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B9-0272/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja
(2020/2779(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-
sitwazzjoni fil-Belarussja,

– wara li kkunsidra l-elezzjonijiet presidenzjali li saru fil-Belarussja fid-
9 ta' Awwissu 2020,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
konvenzjonijiet kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-Belarussja hija firmatarja 
tagħhom,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta dwar il-Belarussja tas-17 ta' Awwissu 2020 
mill-gruppi PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE u ECR fil-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew tat-
13 ta' Awwissu 2020 li titlob li tintemm il-vjolenza fil-Belarussja,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-President tal-Kunsill Ewropew wara l-
vidjokonferenza tal-membri tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Awwissu 2020, u l-eżiti 
ewlenin tal-vidjokonferenza tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-
14 ta' Awwissu 2020,

– wara li kkunsidra s-sitt ċiklu tad-Djalogu bilaterali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-
UE u l-Belarussja fit-18 ta' Ġunju 2019 fi Brussell,

– wara li kkunsidra l-istqarrijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, Josep Borrell, speċjalment dawk tal-14 ta' Lulju 2020, tas-7 ta' Awwissu 2020, 
tal-10 ta' Awwissu 2020, tal-11 ta' Awwissu 2020, tas-17 ta' Awwissu 2020 u tas-
7 ta' Settembru 2020,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kelliem tas-SEAE dwar l-iżviluppi reċenti fil-
Belarussja tad-19 ta' Ġunju 2020, u dwar l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt fil-
Belarussja, speċjalment dawk tat-30 ta' Lulju 2019, tat-28 ta' Ottubru 2019, tal-
20 ta' Diċembru 2019, tal-11 ta' Jannar 2020, u tas-7 ta' Marzu 2020,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-20 ta' Lulju 2020 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar 
is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-elezzjonijiet presidenzjali tad-9 ta' Awwissu fil-Belarussja la kienu ħielsa u lanqas 
ġusti; billi l-Gvern tal-Belarussja naqas milli joħroġ stedina f'waqtha lill-Uffiċċju għall-
Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-Organizzazzjoni 
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għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) għall-osservazzjoni ta' dawn l-
elezzjonijiet, fatt li wassal għall-assenza ta' osservaturi internazzjonali indipendenti;

B. billi l-Kummissjoni Elettorali Ċentrali Belarussa ċaħdet ir-reġistrazzjoni bħala kandidati 
fl-elezzjonijiet Presidenzjali tal-2020 lil politiċi li jikkritikaw lir-reġim, li kienu 
allegatament ġabru aktar minn 100 000 firma, kif preskritt mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, 
filwaqt li enfasizzat l-ostakli sproporzjonati u mhux raġonevoli għall-kandidatura, li 
jmorru kontra l-impenji tal-OSKE u standards internazzjonali oħra;

C. billi d-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem għal Elezzjonijiet Ħielsa jirrapportaw miżuri 
ulterjuri li jpoġġu fi żvantaġġ lill-kandidati tal-oppożizzjoni, bħar-restrizzjoni ta' 
postijiet fejn l-attivitajiet elettorali jistgħu jsiru legalment, id-detenzjoni ta' membri tat-
timijiet tal-kampanja tal-kandidati, u l-imblukkar ta' kważi l-persuni nominati tal-
oppożizzjoni kollha għall-Kummissjonijiet Elettorali Lokali (PECs), li jwasslu għal 
1.1 % tan-numru totali ta' persuni nominati eletti minn partiti tal-oppożizzjoni u 96.7 % 
minn partiti favur il-gvern;

D. billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja kompliet tmur għall-agħar 
matul il-kampanja elettorali u wara l-elezzjonijiet, b'għadd dejjem jikber ta' 
detenzjonijiet u multi arbitrarji, inkluż għall-parteċipazzjoni f'assemblej paċifiċi; billi l-
NGOs u l-osservaturi jirrappurtaw rappreżalji kontra ċ-ċittadini, inkluż permezz ta' 
vjolenza fiżika, ħtif, multi amministrattivi, theddid ta' telf tal-kustodja tat-tfal, 
proċedimenti kriminali, u tortura fiżika u psikoloġika;

