpmāka vēršanās pret opozīciju tieši negatīvi 
ietekmēs attiecības ar ES; 

(f) stingri norādīt, ka gaidāmā konstitūcijas reforma ir izšķiroša iespēja ieviest 
patiesas izmaiņas, kas risinātu pašreizējās politiskās sistēmas nepilnības un ļautu 
Baltkrievijas iedzīvotājiem aktīvāk piedalīties politiskajā dzīvē;

(g) aicināt iestādes likvidēt patvaļīgos šķēršļus, kas nav ļāvuši Baltkrievijā kopš 
2000. gada reģistrēt nevienu jaunu partiju, un dot iespēju reģistrēt politiskās 
partijas un sabiedriskās organizācijas, kā arī likvidēt jau esošajām organizācijām 
piemērotos ierobežojumus; 

Cilvēktiesības
(h) paust nosodījumu par to, ka Baltkrievijā joprojām tiek piemēroti nāvessodi, un 

turpināt strādāt ar Baltkrievijas iestādēm, lai noteiktu moratoriju nāvessodam, 
kas būtu pirmais solis ceļā uz tā pilnīgu atcelšanu; 

(i) paust nosodījumu par opozīcijas dalībnieku, tostarp prezidenta amata kandidātu, 
pilsoniskās sabiedrības dalībnieku un neatkarīgo žurnālistu, iebiedēšanu un 
vajāšanu;

(j) mudināt uz ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialoga turpināšanu, tomēr stingri 
norādīt, ka tā sniegtais patiesais labums ir ne tikai iestāžu kontakti, bet arī reāls 
un taustāms progress;

(k) prasīt nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot cilvēktiesību aizstāvjus, 
aktīvistus, žurnālistus un citas personas, kas ir notiesātas, atmaksājot par viņu 
pilsonisko un politisko tiesību īstenošanu;

(l) atbalstīt neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus un žurnālistus, tostarp tos, kas ir 
nereģistrētu ārvalstu plašsaziņas līdzekļu ārštata darbinieki;

Ekonomiskā un nozaru sadarbība
(m) atgādināt Baltkrievijai, ka ES ir tās otrā lielākā tirdzniecības partnere un ka 

ekonomisko attiecību pastiprināšana varētu līdzsvarot Baltkrievijas ārējo tirgu, 
kas ir ārkārtīgi nepieciešams;
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(n) atzinīgi vērtēt un iedrošināt Baltkrievijas enerģētikas diversifikāciju ar mērķi 
samazināt atkarību no Krievijas, importējot naftu un gāzi no citiem 
piegādātājiem, tostarp pa ES teritoriju; 

(o) uzsvērt to, ka ES lielu nozīmi pievērš cīņai ar klimata pārmaiņām, tostarp 
īstenojot Eiropas zaļo kursu, un mudināt Baltkrieviju pastiprināt sadarbību ar ES 
vides jautājumos;

Cilvēku savstarpējie kontakti
(p) norādīt, ka ES ir ieinteresēta pēc iespējas plašākos cilvēku savstarpējos 

kontaktos, kas ir labākais veids, kā satuvināties ES un Baltkrievijai; veicināt 
pārbaudītas apmaiņas programmas, piemēram, MOST;

(q) pastiprināt centienus, lai nodrošinātu, ka Baltkrievijas jaunieši var gūt labumu 
no kvalitatīvākas izglītības, ko panāk ar progresu Boloņas procesa īstenošanā, 
un lielākām iespējām studēt ES, izmantojot programmu “Erasmus+”;

(r) mudināt Baltkrievijas zinātnieku aprindas pastiprināt sadarbību ar Eiropas 
kolēģiem un pilnībā izmantot pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”;

2. uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei, Komisijai un Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos.


