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B9-0272/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a belarusz helyzetről
(2020/2779(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Belaruszról szóló korábbi állásfoglalásaira és ajánlásaira,

– tekintettel a 2020. augusztus 9-én Belaruszban tartott elnökválasztásra,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az összes olyan emberi 
jogi egyezményre, amelynek Belarusz részes fele,

– tekintettel az Európai Parlament EPP, S&D, Renew Europe, Verts/ALE és ECR 
képviselőcsoportjának Belaruszról szóló 2020. augusztus 17-i együttes nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Parlament elnökének 2020. augusztus 13-i nyilatkozatára, 
amelyben felszólított az erőszak beszüntetésére Belaruszban,

– tekintettel az Európai Tanács elnökének a 2020. augusztus 19-i Európai Tanács tagjai 
közötti videokonferenciát követő következtetéseire és a Külügyminiszteri Tanács 2020. 
augusztus 14-i videokonferenciájának főbb eredményeire,

– tekintettel az EU és Belarusz közötti kétoldalú emberi jogi párbeszéd 2019. június 18-én 
Brüsszelben tartott 6. fordulójára,

– tekintettel az Ursula von der Leyen, a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője által tett – nevezetesen a 2020. július 14-i, 2020. 
augusztus 7-i, 2020. augusztus 10-i, 2020. augusztus 11-i, 2020. augusztus 17-i és 2020. 
szeptember 7-i – nyilatkozatokra és kijelentésekre,

– tekintettel az EKSZ szóvivője által a legutóbbi belaruszi fejleményekkel kapcsolatban 
2020. július 19-én tett nyilatkozatra, valamint a halálbüntetés belaruszi alkalmazásáról 
szóló – nevezetesen 2019. július 30-án, 2019. október 28-án, 2019. december 20-án, 
2020. január 11-én és 2020. március 7-én – tett nyilatkozatokra,

– tekintettel az ENSZ belaruszi emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadójának 
2020. július 10-i jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az augusztus 9-i belaruszi elnökválasztás sem szabad, sem tisztességes nem volt; 
mivel a belarusz kormány nem hívta meg időben az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalát (ODIHR) a választások megfigyelésére, aminek következtében nem voltak 
jelen független nemzetközi megfigyelők;

B. mivel a belarusz Központi Választási Bizottság megtagadta a rezsimet bíráló 
politikusok jelöltként való nyilvántartásba vételét a 2020-es elnökválasztáson, akik 
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állítólag több mint 100 000 aláírást gyűjtöttek a nemzeti jogszabályok előírásainak 
megfelelően, hangsúlyozva a jelölés aránytalan és indokolatlan akadályait, amelyek 
ellentétesek az EBESZ-kötelezettségvállalásokkal és más nemzetközi normákkal;

C. mivel az „Emberi jogi jogvédők a szabad választásokért” arról számol be, hogy az 
ellenzéki jelöltek ellen további hátrányos intézkedéseket hoztak, például korlátozták 
azokat a helyszíneket, ahol a választási tevékenységek jogszerűen folytathatók, 
visszatartották a jelöltek kampánycsapatainak tagjait, és szinte minden ellenzéki jelölt 
számára lehetetlenné tették a körzeti választási bizottságokban való részvételt, ami oda 
vezetett, hogy az összes megválasztott jelölt 1,1%-a származott ellenzéki pártoktól, míg 
96,7%-a kormánybarát pártoktól;

D. mivel Belaruszban a választási kampány alatt és a választások után tovább romlott az 
emberi jogi helyzet, és egyre több önkényes letartóztatásra és bírságolásra került sor, 
többek között békés gyülekezésekben való részvétel miatt; mivel nem kormányzati 
szervezetek és megfigyelők a polgárokkal szembeni megtorlásokról számolnak be, 
többek között fizikai erőszakról, emberrablásokról, közigazgatási bírságokról, 
gyermekfelügyeleti jog elvételével való fenyegetésről, büntetőeljárásokról, valamint 
fizikai és pszichológiai kínzásokról;

