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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji
(2015/2834(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti tistih z dne 29. marca 
20121, 16. februarja 20122, 15. septembra 20113, 12. maja 20114, 10. marca 20115 in 
20. januarja 20116, 

– ob upoštevanju nedavne izpustitve šestih političnih zapornikov v Belorusiji – Mikole 
Statkeviča, Mikole Dzjadoka, Iharja Alineviča, Jurija Rubčova, Euhenija Vaskoviča in 
Artjoma Prakapenke;

– ob upoštevanju prihajajočih predsedniških volitev v Belorusiji, ki bodo potekale 11. 
oktobra 2015;

– ob upoštevanju sedanje krize v Ukrajini, ki neposredno in posredno vpliva tudi na 
Belorusijo,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini in 
komisarja za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna o 
izpustitvi političnih zapornikov v Belorusiji,

– ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Belorusijo, ki je 
potekal 28. julija 2015,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je Evropska unija pripravljena izboljšati odnose in sodelovanje z Belorusijo, ko 
bodo razmere v državi na področju upoštevanja demokratičnih standardov, pravne 
države in temeljnih pravic to omogočale, 

B. ker je nedavna izpustitev šestih političnih zapornikov dobrodošel in prepotreben korak v 
pravo smer, za katerega upamo, da mu bodo sledili še drugi ukrepi;

C. ker so boljši odnosi med EU in Belorusijo mogoči samo pod pogojem, da se občutno 
izboljšajo svoboda govora in svoboda medijev, spoštovanje političnih pravic tako 
navadnih državljanov kot opozicijskih aktivistov ter polno spoštovanje pravne države in 
temeljnih pravic;

1. pozdravlja izpustitev šestih političnih zapornikov, saj dokazuje, da se je odnos 
Belorusije do opozicijskih aktivistov nedvomno izboljšal, vendar oblasti poziva, naj 
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sprejmejo nadaljnje ukrepe za zagotavljanje svobode govora in svobode medijev ter 
beloruskim državljanom in aktivistom omogočijo polno vključenost v politično življenje 
te države;

2. poziva beloruske oblasti, naj vsem kandidatom zagotovijo pravične pogoje in možnosti 
za izvedbo prave predsedniške kampanje ter zastopanost vseh strank, ki sodelujejo pri 
volitvah, na vseh ravneh volilne komisije; kljub temu ima pomisleke glede tega, ali 
bodo pri volitvah izpolnjeni mednarodni standardi, katerim se je Belorusija zavezala; 

3. vseeno poziva beloruske oblasti, naj sprejmejo in v praksi izvedejo spremembe volilne 
zakonodaje in pri tem sodelujejo z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi in 
Beneško komisijo;

4. poudarja, da je EU pripravljena vzpostaviti gospodarske in trgovinske stike z Belorusijo 
in da članstvo te države v Evrazijski uniji tega ne izključuje;

5. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj v skladu s politiko EU 
glede kritičnega sodelovanja z Belorusijo opredelita nove načine, kako podpreti 
organizacije civilne družbe v tej državi;

6. obžaluje, da je bila Belorusija ena od 11 držav, ki so glasovale proti resoluciji generalne 
skupščine Združenih narodov št. 68/262 z dne 27. marca 2014, ki je bila sprejeta v 
odziv na rusko priključitev Krima; kljub temu ugotavlja, da je beloruski pristop h 
konfliktu na vzhodu Ukrajine zmeren in da ni priznala priključitve Krima Rusiji; poziva 
beloruske voditelje, naj še naprej sodelujejo v prizadevanjih za mirno rešitev konflikta v 
okviru protokola iz Minska;

7. ugotavlja, da so se januarja 2014 začela pogajanja o poenostavitvi vizumskih 
postopkov, s čimer bi se izboljšali stiki med ljudmi in spodbujala civilna družba; 

8. obsoja dejstvo, da je Belorusija edina država v Evropi, ki še izvaja smrtno kazen, kar je 
v nasprotju z evropskimi vrednotami; poziva k takojšnji uvedbi moratorija na 
izvrševanje smrtne kazni in s tem povezanim spremembam kazenskega zakonika, s 
katerimi bi jo odpravili;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom 
in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, parlamentarnim 
skupščinam OVSE in Sveta Evrope, sekretariatu Skupnosti neodvisnih držav in 
beloruskim oblastem.


