
PR\1205601PL.docx PE652.398v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Spraw Zagranicznych

2020/2081(INI)

16.6.2020

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią
(2020/2081(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Petras Auštrevičius



PE652.398v01-00 2/6 PR\1205601PL.docx

PL

PR_INI_RecommCFSP

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...............................................3



PR\1205601PL.docx 3/6 PE652.398v01-00

PL

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią
(2020/2081(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3 i 8 oraz tytuł V, a w szczególności art. 21, 22, 36 i 37 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE) oraz część piątą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Białorusi z dnia 15 lutego 2016 r.,

– uwzględniając powołanie Partnerstwa Wschodniego w Pradze 7 maja 2009 r. jako 
wspólnej inicjatywy UE i jej sześciu partnerów z Europy Wschodniej: Armenii, 
Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy,

– uwzględniając wspólne deklaracje przyjęte podczas szczytów Partnerstwa Wschodniego 
w 2009 r. w Pradze, w 2011 r. w Warszawie, w 2013 r. w Wilnie, w 2015 r. w Rydze i 
w 2017 r. w Brukseli,

– uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób 
przebywających nielegalnie, która to umowa wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.1,

– uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach 
wizowych, która to umowa wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.2,

– uwzględniając globalną strategię UE i zmienioną europejską politykę sąsiedztwa, 

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Białorusi, w szczególności rezolucję z 24 
listopada 2016 r. w sprawie sytuacji na Białorusi3, z 6 kwietnia 2017 r. w sprawie 
sytuacji na Białorusi 4 z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Białorusi5 oraz z 4 października 
2018 r. w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w 
szczególności w odniesieniu do Karty 976,

– uwzględniając art. 118 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że pomimo zasadniczych ograniczeń dotyczących podstawowych 
wolności i praw człowieka, które to ograniczenia utrzymują się na Białorusi, unijna 
polityka krytycznego zaangażowania wobec Białorusi przyniosła pewne rezultaty w 

1 Dz.U. L 182 z 10.6.2020, s. 1.
2 Dz.U. L 180 z 9.6.2020, s. 3.
3 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 135.
4 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 60.
5 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 100.
6 Dz.U. C 11 z 13.1.2020, s. 18.
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postaci podpisanych umów i ściślejszej współpracy; mając na uwadze, że przyszłe 
stosunki między UE a Białorusią zostaną określone w priorytetach partnerstwa, które 
zostaną uzgodnione przez obie strony;

B. mając na uwadze, że podczas wyborów parlamentarnych w 2019 r. międzynarodowa 
misja obserwacji wyborów OBWE/ODIHR zwróciła uwagę na ogólny brak 
poszanowania podstawowych wolności zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi, a 
wybory odbyły się po krótkiej kampanii i w granicach restrykcyjnych warunków, które 
ogólnie nie umożliwiały znaczącej ani opartej na zasadzie konkurencji rywalizacji 
politycznej;

C. mając na uwadze, że tym samym wybory prezydenckie w 2020 r. przebiegały tak samo 
jak wybory parlamentarne;

D. mając na uwadze, że władze białoruskie zaprzeczyły rozprzestrzenianiu się COVID-19 
w kraju, a tym samym zmarnowały cenny czas, który można było wykorzystać do 
przygotowania i ochrony ludności kraju, a w szczególności jego personelu medycznego, 
nie anulowały masowych wydarzeń, a zamiast tego brały udział w zastraszaniu 
dziennikarzy i zwykłych obywateli, którzy mieli odwagę zaprzeczyć oficjalnej wersji 
rządowej;

E. mając na uwadze, że wolność prasy na Białorusi znacznie się pogorszyła od 2015 r., 
nieliczni niezależni dziennikarze i media, które są w stanie prowadzić działalność w 
tym kraju, są narażone na systematyczne nękanie i kary, takie jak aresztowania lub 
wszczynanie dochodzeń w sprawach karnych, a liczba wnoszonych oskarżeń z powodu 
treści publikowanych w internecie wzrosła;

F. mając na uwadze, że na Białoruś jest wywierana bezprecedensowa presja ze strony 
Rosji mająca na celu pogłębienie ich integracji w kontekście państwa związkowego, ze 
szkodą dla suwerenności Białorusi, co prowadzi do trwającego impasu w kwestii 
przywozu ropy z Rosji;

G. mając na uwadze, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Białoruś jest ściśle związana z 
Rosją i zależna od niej oraz podejmuje działania stwarzające zagrożenie dla państw 
członkowskich UE, takie jak wspólne ćwiczenia wojskowe Zapad 2017;