E. mivel Belaruszban példa nélküli tiltakozások zajlottak, amelyek szabad és tisztességes 
új választásokat követeltek az augusztus 9-i elnökválasztást és a meghamisított 
eredmény – a hivatalban lévő elnök győzelmének – bejelentését követően; mivel a 
tiltakozások erőszakos fellépéshez és több ezer letartóztatáshoz vezettek, a fogva tartás 
helyszíneit illetően pedig embertelen körülményekről és bánásmódról számoltak be;

F. mivel a hivatalban lévő Lukasenka elnök jelenlegi hivatali ideje november 5-én jár le, 
és ettől az időponttól kezdve nem ismerhető el legitim elnökként;

G. mivel a nők vezető szerepet vállalnak a tiltakozásokban és az ellenzékben; mivel a 
Szvjatlana Cihanouszkaja által kezdeményezett Nemzeti Koordinációs Tanács Belarusz 
népének képviseletére, valamint a demokratikus változás és a szabadság iránti 
követelésének közvetítésére alakult; mivel a Nemzeti Koordinációs Tanács vezető 
csoportját alkotó valamennyi személy eltűnt, letartóztatásba került vagy az ország 
elhagyására kényszerült – a Nobel-díjas Szvjatlana Alekszijevics kivételével, aki 
kivételes támogatásban és védelemben részesült európai diplomaták részéről;

H. mivel az emberi jogok védelmezői egyre nehezebb körülmények között folytathatják 
tevékenységüket, rendszeres megfélemlítésben és zaklatásban van részük és korlátozzák 
őket alapvető szabadságaik gyakorlásában; mivel a bűnüldöző szervek tagjainak 
általános büntetlensége még inkább hozzájárul az emberi jogok védelmezői emberi 
jogainak megsértéséhez és a bosszúálláshoz; mivel az emberi jogi szervezetektől 
rendszeresen megtagadják a nyilvántartásba vételt, és mivel a nem bejegyzett csoportok 
tagsága és külföldi támogatás igénybevétele bűncselekménynek számít; mivel az emberi 
jogokkal foglalkozó ügyvédeket kizárják az ügyvédi testületből, ha fogva tartott civil és 
politikai aktivisták védelmére vállalkoznak, akik nem számíthatnak tisztességes 
tárgyalásra;

I. mivel Belaruszban nincsenek bejegyzett független hírügynökségek, a sajtószabadság 
helyzete pedig 2015 óta jelentős mértékben rosszabbodott; mivel azok az emberijog-
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védők és újságírók, akik megfigyelték a tüntetéseket vagy tudósítottak róluk, illetve 
azok, akik bírálták az állam környezetvédelmi politikáját vagy a belaruszi Covid19-
járványról írtak, szintén a hatóságok célpontjaivá váltak és bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsíthatják meg őket; mivel a belaruszi hatóságok nem közöltek 
tényeket a járványról és nem is reagáltak időben rá, hanem ehelyett aktívan terjesztettek 
hamis információkat, és ezzel polgáraik egészségét veszélyeztették;

J. mivel Belarusz az egyetlen ország Európában, ahol a halálbüntetés hatályban van;

1. határozottan kiáll a belarusz nép mellett, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi válságra békés 
és demokratikus megoldást kell találni, támaszkodva a független és szabad médiára és 
az erős civil társadalomra; támogatja a belarusz nép igényét szabad, tisztességes. 
átlátható és inkluzív – a nemzetközi normáknak megfelelő és független megfigyelők 
ellenőrzése mellett zajló – új választásokra;

2. követeli, hogy haladéktalanul vessenek véget az erőszaknak és a törvénytelen fogva 
tartásoknak; szorgalmazza az emberi jogok védelmezőinek, aktivistáknak, újságíróknak 
és bárki másnak, akit önkényesen fogva tartanak vagy bosszúállásképpen megvádoltak 
polgári és politikai jogaik gyakorlása miatt, az azonnali és feltétel nélküli szabadon 
bocsátását, valamint minden vád elejtését velük szemben; hangsúlyozza továbbá, hogy 
alapos és pártatlan módon ki kell vizsgálni az önkényes fogva tartások, a rossz 
bánásmód és a kínzások valamennyi esetét;

