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B9-0271/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Belarus
(2020/2779(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de oprichting van het Oostelijk Partnerschap in Praag op 7 mei 2009 als een 
gemeenschappelijk initiatief van de EU en haar zes Oost-Europese partners Armenië, 
Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne,

– gezien de gezamenlijke verklaringen van de toppen van het Oostelijk Partnerschap van 
2009 in Praag, van 2011 in Warschau, van 2013 in Vilnius, van 2015 in Riga en van 
2017 in Brussel,

– gezien de integrale EU-strategie en het herziene Europees nabuurschapsbeleid,

– gezien zijn resoluties over Belarus, met name die van 24 november 20161 en 6 april 
20172 over de situatie in Belarus, van 19 april 20183 over Belarus, en van 4 oktober 
20184 over de achteruitgang van de mediavrijheid in Belarus, met name het geval van 
Charter ‘97,

– gezien de presidentsverkiezingen van 9 augustus in Belarus,

– gezien de verklaring van de Voorzitter van het Europees Parlement van 13 augustus en 
van de leiders van de vijf politieke fracties van 17 augustus over de situatie in Belarus 
na de presidentsverkiezingen van 9 augustus,

– gezien de buitengewone vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 
en van de Europese Raad van 19 augustus over de situatie in Belarus na de 
presidentsverkiezingen van 9 augustus,

– gezien de publieke verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) over de situatie in Belarus na de 
presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de campagne voor de presidentsverkiezingen werd ontsierd door 
wijdverbreide manipulatie en inmenging ten gunste van de zittende president, 
intimidatie en repressie ten aanzien van andere kandidaten, hun families en aanhangers, 
talrijke arrestaties en pogingen om onafhankelijke journalisten en bloggers het zwijgen 

1 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 135.
2 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 60.
3 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 100.
4 PB C 11 van 13.1.2020, blz. 18.
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op te leggen;

B. overwegende dat tijdens de verkiezingsdagen voortdurend onregelmatigheden werden 
gemeld, dat mensen werden geïntimideerd en dat hen vaak het stemrecht werd ontzegd, 
dat gegevens van stembureaus werden vervalst en dat de stemresultaten op grote schaal 
werden vervalst;

C. overwegende dat de Belarussische autoriteiten niet hebben voldaan aan een 
minimumniveau van internationaal erkende normen voor een geloofwaardig, 
transparant, vrij en eerlijk verkiezingsproces, in overeenstemming met de richtsnoeren 
van de gespecialiseerde structuren van de OVSE, waarvan Belarus een deelnemende 
staat is;

D. overwegende dat de centrale verkiezingscommissie Alexander Loekasjenko tot 
vermeende winnaar van de verkiezingen heeft uitgeroepen;

E. overwegende dat geloofwaardige berichten wijzen op een duidelijk overwinning van 
Svetlana Tichanovskaja, die een overweldigende meerderheid van de stemmen kreeg;

F. overwegende dat de Europese Unie en haar lidstaten de uitslag van de 
presidentsverkiezingen niet hebben erkend wegens ernstige twijfels over de eerlijkheid 
van de verkiezingen en wijdverbreide meldingen van vervalsing;

G. overwegende dat reeds op zondagavond 9 augustus in Minsk en overal in het land 
vreedzame protesten op gang kwamen waarin burgers uiting gaven aan hun verlangen 
naar democratische verandering en vrijheid, dat de protesten tot op vandaag doorgaan, 
waarbij vooral de eenheidsmarsen in het weekend veel deelnemers tellen; overwegende 
dat de omvang van de protesten, waaraan honderdduizenden mensen deelnemen, 
ongekend is in de geschiedenis van Belarus;

H. overwegende dat de protesten vergezeld gaan van wijdverbreide stakingen in fabrieken, 
bedrijven, scholen, universiteiten, steden en dorpen in het hele land;

I. overwegende dat de autoriteiten op de vreedzame protesten hebben gereageerd met 
buitensporig bruut geweld en intensief gebruik van traangas, wapenstok, flitsgranaten 
en waterkanonnen;

J. overwegende dat bijna tienduizend mensen door de autoriteiten zijn gearresteerd, dat er 
enkele honderden strafrechtelijke aanklachten zijn ingediend en dat meer dan duizend 
mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen; overwegende dat er meldingen zijn van 
foltering, verkrachting en ontvoering, en dat verschillende mensen sinds 9 augustus 
2020 vermist zijn of dood zijn teruggevonden;

K. overwegende dat de coördinatieraad is opgericht om leiding te geven aan de oppositie 
en haar activiteiten te coördineren en dat momenteel slechts één lid van het presidium, 
Svetlana Alexijevitsj, niet is gevangen genomen of is gedwongen het land te verlaten;

L. overwegende dat Maria Kolesnikova, een van de sleutelfiguren in de campagne van 
Svetlana Tichanovskaja, op 7 september op klaarlichte dag op straat in Minsk werd 
ontvoerd; overwegende dat de Belarussische autoriteiten hebben geprobeerd haar naar 
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Oekraïne te deporteren, maar dat zij haar paspoort heeft verscheurd om dit te 
voorkomen; overwegende dat zij nog steeds door de Belarussische autoriteiten wordt 
vastgehouden;

M. overwegende dat de Europese Raad van 19 augustus heeft besloten om sancties op te 
leggen aan een aanzienlijk aantal personen die verantwoordelijk zijn voor geweld, 
repressie en de vervalsing van de verkiezingsresultaten in Belarus, door hen te 
verbieden de EU binnen te komen en hun financiële tegoeden in de EU te bevriezen;

1. erkent de uitslag van de presidentsverkiezingen van 9 augustus in Belarus niet, 
aangezien deze verkiezingen in flagrante strijd met alle internationaal erkende normen 
zijn verlopen; zal Alexander Loekasjenko na afloop van zijn huidige ambtstermijn niet 
als president van Belarus erkennen;

