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ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-relazzjonijiet 
mal-Belarussja
(2020/2081(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3 u 8 u t-Titolu V, b'mod partikolari l-Artikoli 21, 22, 36 
u 37 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), kif ukoll il-Parti Ħamsa tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Belarussja tal-15 ta' Frar 2016,

– wara li kkunsidra t-tnedija tas-Sħubija tal-Lvant fi Praga fis-7 ta' Mejju 2009 bħala sforz 
komuni tal-UE u s-sitt sħab Ewropej tal-Lvant tagħha l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-
Belarussja, il-Georgia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet Konġunti tas-Summits tas-Sħubija tal-Lvant tal-
2009 fi Praga, tal-2011 f'Varsavja, tal-2013 f'Vilnius, tal-2015 f'Riga u tal-2017 fi 
Brussell,

– wara li kkunsidra l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Belarussja dwar ir-
riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni1, li ser jidħol fis-seħħ fl-
1 ta' Lulju 2020,

– wara li kkunsidra l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Belarussja dwar l-
iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi2, li ser jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2020,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali tal-UE u l-Politika Ewropea tal-Viċinat riveduta, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-Belarussja, b'mod partikolari dawk 
tal-24 ta' Novembru 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja3, tas-6 ta' April 2017 dwar 
is-sitwazzjoni fil-Belarussja4, tad-19 April 2018 dwar il-Belarussja5, u tal-
4 ta' Ottubru 2018 dwar id-deterjorament tal-libertà tal-mezzi tax-xandir fil-Belarussja, 
notevolment il-każ ta' Charter 976,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi minkejja r-restrizzjonijiet fundamentali fuq il-libertajiet bażiċi u d-drittijiet tal-

1 ĠU L 182, 10.6.2020, p. 1.
2 ĠU L 180, 9.6.2020, p. 3.
3 ĠU C 224, 27.6.2018, p. 135.
4 ĠU C 298, 23.8.2018, p. 60.
5 ĠU C 390, 18.11.2019, p. 100.
6 ĠU C 11, 13.1.2020, p. 18.



PE652.398v01-00 4/6 PR\1205601MT.docx

MT

bniedem li jippersistu fil-Belarussja, il-politika tal-UE ta' involviment kritiku mal-
Belarussja pproduċiet xi riżultati fl-għamla ta' ftehimiet iffirmati u aktar kooperazzjoni; 
billi r-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u l-Belarussja ser jiġu definiti fil-Prijoritajiet tas-
Sħubija li għandhom jiġu miftiehma miż-żewġ naħat;

B. billi l-Missjoni Internazzjonali ta' Osservazzjoni Elettorali tal-OSKE ODIHR nnotat 
nuqqas ġenerali ta' kunsiderazzjoni għal-libertajiet fundamentali ta' assemblea, 
assoċjazzjoni u espressjoni matul l-elezzjonijiet parlamentari tal-2019, li saru wara 
ammont limitat ta' kampanji u f'ambjent restrittiv li ma kienx jipprevedi kompetizzjoni 
politika sinifikanti jew kompetittiva b'mod ġenerali;

C. billi l-elezzjonijiet presidenzjali tal-2020 s'issa segwew l-istess prassi tal-elezzjonijiet 
parlamentari;

D. billi l-awtoritajiet tal-Belarussja ċaħdu li l-COVID-19 kienet inxterdet fil-pajjiż, u 
b'hekk tilfu ħin prezzjuż li seta' jintuża għat-tħejjija u l-protezzjoni tal-popolazzjoni tal-
pajjiż u b'mod partikolari l-persunal mediku tiegħu, ma kkanċellawx avvenimenti tal-
massa u minflok intimidaw lill-ġurnalisti u lill-persuni ordinarji li kellhom il-kuraġġ 
jikkontradixxu n-narrattiva uffiċjali tal-gvern;

E. billi l-libertà tal-istampa fil-Belarussja ddeterjorat b'mod sinifikanti mill-2015 'l hawn, 
il-ftit ġurnalisti jew mezzi tal-midja indipendenti li jistgħu joperaw fil-pajjiż huma 
soġġetti għal fastidju sistematiku u miżuri punittivi, bħal arresti jew ftuħ ta' 
investigazzjonijiet kriminali, u żdied l-għadd ta' prosekuzzjonijiet għal dikjarazzjonijiet 
li saru fuq l-internet;