3. felszólít a rossz bánásmód és a kínzások beszüntetésére, a kínzás különálló 
meghatározásának beillesztésére a belarusz büntető törvénykönyvbe, összhangban a 
nemzetközi emberi jogi normákkal, továbbá jogalkotási módosításokra az erőszakos 
eltüntetések büntethetősége végett;

4. sürgeti valamennyi illetékes belarusz hatóságot, hogy kezdjenek konstruktív, 
közvetítéssel történő nemzeti párbeszédet többek között a Nemzeti Koordinációs 
Tanáccsal, és maradéktalanul működjenek együtt az ENSZ emberi jogok belaruszi 
helyzetével foglalkozó különleges előadójával, az ENSZ Kínzás Elleni Bizottságával, 
valamint az ENSZ Emberi Jogi Bizottságával az emberi jogok védelmére és a 
demokrácia erősítésére vonatkozó, régóta késlekedő reformok véghezvitele érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy szükséges a polgárok gyülekezési és társulási szabadsághoz, a 
véleményalkotás és véleménynyilvánítás szabadságához való jogának, valamint a média 
szabadságának a biztosítására, tehát az e szabadságokat korlátozó valamennyi jogi 
akadály és gyakorlat felszámolására;

6. hangsúlyozza, hogy sürgősen gyakorlatba kell átültetni az EBESZ ODIHR ajánlásait, 
ekképpen építve be a választási folyamat minden szakaszába alapvető eljárási és jogi 
biztosítékokat az inkluzivitás, az integritás és az átláthatóság kiterjesztése érdekében, 
különös figyelemmel egyértelmű és észszerű kritériumok és mechanizmusok 
alkalmazására a jelöltek nyilvántartásba vétele és aláírásaik ellenőrzése során;

7. elítéli az internet és a média ellehetetlenítését, az útlezárásokat és az újságírók 
megfélemlítését abból a célból, hogy az országban uralkodó helyzetről ne 
továbbíthassanak információkat, továbbá a félretájékoztató kampányokat, amelyeknek 
célja a belarusz nyilvánosság megtévesztése és külső szereplők hibáztatása az aktuális 
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történésekért;

8. sürgeti az egészségügyi rendszer megerősítését és hogy a lakosság megkapjon – 
átlátható és mindenkire kiterjedő módon – minden fontos és életmentő információt a 
járvánnyal kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy javítani szükséges  az egészségügyi 
ellátás minőségén, elérhetőségén és hozzáférhetőségén, különös tekintettel a Covid19-
járványra, továbbá javítani kell az egészségügyi dolgozók munkakörülményein, mivel 
beszámolók szerint a rendőrség megakadályozza, hogy a megsérült tiltakozók segítséget 
kapjanak, valamint letartóztat egészségügyi dolgozókat;

9. határozottan elítéli a halálbüntetés hatályban levő alkalmazását, felszólít azonnali és 
végleges eltörlésére, és addig is a halálbüntetés elleni fellebbezéshez való jog tényleges 
alkalmazására;

10. követeli az emberijog-védők, ellenzéki személyek, civil társadalmi aktivisták, választási 
megfigyelők, környezetvédők, vallási vezetők, a független újságírók és bloggerek 
elnyomása minden formájának beszüntetését, és felszólít annak garantálására, hogy 
tevékenységüket megtorlástól való félelem nélkül és minden korlátozástól mentesen 
folytathassák;

11. teljes mértékben támogatja a belarusz munkásokat és a független szakszervezeteket, és 
felszólítja a belarusz hatóságokat és munkaadókat, hogy tartsák tiszteletben a belarusz 
dolgozók alapvető jogát ahhoz, hogy az elbocsátás, letartóztatás vagy másféle megtorlás 
kockázata nélkül sztrájkot folytathassanak, összhangban az ILO 87. és 98. sz. 
egyezményével;

12. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, az EKSZ-t és a minszki EU-képviseletet, hogy 
erősítsék az uniós vállalásokat, növelve a civil társadalmi aktivistáknak és 
szervezeteknek, emberijog-védőknek, független szakszervezeteknek és független 
médiaorgánumoknak juttatott pénzügyi támogatást Belaruszban és külföldön, elejét 
véve, hogy bármiféle támogatás kormányzati kézbe vagy az állam által ellenőrzött 
projektekhez jusson – beleértve a kormányzati közvetítést vagy az ilyen szervezeteken 
keresztül történő finanszírozást –, és leállítva az Európai Beruházási Bank (EBB) és az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vagy más intézmény által a jelenlegi 
rezsimnek folyósított hitelezést;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék diplomáciai, humanitárius és 
médiajelenlétüket Belaruszban, továbbá növeljék a közvetlen kapcsolatok számát a 
belarusz néppel;

14. kéri a Bizottságot, hogy indítson célzott uniós támogatási programot a politikai 
elnyomás és a rendőri erőszak áldozatainak megsegítésére, különösen a jogi 
segítségnyújtás, az anyagi és egészségügyi támogatás és a rehabilitáció terén; felkéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki széles körű, feltételekhez kötött pénzügyi csomagot a 
jövőbeli demokratikus Belarusz támogatására;

15. kéri a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést az EU-ban 
menedéket kereső belarusz személyek fogadása céljából;

16. kéri a Bizottságot, hogy sürgősen indítson ösztöndíjas programot a belarusz 
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egyetemekről demokrácia melletti kiállásuk miatt kizárt hallgatók számára; felhív a 
belarusz tudósok pénzügyi és akadémiai támogatására, helyet biztosítva számukra au 
EU kutatási intézményeiben;

17. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az EKSZ-t, hogy biztosítsanak teljes körű 
támogatást az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa és az EBESZ moszkvai mechanizmusa 
számára annak érdekében, hogy a nemzetközi szervezetek dokumentálhassák az emberi 
jogok megsértésének eseteit, biztosítható legyen az utólagos elszámoltatás és az 
áldozatok számára az igazságszolgáltatás;

18. elvárja, hogy a Bizottság, a tagállamok és az EKSZ nagyobb láthatóságot és legitimitást 
biztosítsanak Szvjatlana Cihanouvszkaja megválasztott elnöknek és az általa 
kezdeményezett belaruszi Nemzeti Koordinációs Tanácsnak;

19. kéri a Bizottság alelnökét/ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét és a 
Tanácsot, hogy sürgősen dolgozzanak ki célzott szankciókat az erőszakért, elnyomásért 
és a választási eredmények meghamisításáért felelős személyek ellen, beleértve a 
hivatalban levő Lukasenka elnököt is; felhív a Belarusszal kapcsolatban alkalmazott 
uniós politika felülvizsgálatára, különös figyelemmel a belaruszi civil társadalomnak és 
népnek juttatott uniós támogatásra, valamint egy Belarusszal foglalkozó uniós 
különleges képviselő kinevezésére a békés hatalomátadás folyamatának támogatása 
céljából, a belarusz nép akaratának megfelelően;

20. felkéri a Bizottság alelnökét / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy 
vizsgálja meg a szankciós lista kiterjesztésének lehetőségét olyan orosz 
állampolgárokra, akik a jelenlegi belarusz rezsimet propaganda, hamis információk, 
politikai tanácsadás, gazdasági támogatás révén, továbbá fedett vagy nyílt módon 
katonai vagy különleges erőkkel támogatják, különös tekintettel az orosz állami 
tulajdonban levő vagy állami támogatást élvező tévécsatornák – így a VGTRK 
(Rosszija), Pervij Kanal és az RT – vezetésére és személyzetére;

21. felhívja az uniós tagállamok nemzeti jéghokiszövetségeit és valamennyi demokratikus 
országot, hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy a Nemzetközi Jéghoki Szövetség 
(IIHF) visszavonja arra vonatkozó döntését, hogy 2021-ben a jéghoki-világbajnokságot 
részben Belaruszban rendezzék meg, mindaddig, amíg a helyzet és különösen az emberi 
jogok helyzete nem javul az országban;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének / az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezetnek, valamint Belarusz elnökének, kormányának és parlamentjének.


