Evropski parlament
2014-2019

Dokument zasedanja

8.9.2015

B8-0874/2015

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika
o razmerah v Belorusiji v pričakovanju predsedniških volitev 2015
(2015/2834(RSP))
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina
Winberg
v imenu skupine EFDD

RE\1072201SL.doc

SL

PE565.842v01-00
Združena v raznolikosti

SL

B8-0874/2015
Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji v pričakovanju
predsedniških volitev 2015
(2015/2834(RSP))
Evropski parlament,
–

ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in priporočil o Belorusiji,

–

ob upoštevanju prihajajočih predsedniških volitev, predvidenih za 11. oktober 2015,

–

ob upoštevanju prvega uradnega obiska delegacije Parlamenta za odnose z Belorusijo
po letu 2002, ki je 18. in 19. junija 2015 potekal v Minsku,

–

ob upoštevanju prvega kroga dialoga med Belorusijo in EU o človekovih pravicah, ki je
potekal 28. julija 2015,

–

ob upoštevanju splošnega rednega pregleda Sveta za človekove pravice o Belorusiji za
leto 2015,

–

ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.

ker je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko 22 avgusta 2015 zaradi
„humanitarnih razlogov“ pomilostil šest opozicijskih voditeljev, ki so jih pridržale
oblasti;

B.

ker nobeden izmed izpuščenih političnih nasprotnikov ni mogel kandidirati na
prihodnjih predsedniških volitvah, saj je rok za registracijo kandidatov potekel dan,
preden so bili izpuščeni iz zapora; ker so nekateri izpuščeni politiki pod policijskim
nadzorom in se jim resno omejuje gibanje, poleg tega pa se morajo redno javljati
policiji;

C.

ker so predsedniške volitve 2010 kazile cenzura, racije in splošno nasilno zatrtje
opozicije, pri čemer je bilo priprtih tudi do 700 opozicijskih aktivistov, vključno s
sedmimi predsedniškimi kandidati;

D.

ker je EU po predsedniških volitvah 2010 znova uvedla prepoved potovanja v države
članice za Lukašenka in 156 njegovih sodelavcev; ker je Svet EU julija 2015 s seznama
sankcij proti Belorusiji črtal 26 oseb in štiri podjetja, istočasno pa je sankcije podaljšal
do 31. oktobra 2015;

E.

ker je Belorusija zadnja država v Evropi, ki še vedno izvršuje smrtno kazen; ker je v
beloruskem kazenskem zakoniku predpisano, da se vse usmrtitve izvedejo s streljanjem,
kar pomeni, da morajo žrtve najprej poklekniti, nakar so ustreljene v tilnik;

F.

ker je Odbor OZN za človekove pravice oktobra 2012 izjavil, da prakse beloruske vlade
v zvezi s smrtno kaznijo, vključno s skrivnimi usmrtitvami, nevračanjem trupel
usmrčenih njihovim družinam in možnostjo nerazkritja kraja pokopa sorodnikom
usmrčenega, pomenijo kršitev človekovih pravic obsojenih in njihovih družin;
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G.

ker je 1. januarja 2015 začel veljati nov zakon, ki ureja vse oblike medijev; ker ta zakon
vladi omogoča, da utiša vsa sredstva množičnega obveščanja, tudi spletne medije, če
objavijo vsebine, za katere meni, da so „neprimerne“;

H.

ker je predsednik Lukašenko aprila 2015 podpisal odlok št. 3 o preprečevanju socialne
odvisnosti, tako imenovani zakon o socialnem parazitizmu, ki brezposelnim
državljanom nalaga plačilo letne takse, ki znaša približno 250 USD;

I.

ker se je v prvi polovici leta 2015 stopnjevalo nadlegovanje neodvisnih novinarjev, v
tem času se je namreč zgodilo več kot 30 incidentov, v katerih so bili novinarji priprti,
oglobljeni ali aretirani;

J.

ker bodo 11. oktobra 2015 potekale predsedniške volitve;

K.

