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B9-0271/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji
(2020/2779(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vzpostavitve vzhodnega partnerstva 7. maja 2009 v Pragi kot skupnega 
prizadevanja EU in njenih šestih vzhodnih partneric Armenije, Azerbajdžana, 
Belorusije, Gruzije, Republike Moldavije in Ukrajine,

– ob upoštevanju skupnih izjav z vrhov vzhodnega partnerstva, ki so potekali leta 2009 v 
Pragi, leta 2011 v Varšavi, leta 2013 v Vilni, leta 2015 v Rigi in leta 2017 v Bruslju,

– ob upoštevanju globalne strategije EU in prenovljene evropske sosedske politike,

– ob upoštevanju svojih resolucij o Belorusiji, zlasti tistih z dne 24. novembra 20161 o 
razmerah v Belorusiji, z dne 6. aprila 2017 o razmerah v Belorusiji2, z dne 
19. aprila 2018 o Belorusiji3 in z dne 4. oktobra 2018 o poslabšanju medijske svobode v 
Belorusiji, zlasti v primeru Listine 974,

– ob upoštevanju predsedniških volitev v Belorusiji 9. avgusta 2020,

– ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega parlamenta z dne 13. avgusta in izjave 
voditeljev petih političnih skupin z dne 17. avgusta o razmerah v Belorusiji po 
predsedniških volitvah 9. avgusta,

– ob upoštevanju izredne seje Odbora za zunanje zadeve 14. avgusta in Evropskega sveta 
19. avgusta o razmerah v Belorusiji po predsedniških volitvah, ki so potekale 
9. avgusta;

– ob upoštevanju javnih izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) 
o predsedniških volitvah, ki so potekale 9. avgusta 2020,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so predsedniško kampanjo zaznamovale številne manipulacije in vmešavanje v 
korist takratnega predsednika, ustrahovanje in represija zoper kandidate, njihove 
družine in podpornike, številne aretacije in poskusi, da bi utišali neodvisne novinarje in 
blogerje;

B. ker je bilo med volitvami veliko nepravilnosti, ljudje so bili prestrašeni in pogosto jim je 
bila zanikana volilna pravica, rezultati z volišč so bili prirejeni, prav tako pa je prišlo do 

1 UL C 224, 27.6.2018, str. 135.
2 UL C 298, 23.8.2018, str. 60.
3 UL C 390, 18.11.2019, str. 100.
4 UL C 11, 13.1.2020, str. 18.
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ponarejanja volilnih rezultatov v velikem obsegu;

C. ker beloruske oblasti niso izpolnile niti minimalnih mednarodno priznanih standardov 
za verodostojne, transparentne, svobodne in poštene volitve v skladu s smernicami, ki 
so jih pripravile posebne strukture OVSE, v katerih sodeluje tudi Belorusija;

D. ker je državna volilna komisija za zmagovalca volitev razglasila Aleksandra Lukašenka;

E. ker druga verodostojna poročila kažejo, da je na volitvah zmagala Svetlana Tihanovska, 
ki je prejela veliko večino glasov;

F. ker Evropska unija in njene države članice niso priznale rezultatov predsedniških 
volitev zaradi utemeljenih dvomov o njihovi poštenosti in številnih poročil o 
ponarejanju glasovnic;

G. ker so se mirni protesti, na katerih udeleženci po vsej državi izražajo željo po 
demokratičnih spremembah in svobodi, začeli že v nedeljo, 9. avgusta, v Minsku in se 
nadaljevali do današnjega dne, udeležba pa je bila največja med vikendi na tako 
imenovanih pohodih za enotnost; ker protesti v Belorusiji še nikdar niso bili tako 
množični, saj imajo na stotisoče udeležencev;

H. ker so proteste pospremile številne stavke v tovarnah, podjetjih, šolah, univerzah, 
mestih in vaseh, po vsej državi;

I. ker so se oblasti na mirne proteste odzvale z nesorazmerno silo in pretirano uporabo 
solzivca, pendrekov, šok granat in vodnih topov;

J. ker so oblasti pridržale skoraj deset tisoč ljudi, vloženih je bilo več sto kazenskih ovadb, 
več kot tisoč ljudi pa je bilo hospitaliziranih; ker se od 9. avgusta 2020 poroča o 
mučenju, posilstvih in ugrabitvah, več ljudi pa je izginilo ali so jih našli mrtve;

K. ker je bil ustanovljen svet, ki naj bi usklajeval dejavnosti in vodil opozicijo, in ker je v 
njegovem predsedstvu samo še ena članica, Svetlana Aleksijevič, ki še ni bila pridržana 
oziroma ki še ni pod prisilo zapustila države;

L. ker je bila Marija Kolesnikova, ena od glavnih osebnosti v kampanji Svetlane 
Tihanovske, sredi belega dne 7. septembra ugrabljena na eni od ulic v Minsku; ker so jo 
beloruske oblasti skušale izgnati v Ukrajino, vendar je strgala potni list, da bi 
deportacijo preprečila; ker jo imajo beloruske oblasti še vedno v priporu;

M. ker je Evropski svet 19. avgusta sklenil uvesti sankcije zoper večje število 
posameznikov, odgovornih za nasilje, represijo in ponarejanje volilnih rezultatov v 
Belorusiji, in sicer jim je preprečil vstop v EU in zamrznil njihovo premoženje v EU;