E. billi l-Belarussja rat protesti mingħajr preċedent li jitolbu elezzjonijiet ġodda ħielsa u 
ġusti, wara l-elezzjonijiet presidenzjali tad-9 ta' Awwissu u r-riżultat iffalsifikat fejn 
tħabbret ir-rebħa mill-President fil-kariga; billi l-protesti wasslu għal repressjoni 
vjolenti u eluf ta' arresti, flimkien ma' rapporti ta' kundizzjonijiet u trattament inumani 
f'postijiet ta' detenzjoni;

F. billi l-mandat kurrenti tal-President fil-kariga Lukashenko jintemm fil-5 ta' Novembru 
u, minn din id-data, ma jistax jibqa' jiġi rikonoxxut bħala l-president leġittimu;

G. billi n-nisa jiżvolġu rwol prominenti fil-protesti u fl-oppożizzjoni; billi l-Kunsill 
Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (NCC), mibdi minn Sviatlana Tsikhanouskaya, ġie 
ffurmat biex jirrappreżenta l-poplu tal-Belarussja u jidderieġi t-talbiet tiegħu għal bidla 
demokratika u libertà fil-Belarussja; billi l-membri kollha tal-grupp ta' tmexxija tal-
NCC għebu, ġew arrestati jew ġew imġiegħla jitilqu mill-pajjiż, ħlief għar-rebbieħ tal-
Premju Nobel Sviatlana Aleksijevic, li rċeviet appoġġ eċċezzjonali minn diplomatiċi 
Ewropej sabiex jipproteġuha;

H. billi l-ambjent għall-ħidma tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem dejjem qiegħed imur 
għall-agħar, bid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jiġu sistematikament soġġetti għal 
intimidazzjoni, fastidju u restrizzjonijiet fuq il-libertajiet fundamentali; billi l-impunità 
mifruxa tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi tikkontribwixxi għal aktar ksur tad-drittijiet tal-
bniedem u ritaljazzjonijiet kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-
organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem huma sistematikament miċħuda r-
reġistrazzjoni, u billi s-sħubija fi gruppi mhux reġistrati u li jirċievu fondi barranin hija 
kriminalizzata; billi l-avukati tad-drittijiet tal-bniedem huma mċaħħda milli jiddefendu 
attivisti ċivili u politiċi detenuti, li ma jistgħux jiddependu fuq proċess ġust;
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I. billi ma hemm l-ebda aġenzija tal-aħbarijiet indipendenti rreġistrata fil-Belarussja, fejn 
il-libertà tal-istampa marret għall-agħar b'mod sinifikanti mill-2015 'l hawn; billi d-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-ġurnalisti li osservaw jew iddokumentaw 
dimostrazzjonijiet, u dawk li kkritikaw il-politika ambjentali tal-istat jew ikkummentaw 
dwar il-pandemija tal-COVID-19 fil-Belarussja, kienu wkoll fil-mira tal-awtoritajiet u 
jistgħu jiffaċċjaw akkużi kriminali; billi l-awtoritajiet tal-Belarussja naqsu milli 
jipprovdu fatti dwar il-pandemija u jirreaġixxu fil-ħin għaliha, u minflok kienu qed 
ixerrdu b'mod attiv informazzjoni falza li pperikolat is-saħħa taċ-ċittadini tagħha;

J. billi l-Belarussja hija l-uniku pajjiż fl-Ewropa li għadu japplika l-piena kapitali;

1. Jappoġġja bis-sħiħ lill-poplu tal-Belarussja u jenfasizza l-ħtieġa ta' soluzzjoni paċifika u 
demokratika għal din il-kriżi, sostnuta minn midja indipendenti u ħielsa u soċjetà ċivili 
b'saħħitha; jappoġġja l-appell tal-poplu Belarussu għal elezzjonijiet ġodda ħielsa, ġusti, 
trasparenti u inklużivi skont l-istandards internazzjonali u taħt is-superviżjoni ta' 
osservaturi indipendenti;

2. Jitlob it-tmiem immedjat tal-vjolenza u tad-detenzjonijiet illegali; jinsisti fuq il-ħelsien 
immedjat u mingħajr kundizzjonijiet ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, attivisti, 
ġurnalisti u oħrajn, kif ukoll it-tneħħija tal-akkużi kollha kontrihom, li ġew detenuti 
b'mod arbitrarju jew instabu ħatja bħala ritaljazzjoni talli eżerċitaw id-drittijiet ċivili u 
politiċi tagħhom; jinsisti, barra minn hekk, fuq investigazzjoni bir-reqqa u imparzjali 
tal-inċidenti kollha ta' detenzjoni arbitrarja, trattament ħażin u tortura;