1. zaleca Radzie, Komisji oraz wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu 
przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

a) wspierać suwerenność Białorusi wobec nacisków ze strony Federacji Rosyjskiej 
dążącej do głębszej integracji i przypomnieć Białorusi, że Unia Europejska jest 
otwarta na dalszy rozwój stosunków z tym krajem, zarówno w ramach 
stosunków dwustronnych, jak i w ramach Partnerstwa Wschodniego, jeżeli 
Białoruś spełni warunki związane z demokracją, praworządnością, prawem 
międzynarodowym, prawami człowieka i podstawowymi wolnościami;

b) przyznać, że choć polityka krytycznego zaangażowania przyniosła pewne 
zmiany w stosunkach dwustronnych, postępy w kluczowych obszarach 
demokracji, praworządności, poszanowania praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego są nadal bardzo 
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ograniczone lub prawie nie istnieją, a ponieważ UE stosuje bardziej 
dostosowane podejście do Partnerstwa Wschodniego, rozważyć zastosowanie 
zasady „mniej za mniej” w przypadku dalszego pogarszania się sytuacji;

c) nalegać, by wszelkie unijne wsparcie makrofinansowe na rzecz łagodzenia 
skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 było uzależnione od spełnienia 
surowych kryteriów politycznych, w szczególności związanych z demokracją i 
prawami człowieka, obawami niektórych państw członkowskich UE 
dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeniami wynikającymi ze 
współpracy wojskowej między Białorusią a Rosją, oraz od podejmowania 
odpowiednich środków w celu zwalczania wirusa i ochrony ludności;

d) utrzymać kwestię bezpieczeństwa jądrowego jako priorytet UE z uwagi na 
potencjalnie katastrofalne skutki wypadku dla całego regionu; zająć się w trybie 
pilnym kwestią elektrowni jądrowej w Ostrowcu, ponieważ zbliża się termin jej 
uruchomienia, jako że w maju 2020 r. Rosja przekazała pierwszą dostawę paliwa 
jądrowego; domagać się pełnego poszanowania międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa jądrowego oraz przejrzystej współpracy z organami 
międzynarodowymi; wspierać wysiłki na rzecz zapewnienia solidarności państw 
członkowskich w kwestii zakazu importu energii z elektrowni jądrowej w 
Ostrowcu na rynek UE;

Sytuacja polityczna na Białorusi
e) zwrócić szczególną uwagę na prezydencką kampanię wyborczą i domagać się, 

by brak postępów w zakresie przeprowadzania wyborów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami oraz dalsze represje wobec opozycji miały 
bezpośredni negatywny wpływ na stosunki z UE; 

f) domagać się, aby planowana reforma konstytucyjna była istotną okazją do 
wprowadzenia prawdziwych zmian, które zaradziłyby słabościom obecnego 
systemu politycznego i umożliwiły ludności białoruskiej aktywniejszy udział w 
życiu politycznym;

g) wezwać władze do usunięcia arbitralnych barier, z powodu których od 2000 r. 
na Białorusi nie zarejestrowano żadnej nowej partii politycznej, do 
umożliwienia rejestracji partii politycznych i organizacji publicznych oraz do 
zaprzestania stosowania ograniczeń wobec istniejących organizacji; 

Prawa człowieka
h) potępić obecne stosowanie kary śmierci na Białorusi i kontynuować współpracę 

z władzami Białorusi na rzecz moratorium jako pierwszego kroku w kierunku 
trwałego zniesienia kary śmierci; 

i) potępić ciągłe zastraszanie i prześladowanie członków opozycji, w tym 
kandydatów na prezydenta, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych dziennikarzy;

j) zachęcać do dalszego dialogu między UE a Białorusią na temat praw człowieka, 
ale podkreślić, że jego rzeczywista użyteczność wynika nie tylko z kontaktów 
instytucjonalnych, ale również z rzeczywistych i konkretnych postępów;

k) położyć nacisk na natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie obrońców praw 
człowieka, działaczy, dziennikarzy i innych osób skazanych w odwecie za 
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korzystanie z przysługujących im praw obywatelskich i politycznych;

l) wspierać niezależne media i dziennikarzy, w tym osoby, które pracują 
niezależnie z niezarejestrowanymi mediami zagranicznymi;

Współpraca gospodarcza i sektorowa
m) przypomnieć Białorusi, że UE jest dla niej drugim co do wielkości partnerem 

handlowym i że zacieśnienie stosunków gospodarczych może przynieść bardzo 
potrzebną równowagę w zakresie handlu zewnętrznego Białorusi;

n) z zadowoleniem przyjąć i wspierać dywersyfikację energetyczną Białorusi, co 
zmniejsza zależność tego kraju od Rosji dzięki importowi ropy naftowej i gazu 
od nowych dostawców, w tym przez terytorium UE; 

o) podkreślić znaczenie, jakie UE przywiązuje do walki ze zmianą klimatu, w 
szczególności poprzez wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, oraz zachęcić 
Białoruś do zacieśnienia współpracy z UE w kwestiach środowiskowych;

Kontakty międzyludzkie
p) potwierdzić, że UE jest zainteresowana jak najobszerniejszymi kontaktami 

międzyludzkimi jako najlepszym sposobem zbliżenia UE i Białorusi; promować 
programy wymiany mające udokumentowane osiągnięcia, takie jak program 
MOST;

q) zwiększyć wysiłki mające doprowadzić do tego, że młodzi ludzie na Białorusi 
będą mogli korzystać z lepszej jakości kształcenia dzięki postępom we 
wdrażaniu procesu bolońskiego i zwiększaniu możliwości studiowania w UE w 
ramach programu Erasmus+;

r) zachęcać społeczność naukową Białorusi do zacieśnienia współpracy z jej 
europejskimi odpowiednikami i do pełnego wykorzystania programu „Horyzont 
Europa”;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji oraz wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.


