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B9-0273/2020

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

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

– tekintettel a Belarusz Köztársaság alkotmányára,

– tekintettel a 2020. augusztus 9-i belarusz elnökválasztási folyamatra és az azt követő és 
azóta is tartó eseményekre,

– tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 
(ODIHR) 2020. július 17-i nyilatkozatára és az EBESZ ODIHR belarusz választásokról 
szóló korábbi jelentéseire,

– tekintettel a Független Államok Közössége által Belaruszban vezetett egyetlen 
nemzetközi választási megfigyelő misszió következtetéseire, valamint arra, hogy az 
EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala nem kapott kellő időben 
felkérést arra, hogy választási megfigyelő missziót indítson az elnökválasztásra,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának a Belaruszban a választások utáni fejleményekről 
szóló, 2020. augusztus 10-i és 14-i nyilatkozatára,

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

A. mivel Belarusz Központi Választási Bizottsága kijelentette, hogy az első fordulót 
követően Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő elnök a szavazatok 80,1%-ával 
megnyerte az elnökválasztást, és hogy Szvjatlana Cihanouszkaja fő ellenzéki jelölt a 
szavazatok 10,1%-át kapta meg;

B. mivel ezt az eredményt több ellenzéki párt is vitatta; mivel olyan külföldi hatalmak, 
mint Kanada, az Egyesült Államok és több uniós tagállam nem ismerték el a 
választások eredményeit;

C. mivel az Európai Tanács 2020. augusztus 19-én úgy határozott, hogy nem ismeri el a 
választások eredményeit, és röviddel ezt követően szankciók alkalmazásáról állapodott 
meg;

D. mivel Észtország, Lettország és Litvánia egyoldalúan szankciókat vetett ki mintegy 30 
belarusz tisztviselővel szemben;

E. mivel a választások óta országszerte példa nélküli tiltakozások zajlanak Lukasenka 
elnök lemondását és új választások megtartását követelve; mivel egyes tüntetők 
szélsőjobboldali szimbólumokat használtak e tüntetéseken; mivel olyan tüntetések is 
voltak, amelyek Aljakszandr Lukasenka elnökségének folytatása és a választások 
érvényessége mellett álltak ki; mivel ez további polarizációhoz vezetett, és mivel a 
politikai és társadalmi tiltakozások folytatódnak;
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F. mivel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának különleges eljárásai bírálták a belarusz 
hatóságokat amiatt, hogy beszámolók szerint akár 6700 embert is önkényesen fogva 
tartottak a tiltakozások során, és érkeztek olyan jelentések is, melyek szerint 450 
fogvatartottat kínzásnak és bántalmazásnak vetettek alá;

G. mivel a nemzetközi sajtó 17 munkatársának vonták vissza sajtóakkreditációját;

H. mivel Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki vezető kijelentette, hogy ő az ország önjelölt 
„ideiglenes vezetője”, hangsúlyozva, hogy az ő feladata az előrehozott választások 
kezdeményezése, ami megnehezíti a párbeszéden alapuló megoldás elérését;

I. mivel Lukasenka elnök kifejezte hajlandóságát az alkotmányos reform 
kezdeményezésére és az előrehozott választások megtartására;

J. mivel az Egyesült Államok hadserege gépesített egységeket telepített Litvánia belarusz 
határhoz közeli területeire; mivel az Egyesült Államok idén több mint 20 000 katonát 
telepített Észtországba, Lettországba, Litvániába és Lengyelországba;

K. mivel az orosz hadsereg további csapatokat állomásoztat a belarusz határ közelében, az 
Oroszországi Föderáció nyugati régiójában;

L. mivel Belarusz és az EU többek között a kormányzás területén is több megállapodást írt 
alá, és mivel az EU támogatta Belaruszt nemzeti emberi jogi cselekvési tervének 
végrehajtásában; mivel a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz keretében Belarusznak nyújtott uniós támogatás 170 millió eurót 
tett ki;

M. mivel a belarusz nép kifejezte azon szándékát, hogy megvédi hazája szuverenitását, és 
ragaszkodik a saját jövője meghatározásához való joghoz;

1. mély aggodalmának ad hangot a belarusz helyzet, többek között az ország 
destabilizálása és a belarusz társadalom polarizálódása miatt; hangsúlyozza, hogy a 
belarusz népnek a jelenlegi válságra békés és demokratikus megoldást kell találnia, 
amely mentes a külföldi beavatkozástól, és amelyet szükség esetén teljes mértékben 
átlátható nemzetközi közvetítés támogat;

2. támogatja a különböző társadalmi, politikai és kulturális aktivisták arra irányuló 
felhívásait, hogy folytassanak a további lépésekről nemzeti párbeszédet az összes 
politikai erő részvételével, anélkül, hogy bármelyiket is kizárnák; felszólít a választási 
folyamat és az eredmény hiányosságainak teljes mértékben független kivizsgálására az 
ENSZ égisze alatt, a gyakorlatban az EBESZ támogatásával, úgy, hogy a kivizsgálás 
vegye figyelembe az összes belarusz politikai és társadalmi pártot és érdekelt felet, és 
nyisson utat az új, szabad és tisztességes választások előtt, amennyiben így döntenek;