F. billi l-Belarussja kienet soġġetta għal pressjoni bla preċedent mir-Russja biex 
tapprofondixxi l-integrazzjoni tagħha fil-kuntest tal-Istat tal-Unjoni, għad-detriment tas-
sovranità tal-Belarussja, li rriżulta f'konfront kontinwu dwar l-importazzjonijiet taż-żejt 
mir-Russja;

G. billi mill-perspettiva tas-sigurtà, il-Belarussja hija marbuta mill-qrib u dipendenti fuq ir-
Russja u qiegħda tinvolvi ruħha f'azzjonijiet li huma ta' theddida għall-Istati Membri tal-
UE bħall-eżerċizzji militari konġunti Zapad 2017;

1. Jirrakkomanda lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà:

(a) jappoġġjaw is-sovranità tal-Belarussja kontra l-pressjoni mill-Federazzjoni 
Russa għal integrazzjoni aktar profonda u tfakkar lill-Belarussja li l-Unjoni 
Ewropea hija miftuħa għal aktar żvilupp tar-relazzjonijiet mal-pajjiż, kemm 
bilateralment kif ukoll fil-qafas tas-Sħubija tal-Lvant, jekk il-Belarussja 
tissodisfa l-kundizzjonijiet marbuta mad-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-dritt 
internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali;

(b) jirrikonoxxu li filwaqt li l-politika ta' involviment kritiku rriżultat fi żviluppi fir-
relazzjonijiet bilaterali, il-progress fl-oqsma ewlenin tad-demokrazija, l-istat 
tad-dritt, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u s-
soċjetà ċivili għadu limitat ħafna jew kważi ma jeżistix, u billi l-UE qiegħda 
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tinvolvi ruħha f'approċċ aktar imfassal għas-Sħubija tal-Lvant, jikkunsidraw l-
applikazzjoni tal-prinċipju "inqas għal inqas" f'każ ta' deterjorament ulterjuri;

(c) jinsistu li kwalunkwe appoġġ makrofinanzjarju tal-UE biex jittaffew il-
konsegwenzi ekonomiċi tal-pandemija COVID-19 jiddependi fuq kriterji ta' 
politika stretti, b'mod partikolari dawk marbuta mad-demokrazija u d-drittijiet 
tal-bniedem, it-tħassib dwar is-sikurezza nukleari ta' xi Stati Membri tal-UE u t-
theddid li ġġib magħha l-kooperazzjoni militari bejn il-Belarussja u r-Russja, u 
li jittieħdu miżuri adegwati biex jiġi missielet il-virus u tiġi protetta l-
popolazzjoni;

(d) iżommu l-kwistjoni tas-sikurezza nukleari bħala kwistjoni ta' prijorità għall-UE 
minħabba l-konsegwenzi potenzjalment diżastrużi għar-reġjun kollu f'każ ta' 
inċident; jittrattaw il-kwistjoni tal-Impjant tal-Enerġija Nukleari (NPP) ta' 
Astravets b'urġenza peress li qiegħed joqrob il-bidu tal-operat tiegħu, hekk kif 
f'Mejju 2020 waslet l-ewwel kunsinna ta' fjuwil nukleari mir-Russja; jinsistu li 
jkun hemm rispett sħiħ għall-istandards internazzjonali tas-sikurezza nukleari u 
li jkun hemm kooperazzjoni trasparenti mal-awtoritajiet internazzjonali; 
jappoġġjaw l-isforzi biex tiġi żgurata solidarjetà bejn l-Istati Membri dwar il-
kwistjoni tal-projbizzjoni tal-importazzjoni tal-enerġija fis-suq tal-UE mill-NPP 
ta' Astravets;

Is-sitwazzjoni politika fil-Belarussja
(e) jagħtu attenzjoni mill-qrib lill-kampanja elettorali presidenzjali u jinsistu li 

nuqqas ta' progress fit-twettiq tal-elezzjonijiet skont l-istandards internazzjonali 
u aktar repressjonijiet kontra l-oppożizzjoni ser ikollhom effetti negattivi diretti 
fuq ir-relazzjonijiet mal-UE; 