3. Jappella għall-waqfien tat-trattament ħażin u tat-tortura kollha, għall-introduzzjoni ta' 
definizzjoni speċifika ta' tortura fil-Kodiċi Kriminali tal-Belarussja f'konformità mal-
istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, u għal bidliet leġiżlattivi li 
jikkriminalizzaw l-għajbien sfurzat;

4. Iħeġġeġ lill-partijiet ikkonċernati Belarussi rilevanti kollha biex jimpenjaw ruħhom fi 
djalogu nazzjonali kostruttiv u medjat, inkluż il-Kunsill Nazzjonali ta' Koordinazzjoni, 
u biex jikkooperaw bis-sħiħ mar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja, il-Kumitat tan-NU kontra t-Tortura u l-Kumitat tad-
Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, sabiex iwettqu riformi li ilhom mistennija biex jipproteġu 
d-drittijiet tal-bniedem u jsaħħu d-demokrazija;

5. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu żgurati d-drittijiet taċ-ċittadini għal-libertà ta' għaqda, 
assoċjazzjoni, espressjoni u ta' opinjoni, kif ukoll għal-libertà tal-midja, u b'hekk 
jitneħħew ir-restrizzjonijiet kollha fil-liġi u fil-prattika li jimpedixxu dawn il-libertajiet;

6. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet tal-ODIHR tal-
OSKE sabiex jiġu inklużi salvagwardji proċedurali u legali sostanzjali li jtejbu l-
inklużività, l-integrità u t-trasparenza matul l-istadji kollha tal-proċess elettorali, b'mod 
partikolari l-inklużjoni ta' kriterji u mekkaniżmi ċari u raġonevoli għar-reġistrazzjoni 
tal-kandidati u l-verifika tal-firem;

7. Jikkundanna s-soppressjoni tal-internet u tal-midja, l-imblokki fit-toroq, u l-
intimidazzjoni tal-ġurnalisti sabiex jitwaqqaf il-fluss tal-informazzjoni dwar is-
sitwazzjoni fil-pajjiż, kif ukoll il-kampanji ta' diżinformazzjoni mmirati biex iqarrqu 
apposta lill-pubbliku Belarussu u jagħtu tort lil atturi terzi għall-avvenimenti kurrenti;
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8. Jitlob b'urġenza li tissaħħaħ is-sistema tal-kura tas-saħħa u li l-pubbliku jingħata l-
informazzjoni kollha rilevanti u li tista' ssalvalu ħajtu dwar il-pandemija b'mod 
trasparenti u inklużiv; jenfasizza l-ħtieġa li jitjiebu l-aċċess, id-disponibbiltà u l-kwalità 
tal-kura tas-saħħa fil-postijiet ta' detenzjoni, b'mod partikolari minħabba l-pandemija 
tal-COVID-19, kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal mediku, fid-dawl ta' 
rapporti li l-pulizija qed jipprevjenu l-għajnuna għal dimostranti midruba u qed 
jarrestaw ħaddiema mediċi;

9. Jikkundanna bil-qawwa l-applikazzjoni kontinwa tal-piena tal-mewt u jitlob l-
abolizzjoni immedjata u permanenti tagħha u, sakemm isir dan, dritt effettiv ta' appell 
kontra s-sentenzi tal-piena tal-mewt;

10. Jitlob li jieqfu l-atti kollha ta' repressjoni kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-
personalitajiet tal-oppożizzjoni, l-attivisti tas-soċjetà ċivili, l-osservaturi elettorali, id-
difensuri tad-drittijiet ambjentali, il-mexxejja reliġjużi, u l-ġurnalisti u l-bloggers 
indipendenti, u jinsisti fuq il-garanzija tal-kapaċità tagħhom li jwettqu l-attivitajiet 
tagħhom mingħajr biża' ta' rappreżalji u ħielsa minn kull restrizzjoni;

11. Jappoġġja bis-sħiħ lill-ħaddiema Belarussi u lit-trade unions indipendenti u jistieden 
lill-awtoritajiet u lill-impjegaturi Belarussi jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-
ħaddiema Belarussi li jagħmlu strajk mingħajr riskju ta' tkeċċija, arrest jew ritaljazzjoni 
oħra, f'konformità mal-Konvenzjonijiet 87 u 98 tal-ILO;

12. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lis-SEAE u lid-Delegazzjoni tal-UE 
f'Minsk biex iżidu l-impenn tal-UE u l-appoġġ finanzjarju favur l-attivisti u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-unions 
indipendenti, u l-midja indipendenti fil-Belarussja u lil hinn minnha, filwaqt li jevitaw li 
jipprovdu kwalunkwe finanzjament lill-gvern u lill-proġetti kkontrollati mill-Istat, 
inkluż li jidderieġu l-assistenza jew il-finanzjament permezz ta' dawn l-entitajiet, u 
jwaqqfu s-self mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u mill-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u self ieħor lir-reġim kurrenti;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-preżenza diplomatika, umanitarja 
u tal-midja fil-Belarussja u jżidu l-kuntatti diretti mal-poplu Belarussu;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tniedi programm ta' assistenza tal-UE mmirat biex jgħin lill-
vittmi ta' repressjoni politika u vjolenza mill-pulizija, b'mod partikolari b'aċċess għal 
konsulenza legali, għajnuna materjali u medika, u riabilitazzjoni; jistieden lill-
Kummissjoni tfassal pakkett finanzjarju kundizzjonali fuq skala kbira għall-appoġġ ta' 
Belarussja demokratika fil-futur;

15. Jitlob lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jilqgħu lill-persuni mill-
Belarussja li qed ifittxu rifuġju fl-UE;

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex b'mod urġenti twaqqaf programm ta' boroż ta' studju għall-
istudenti li tkeċċew mill-universitajiet Belarussi minħabba l-pożizzjoni prodemokratika 
tagħhom; jitlob appoġġ finanzjarju u akkademiku għall-akkademiċi Belarussi billi 
jingħatalhom aċċess għall-istituzzjonijiet ta' riċerka tal-UE;

17. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-SEAE jipprovdu appoġġ sħiħ għall-
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isforzi tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u l-Mekkaniżmu ta' Moska tal-
OSKE biex jiżguraw dokumentazzjoni u rappurtar minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà u l-ġustizzja 
sussegwenti għall-vittmi;

18. Jistenna li l-Kummissjoni, l-Istati Membri u s-SEAE jipprovdu aktar esponiment u 
leġittimità lill-President elett Sviatlana Tsikhanouskaya u lill-Kunsill Nazzjonali ta' 
Koordinazzjoni tal-Belarussja mibdija minnha;

19. Jitlob lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-Kunsill biex jaħdmu malajr 
lejn sanzjonijiet immirati lejn dawk responsabbli għall-vjolenza, ir-repressjoni u l-
falsifikazzjoni tar-riżultati elettorali, inkluż il-President fil-kariga Lukashenko; jitlob li 
jsir rieżami tal-politika tal-UE fir-rigward tal-Belarussja b'enfasi partikolari fuq l-
appoġġ tal-UE għas-soċjetà ċivili u l-poplu tal-Belarussja, kif ukoll il-ħatra ta' 
Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Belarussja sabiex jiġi appoġġjat il-proċess ta' 
tranżizzjoni paċifika tal-poter skont ir-rieda tal-poplu Belarussu;

20. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kunsill biex jesploraw il-possibbiltà li tiġi estiża l-lista ta' 
sanzjonijiet biex tinkludi ċittadini Russi li jappoġġjaw ir-reġim kurrenti fil-Belarussja 
permezz ta' propaganda, diżinformazzjoni, konsulenza politika, appoġġ ekonomiku u 
appoġġ militari jew tal-forzi speċjali moħbi jew miftuħ, b'mod partikolari t-tmexxija u l-
persunal ta' stazzjonijiet televiżivi Russi li huma proprjetà tal-istat jew sponsorjati mill-
istat, inklużi VGTRK (Rossiya), Perviy Kanal u RT;

21. Jistieden lill-federazzjonijiet nazzjonali tal-ice hockey tal-Istati Membri tal-UE u tal-
pajjiżi demokratiċi l-oħra kollha biex iħeġġu lill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ice 
Hockey (IIHF) tirtira d-deċiżjoni tagħha li żżomm il-Kampjonat Dinji tal-Ice Hockey 
tal-2021 parzjalment fil-Belarussja sakemm is-sitwazzjoni u, b'mod partikolari, l-istat 
tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ikunu tjiebu;

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 
Membri, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa u lill-President, 
il-Gvern u l-Parlament tal-Belarussja.