3. kifejezi szolidaritását a belarusz munkavállalókkal és szakszervezetekkel; felszólítja a 
belarusz hatóságokat és munkáltatókat, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 87. és 
98. számú egyezményével összhangban tartsák tiszteletben a belarusz munkavállalók 
sztrájkjogát;

4. sajnálatának ad hangot a békés tüntetések leverése miatt; elítéli a különféle ellenzéki 
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szereplők, a tiltakozók, a civil társadalmi aktivisták és az újságírók jelenleg folyó 
üldözését; felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy haladéktalanul biztosítsák az emberi 
jogok teljes körű tiszteletben tartását, beleértve a sajtó és a gyülekezés szabadságát, a 
nemzetközi joggal és Belarusz nemzetközi kötelezettségeivel összhangban;

5. sürgeti a belarusz hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget a békés tüntetők 
elleni erőszak alkalmazásának; kéri, hogy vizsgálják ki a bűnüldöző hatóságok által 
elkövetett erőszakos cselekményeket, többek között öt tüntető halálát, és állítsák bíróság 
elé az esetleges bűncselekmények elkövetőit;

6. mélységes aggodalmának ad hangot azon jelentések miatt, amelyek szerint a belarusz 
bűnüldöző szervek nem tesznek lépéseket azon rendszám nélküli autókkal közlekedők 
ellen, akik békés tüntetőket rabolnak el és vernek meg, hogy tovább súlyosbítsák a 
konfrontációt; mélységes aggodalmának ad hangot az egyes ellenzéki csoportok által 
elkövetett erőszakos cselekmények miatt; hangsúlyozza, hogy nyitott és átlátható 
párbeszéd révén vissza kell térni a politikai megoldáshoz;

7. felszólítja a választási kampány keretében letartóztatott foglyok és a választásokat 
követő tüntetéseken részt vevő, de az erőszakos cselekményekben részt nem vevő 
tüntetők azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását;

8. határozottan elutasít minden harmadik állam – beleértve az uniós tagállamokat és a 
szomszédos országokat is – részéről a belarusz belügyekbe történő minden rejtett vagy 
nyílt külső beavatkozást; felszólítja az összes külső szereplőt, hogy tartsák tiszteletben a 
belarusz nép azon szuverén jogát, hogy kiutat találjon a válságból, és maga határozza 
meg országa jövőjét; támogatja azokat a javaslatokat, amelyek szerint az EBESZ 
játsszon be nem avatkozó közvetítő szerepet a különböző belső politikai szereplők 
között a válság leküzdése érdekében;

9. további átláthatóságot és a Bizottság elnöke, von der Leyen asszony által Belarusznak 
bejelentett 53 millió euró szoros ellenőrzését kéri, nehogy ez az összeg politikai 
szervezetek finanszírozását vagy a konfliktusban részt vevő bármely fél érdekeit 
szolgálja a párbeszéd előmozdítása helyett;

10. ellenzi a szankciók kiszabását, amelyek kontraproduktívak és negatív hatással vannak a 
lakosságra, amint azt a különböző ellenzéki frakciók és békés tüntetők is hangsúlyozták;

11. mélységes aggodalmának ad hangot az EU és Oroszország között erősödő feszültség 
miatt; felhívja az érintett feleket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet és tartózkodjanak 
attól, hogy táplálják a belarusz belső konfliktust, illetve attól, hogy geopolitikai 
érdekeiket szem előtt tartva kihasználják az országot; hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani e konfliktus tárgyalásos megoldását, amely teljes mértékben tiszteletben 
tartja Belarusz függetlenségét és szuverenitását; tudomásul veszi a belarusz nép 
többségének azon óhaját, hogy szuverén államuk fenntartsa az Oroszországi 
Föderációval való jó, megbízható és baráti együttműködést és békés kapcsolatokat;

12. aggodalmának ad hangot az EU keleti partnerségi politikájának kudarcai miatt, és 
hangsúlyozza, hogy annak irányt kell változtatnia; felhívja a Bizottság alelnökét/az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy terjesszen 
elő tervet az Oroszországgal folytatott konstruktív párbeszédre, amely kiemeli azt a 
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fontos szerepet, amelyet a szomszédos országoknak kell játszaniuk mind az EU-val, 
mind pedig az Oroszországgal fenntartott jó viszony és kapcsolatok ápolásában; 
hangsúlyozza, hogy olyan autonóm nemzetközi politikára van szükség, amely nem függ 
más érdekektől, különösen egy olyan területen, amely ugyanolyan fontos az EU 
számára, mint annak keleti szomszédsága;

13. ismételten aggodalmát fejezi ki a NATO katonai erőinek az Oroszországgal határos 
országok területére történő telepítése miatt, ami csak tovább erősíti a kölcsönös 
bizalmatlanságot és a konfrontációt; aggódik a Belarusszal közös határok közelében 
egyre jelentősebb katonai jelenlét miatt, és felszólítja a NATO-t és az Oroszországi 
Föderációt, hogy ennek haladéktalanul vessenek véget;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Belarusz kormányának.