ker je 28. julija 2015 v Bruslju potekal prvi krog dialoga med Belorusijo in EU o
človekovih pravicah, pri katerem so bili v ospredju vzpostavitev nacionalne institucije
za človekove pravice, izboljšanje svobode izražanja, zbiranja in združevanja, odprava
smrtne kazni in boj proti nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ter krepitev pravic
otrok;

1.

je zaskrbljen zaradi sistematičnega slabšanja razmer na področju človekovih pravic v
Belorusiji, nepriznavanja pravice do svobode izražanja, zbiranja in združevanja,
pristranskega postopka za registracijo organizacij civilne družbe ter izvrševanja smrtne
kazni;

2.

pozdravlja pozive beloruskih oblasti k normalizaciji odnosov z Evropo in ZDA, vendar
ugotavlja, da se splošno stanje na področju človekovih pravic v tej državi v prvi
polovici leta 2015 ni izboljšalo;

3.

poudarja, da bi moralo do take normalizacije priti v skladu z načelom pogojenosti;
poziva Svet, naj vsako morebitno rahljanje sankcij proti Belorusiji pogojuje s
konkretnim napredkom glede stanja demokracije in človekovih pravic v tej državi;

4.

pozdravlja predsednikovo pomilostitev šestih „političnih zapornikov“ kot pozitivno
gesto ter iskreno upa, da je to znak resnične spremembe za državo in ne le strateška
poteza pred prihodnjimi predsedniškimi volitvami;

5.

poziva oblasti, naj rehabilitirajo izpuščene politične zapornike, tako da jim povrnejo
polne civilne in politične pravice ter naj jim omogočijo, da se ponovno vključijo v javno
življenje v Belorusiji in v njem sodelujejo;

6.

meni, da je izpustitev šestih opozicijskih voditeljev, čeprav gre za pozitiven korak, še
vedno le „polkorak“, ki ne zagotavlja verodostojnosti oktobrskih volitev; poziva vlado,
naj zrahlja omejitve civilnih in političnih pravic kot nujni korak k izvedbi svobodnih in
poštenih predsedniških volitev;

7.

poziva beloruske oblasti, naj si z vsemi močmi prizadevajo za izvedbo volitev na odprt,
svoboden in demokratičen način ter v skladu z mednarodno priznanimi standardi;
poziva oblasti, naj svojih nasprotnikov ne marginalizirajo in naj ne utišajo medijev, da
bo mogoče vzpostaviti okolje, v katerem bo dejansko vsaka stranka lahko kandidirala
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pod enakimi pogoji;
8.

pričakuje, da bo vlada Belorusije sprejela tudi druge smiselne ukrepe za izboljšanje
stanja na področju človekovih pravic v državi ter da bo nehala zatirati mirno
oporečništvo; meni, da bi bile korenita reforma sodstva ter zagotovitev neomejene
pravice do svobode govora in zbiranja nujna koraka na poti k verodostojni demokraciji;

9.

opozarja, da je bilo v Belorusiji v zadnjem desetletju na smrt obsojenih od dva do devet
ljudi letno; odločno poziva Belorusijo, naj se pridruži svetovnemu moratoriju na smrtno
kazen, kar naj bo prvi korak k njeni popolni odpravi;

10.

je trdno prepričan o pomenu gradnje povezav med EU in Belorusijo na vseh ravneh; je
zlasti prepričan, da mora biti podpora organom civilne družbe strateška prednostna
naloga EU, ter poziva Komisijo, naj pomaga civilni družbi v Belorusiji, in sicer s
finančnimi in političnimi sredstvi;

11.

izreka pohvalo pozitivni vlogi Belorusije, zlasti kar zadeva tehnično in logistično
podporo, v pogajanjih v ukrajinskem mirovnem procesu ter njenim prizadevanjem za
sprostitev napetosti v tej državi;

12.

pozdravlja pridružitev Belorusije k bolonjskemu procesu in evropskemu
visokošolskemu prostoru 14. maja 2015 ter poziva to državo, naj izpolni obveznosti,
določene v načrtu ob pridružitvi;

13.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ESZD, Svetu, Komisiji in
državam članicam.
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