1. ne priznava rezultatov predsedniških volitev, ki so potekale v Belorusiji 9. avgusta, saj 
so jih zaznamovale očitne kršitve vseh mednarodno priznanih standardov; ne bo priznal 
Aleksandra Lukašenka kot predsednika Belorusije, potem ko se bo iztekel njegov 
trenutni mandat;

2. poziva k čimprejšnjim novim volitvam, ki morajo potekati pod mednarodnim nadzorom 
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Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri Organizaciji za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in v navzočnosti mednarodnih opazovalcev, 
kar bo zagotovilo, da bodo v skladu z mednarodno priznanimi standardi;

3. odločno podpira beloruske protestnike v njihovih zahtevah za svobodo, demokracijo, 
dostojanstvo in pravico, da odločajo o svoji usodi;

4. priznava usklajevalni svet kot legitimnega zastopnika ljudi, ki zahtevajo demokratične 
spremembe v Belorusiji;

5. podpira mirno predajo oblasti, ki bo rezultat vključujočega vsedržavnega dialoga ob 
polnem spoštovanju demokratičnih in temeljnih pravic beloruskega ljudstva;

6. priznava Svetlano Tihanovsko kot izvoljeno predsednico in začasno voditeljico 
Belorusije, dokler ne bodo razpisane nove volitve;

7. obsoja ustrahovanje in pretirano uporabo sile zoper mirne protestnike, stavkajoče in 
člane usklajevalnega odbora; zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh oseb, ki 
so bile samovoljno pridržane pred lažnimi volitvami 9. avgusta in po njih, vključno s 
Pavlom Sevjarnjecem, Mikolajem Statkijevičem, Marijo Kolesnikovo, Irino Suhi, 
Antonom Radnjankovim in Ivanom Kravcovom; zahteva, da se ustavi vse preganjanje 
zaradi političnih razlogov;

8. poziva beloruske oblasti, naj se opustijo vse oblike slabega ravnanja in mučenja 
pridržanih ter naj jim omogočijo zdravstveno in pravno svetovanje;

9. odločno podpira ukrepe zoper posameznike, odgovorne za nasilje, represijo in 
ponarejanje volilnih rezultatov v Belorusiji, med drugim zoper Aleksandra Lukašenka;

10. znova poziva k čim hitrejši uvedbi mehanizma EU za sankcije zoper kršitelje 
človekovih pravic, ki bo omogočal podobne kazni kot ameriški zakon Magnickega 
zoper posameznike in podjetja, vpletene v hude kršitve človekovih pravic;

11. poziva k obsežnemu pregledu politike EU do Belorusije po novih predsedniških 
volitvah in poziva EU, naj organizira konferenco donatorjev za demokratično 
Belorusijo, ki bo privabila mednarodne finančne institucije, države G7, države članice 
in institucije EU ter druge, ki so se pripravljeni zavezati, da bodo prispevali k finančni 
pomoči v višini več milijard evrov za prihodnje reforme in prestrukturiranje 
gospodarstva;

12. poziva ESZD, naj začasno ustavi pogajanja o prednostnih nalogah partnerstva med EU 
in Belorusijo, dokler ne bodo izvedene svobodne in poštene predsedniške volitve;

13. poudarja, da mora EU zamrzniti izplačevanje denarne pomoči, dokler se politične 
razmere v Belorusiji ne bodo spremenile;

14. spodbuja države članice, naj olajšajo in pospešijo vizumske postopke za prebežnike iz 
Belorusije iz političnih razlogov ter njim in njihovim družinam ponudijo vso potrebno 
podporo in pomoč;
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15. poziva EU, naj sprejme strategijo za nadaljnje poglabljanje medosebnih stikov in tako 
podpre neodvisne beloruske nevladne organizacije, organizacije civilne družbe, 
zagovornike človekovih pravic, predstavnike medijev in neodvisne novinarje, prav tako 
pa mladim Belorusom olajša študij v EU;

16. predlaga, da se v okviru obstoječih struktur Evropskega parlamenta ustanovi platforma 
za pomoč pri mednarodnih preiskavah zločinov, ki jih je režim zagrešil zoper prebivalce 
Belorusije, v koordinaciji z mednarodnimi organizacijami, odgovornimi za varstvo 
človekovih pravic;

17. obsoja zatiranje interneta in medijev, pa tudi ustrahovanje novinarjev in blogerjev, 
katerega namen je ustaviti pretok informacij o razmerah v državi; poudarja, da imajo 
prebivalci Belorusije pravico do nemotenega dostopa do informacij;

18. poudarja, da je treba v Belorusiji pozorno spremljati dezinformacije o EU in državah 
članicah ter se upreti njihovemu širjenju, prav tako pa se je treba boriti proti širjenju 
dezinformacij o razmerah v Belorusiji znotraj EU ter proti vsem drugim hibridnim 
grožnjam, ki jih povzročajo tretje strani;

19. poziva Rusko federacijo, naj se vzdrži tako odkritega kot prikritega vmešavanja v mirno 
demokratično revolucijo v Belorusiji; poziva jo tudi, naj spoštuje demokratično voljo 
beloruskega ljudstva; opozarja, da Aleksander Lukašenko nima niti političnega niti 
moralnega mandata za sklepanje pogodbenih razmerij v imenu Belorusije, med drugim 
z ruskimi organi, saj bi to lahko ogrozilo suverenost Belorusije;

20. poudarja, kako pomembno je, da EU prednostno spremlja dogajanje v Belorusiji; 
opominja, da mora EU ostati enotna in trdna v odzivanju na razmere v tej državi;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter oblastem Republike Belorusije.