(f) jinsistu li r-riforma kostituzzjonali li jmiss hija opportunità kruċjali biex jiġu 
introdotti bidliet ġenwini li jindirizzaw id-dgħufijiet tas-sistema politika attwali 
u jippermettu lill-poplu tal-Belarussja jipparteċipa b'mod aktar attiv fil-ħajja 
politika;

(g) jappellaw lill-awtoritajiet biex ineħħu l-ostakli arbitrarji li bihom ebda partit 
politiku ġdid ma ġie rreġistrat fil-Belarussja sa mill-2000 u jippermettu r-
reġistrazzjoni ta' partiti politiċi u organizzazzjonijiet pubbliċi filwaqt li jwaqqfu 
r-restrizzjonijiet applikati għal organizzazzjonijiet stabbiliti; 

Drittijiet tal-bniedem
(h) jikkundannaw l-applikazzjoni persistenti tal-piena tal-mewt fil-Belarussja u 

jkomplu jaħdmu mal-awtoritajiet tal-Belarussja għal moratorju bħala l-ewwel 
pass lejn l-abolizzjoni permanenti tagħha; 

(i) jikkundannaw l-intimidazzjoni u l-persekuzzjoni kontinwi ta' persuni tal-
oppożizzjoni, fosthom dawk li qegħdin jimmiraw għall-presidenza, attivisti tas-
soċjetà ċivili u ġurnalisti indipendenti;

(j) iħeġġu t-tkomplija tad-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem UE-Belarussja, 
iżda jinsistu li l-utilità reali tiegħu mhix biss il-kuntatti istituzzjonali iżda l-
progress reali u tanġibbli;

(k) jinsistu fuq il-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet ta' difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem, attivisti, ġurnalisti u oħrajn li nstabu ħatja bħala 
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ritaljazzjoni talli eżerċitaw id-drittijiet ċivili u politiċi tagħhom;

(l) jappoġġjaw il-mezzi tal-midja u l-ġurnalisti indipendenti, inklużi dawk li 
jaħdmu fuq bażi indipendenti ma' midja barranija mhux reġistrata;

Kooperazzjoni ekonomika u skont is-settur
(m) ifakkru lill-Belarussja li l-UE hija t-tieni l-akbar sieħeb kummerċjali tagħha u li 

l-intensifikazzjoni tar-relazzjonijiet ekonomiċi tista' ġġib magħha l-bilanċ tant 
meħtieġ għall-kummerċ estern tal-Belarussja;

(n) jilqgħu u jinkoraġġixxu d-diversifikazzjoni tal-enerġija tal-Belarussja, li tnaqqas 
id-dipendenza tagħha fuq ir-Russja permezz ta' importazzjonijiet ta' żejt u gass 
minn fornituri ġodda, inkluż mit-territorju tal-UE; 

(o) jenfasizzaw l-importanza li l-UE tagħti lill-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, b'mod 
partikolari permezz tal-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, u 
jinkoraġġixxu lill-Belarussja ssaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha mal-UE dwar 
kwistjonijiet ambjentali;

Il-kuntatti tan-nies man-nies
(p) isostnu li l-UE hija interessata fl-akbar ammont ta' kuntatti possibbli bejn in-nies 

bħala l-aħjar mod kif l-UE u l-Belarussja jersqu eqreb ta' xulxin; jippromwovu 
l-programmi ta' skambju li wrew li huma ta' suċċess, bħal MOST;

(q) jintensifikaw l-isforzi biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ fil-Belarussja jkunu jistgħu 
jibbenefikaw minn edukazzjoni ta' kwalità aħjar permezz ta' progress fl-
implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja u aktar opportunitajiet ta' studju fl-UE 
permezz tal-programm Erasmus+;

(r) jinkoraġġixxu lill-komunità tax-xjenza tal-Belarussja biex iżżid il-
kooperazzjoni mal-kontropartijiet Ewropej tagħha u tagħmel użu sħiħ minn 
Orizzont Ewropa;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.