2. eist dat zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen worden gehouden onder 
internationaal toezicht onder leiding van het Bureau voor Democratische Instellingen en 
Mensenrechten (ODIHR) van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE), in aanwezigheid van internationale waarnemers, hetgeen moet 
waarborgen dat de verkiezingen in overeenstemming met internationaal erkende normen 
verlopen;

3. spreekt zijn krachtige steun uit voor de eisen van de Belarussische demonstranten voor 
vrijheid, democratie, waardigheid en het recht om hun eigen lot te kiezen;

4. erkent de coördinatieraad als de legitieme vertegenwoordiging van de bevolking die 
democratische verandering in Belarus eist;

5. steunt een vreedzame machtsoverdracht die het resultaat is van een inclusieve nationale 
dialoog met volledige eerbiediging van de democratische en grondrechten van het 
Belarussische volk;

6. erkent Svetlana Tichanovskaja als verkozen president en interimleider van Belarus 
totdat er nieuwe verkiezingen hebben plaatsgevonden;

7. veroordeelt de voortdurende intimidatie en het buitensporige gebruik van geweld ten 
aanzien van vreedzame betogers, deelnemers aan stakingen en leden van de 
coördinatieraad; eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van al degenen 
die voor of na de vervalste verkiezingen van 9 augustus willekeurig zijn vastgehouden, 
waaronder Paval Sevjarynets, Mikalaj Statkevitsj, Maria Kolesnikova, Andrej Jahorow, 
Irina Soechi, Anton Radnjankow en Ivan Krawtsow; eist dat alle vervolgingen om 
politieke redenen worden stopgezet;

8. roept de Belarussische autoriteiten op om een einde te maken aan alle vormen van 
mishandeling en foltering tegen gedetineerden en hen toegang te geven tot medisch en 
juridisch advies;

9. spreekt zijn krachtige steun uit voor EU-sancties tegen personen die verantwoordelijk 
zijn voor geweld, repressie en vervalsing van de verkiezingsresultaten in Belarus, 
inclusief Alexander Loekasjenko;
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10. herhaalt zijn oproep om het EU-sanctiemechanisme voor mensenrechtenschendingen 
snel ten uitvoer te leggen, zodat sancties kunnen worden opgelegd die vergelijkbaar zijn 
met die van de Amerikaanse Magnitsky-wet tegen personen en bedrijven die betrokken 
zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten;

11. dringt aan op de voorbereiding van een algemene herziening van het EU-beleid ten 
aanzien van Belarus na de nieuwe presidentsverkiezingen, en dringt er bij de EU op aan 
een donorconferentie voor een democratisch Belarus te organiseren, waar internationale 
financiële instellingen, de G7-landen, de lidstaten en instellingen van de EU en anderen 
die bereid zijn een pakket van meerdere miljarden euro’s toe te zeggen ter 
ondersteuning van toekomstige hervormingsinspanningen en de herstructurering van de 
economie, worden samengebracht;

12. verzoekt de EDEO de onderhandelingen over de partnerschapsprioriteiten EU-Belarus 
op te schorten totdat vrije en eerlijke presidentsverkiezingen hebben plaatsgevonden;

13. onderstreept dat alle lopende betalingen van financiële bijstand van de EU moeten 
worden opgeschort zolang de politieke situatie in Belarus niet verandert;

14. moedigt de lidstaten aan de visumprocedures voor personen die Belarus om politieke 
redenen ontvluchten te vergemakkelijken en te versnellen, en deze personen en hun 
gezinnen alle nodige steun en bijstand te verlenen;

15. verzoekt de EU een strategie vast te stellen om de contacten tussen mensen verder te 
versterken door steun te verlenen aan onafhankelijke ngo’s, maatschappelijke 
organisaties, mensenrechtenverdedigers, mediavertegenwoordigers en onafhankelijke 
journalisten in Belarus, en bijkomende mogelijkheden te creëren voor jonge Belarussen 
om in de EU te studeren;

16. stelt voor om binnen de bestaande structuren van het Europees Parlement een platform 
op te richten ter ondersteuning van internationale onderzoeken naar misdaden die door 
het regime tegen de bevolking van Belarus zijn gepleegd, in coördinatie met 
internationale organisaties voor de bescherming van de mensenrechten;

17. veroordeelt de onderdrukking van het internet en de media, alsook de intimidatie van 
journalisten en bloggers om de informatiestroom over de situatie in het land te stoppen; 
onderstreept het recht van de Belarussische bevolking op ongehinderde toegang tot 
informatie;

18. wijst op het belang van een waakzame bestrijding van elke verspreiding van 
desinformatie over de EU en haar lidstaten in Belarus, en van desinformatie over de 
situatie in Belarus binnen de EU, alsook van andere vormen van hybride bedreigingen 
door derden;

19. roept de Russische Federatie op elke inmenging in de vreedzame democratische 
revolutie in Belarus, zowel heimelijk als openlijk, stop te zetten; vraagt de Russische 
Federatie de democratische wil van het Belarussische volk te eerbiedigen; waarschuwt 
dat Alexander Loekasjenko geen politiek of moreel mandaat heeft om namens Belarus 
verdere contractuele betrekkingen aan te gaan, onder meer met de Russische 
autoriteiten, die de soevereiniteit van Belarus zouden kunnen bedreigen;
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20. onderstreept dat het belangrijk is dat de ontwikkelingen in Belarus voor de EU een 
prioriteit blijven; herinnert eraan dat de EU verenigd en bestendig moet zijn in haar 
reactie op de situatie in Belarus;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, alsmede aan de autoriteiten van de Republiek Belarus.


