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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Belarus (2012/2581(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Belarus, în special cele din 15 februarie 
2012, 13 septembrie 2011, 12 mai 2011, 10 martie 2011, 20 ianuarie 2011, 10 martie 2010 
și 17 decembrie 2009,

– având în vedere decizia Consiliului Afacerilor Externe al UE din 23 ianuarie 2012 privind 
măsurile restrictive luate împotriva Belarus,

– având în vedere Decizia 2012/126/PESC a Consiliului Afacerilor Externe al UE din 28 
februarie de consolidare a măsurilor restrictive împotriva Belarusului, prin adăugarea a 21 
de persoane responsabile de reprimarea societății civile și a opoziției democratice pe lista 
de persoane care fac obiectul interdicției de viză și al înghețării averilor;

– având în vedere Declarația din 28 februarie 2012 a Înaltului Reprezentant, Catherine 
Ashton, privind decizia autorităților din Belarus de a îi rechema la Minsk pe Șeful 
delegației UE și pe ambasadorul Poloniei,

– având în vedere Rezoluția 1857(2012) a Consiliului Europei din 25 ianuarie 2012 
referitoare la situația din Belarus, prin care este condamnată persecutarea constantă a 
membrilor opoziției, precum și hărțuirea activiștilor societății civile, a mijloacelor de 
informare independente și a apărătorilor drepturilor omului din Belarus,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât conflictul diplomatic de o amploare fără precedent dintre UE și Belarus s-a 
agravat după ce autoritățile din Belarus au cerut ambasadorului Uniunii Europene și 
ambasadorului Poloniei să părăsească această țară și au rechemat proprii ambasadori de la 
Bruxelles și Varșovia, în semn de răspuns la decizia Consiliului European din 28 februarie 
2012;

B. întrucât toți ambasadorii la Minsk ai statelor membre ale UE au fost rechemați în 
capitalele lor pentru consultări, toate statele membre ale UE au convocat ambasadorii 
Belarusului la ministerele lor de externe;

C. întrucât situația drepturilor omului și a drepturilor democratice din Belarus rămâne 
deosebit de îngrijorătoare; întrucât membrii opoziției democratice, mijloacele de 
informare independente, militanții societății civile și apărătorii drepturilor omului 
continuă să facă obiectul unor măsuri represive,

1. solicită în termeni fermi autorităților belaruse să elibereze imediat și în mod necondiționat 
toți deținuții politici și să-i reabiliteze; critică în termeni fermi continuarea măsurilor 
represive îndreptate împotriva membrilor opoziției democratice, a mijloacelor de 
informare libere, a activiștilor societății civile și a apărătorilor drepturilor omului; solicită 
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autorităților belaruse să-și onoreze obligațiile internaționale din domeniul drepturilor 
civile și politice;

2. subliniază că Belarus are nevoie de un dialog public național cu toate forțele democratice 
cu privire la viitorul țării și la reformele democratice, fără ingerințe din exterior;

3. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la conflictul diplomatic dintre autoritățile din 
Belarus și Uniunea Europeană; își exprimă temerea că acțiunile întreprinse de ambele 
părți vor accentua neîncrederea și ostilitatea care marchează relațiile dintre Belarus și 
Uniunea Europeană, conducând la o nouă agravare a dezacordurilor, în loc să stabilească 
un dialog constructiv și să identifice mecanisme de cooperare și vecinătate reciproc 
avantajoase;

4. subliniază că niciuna dintre problemele din zona de vecinătate comună dintre UE și Rusia 
nu poate fi soluționată fără a coopera cu Rusia; invită UE și Rusia să pună capăt oricăror 
activități care conduc la agravarea actualelor diferende din această zonă și să renunțe la a 
rivaliza în regiunile menționate; solicită ÎR/VP al Comisiei, Catherine Ashton, să poarte 
convorbiri cu omologul său din Rusia pe marginea unei abordări bazate pe cooperare în 
privința regiunilor vecine comune, care includ Belarus, în calitatea sa de partener al Rusiei 
în cadrul Uniunii Eurasiene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta Parlamentului și autorităților 
din Belarus, statelor membre, Comisiei și Consiliului, Adunării Parlamentare a OSCE, 
precum și Guvernului și Parlamentului Rusiei.


