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B9-0273/2020

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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Ustanovne listine Organizacije združenih narodov,

– ob upoštevanju ustave Republike Belorusije,

– ob upoštevanju procesa beloruskih predsedniških volitev 9. avgusta 2020 in dogodkov, 
ki so sledili in še trajajo,

– ob upoštevanju izjave Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) 
pri OVSE z dne 17. julija 2020 in prejšnjih poročil OVSE ODIHR o volitvah v 
Belorusiji,

– ob upoštevanju ugotovitev edine mednarodne misije za opazovanje volitev v Belorusiji, 
ki jo je izvedla Skupnost neodvisnih držav, ter odsotnosti pravočasnega povabila, naj 
OVSE ODIHR izvede misijo za opazovanje predsedniških volitev,

– ob upoštevanju izjav generalnega sekretarja OZN z dne 10. in 14. avgusta 2020 o 
dogodkih po volitvah v Belorusiji,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je centralna volilna komisija Belorusije izjavila, da je dosedanji predsednik 
Aleksander Lukašenko zmagal na predsedniških volitvah v prvem krogu, potem ko je 
prejel 80,1 % glasov, in da je glavna kandidatka opozicije Svetlana Tihanovska prejela 
10,1 % odstotka glasov;

B. ker so temu rezultatu nasprotovale številne opozicijske stranke; ker tuje sile, kot so 
Kanada, ZDA in številne države članice EU, niso priznale rezultatov volitev;

C. ker se je Evropski svet 19. avgusta 2020 dogovoril, da ne bo priznal rezultatov volitev, 
kmalu po tem pa se je dogovoril o uvedbi sankcij;

D. ker so Estonija, Latvija in Litva enostransko uvedle sankcije za do 30 beloruskih 
uradnikov;

E. ker po volitvah po vsej državi prihaja do protestov brez primere, na katerih se poziva k 
odstopu predsednika Lukašenka in izvedbi novih volitev; ker so nekateri protestniki na 
teh protestih izkazovali skrajno desničarske simbole; ker potekajo tudi protesti v 
podporo nadaljevanju predsedovanja Aleksandra Lukašenka in veljavnosti volitev; ker 
je to vodilo k nadaljnji polarizaciji in ker se politični in družbeni protesti nadaljujejo;

F. ker so bile beloruske oblasti kritizirane v okviru posebnih postopkov Sveta OZN za 
človekove pravice, in sicer za samovoljno pridržanje okoli 6700 oseb med protesti, o 
katerem se je poročalo, prejeta pa so bila tudi poročila o mučenju in slabem ravnanju s 
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450 pridržanimi;

G. ker je bila novinarska akreditacija odvzeta 17 novinarjem mednarodnih medijskih hiš;

H. ker je voditeljica opozicije Svetlana Tihanovska izjavila, da je samooklicana „začasna 
voditeljica“ države, in poudarila svojo odgovornost za začetek postopka predčasnih 
volitev, kar še dodatno zapleta uresničitev rešitve na podlagi dialoga;

I. ker je predsednik Lukašenko izrazil pripravljenost začeti ustavne reforme in 
naklonjenost predčasnim volitvam;

J. ker je vojska ZDA na litovska območja blizu beloruske meje napotila motorizirane 
enote; ker so ZDA v tem letu v Estonijo, Latvijo in Litvo ter na Poljsko napotile več kot 
20.000 vojakov;

K. ker je ruska vojska napotila dodatne enote v bližino beloruske meje na zahodu Ruske 
federacije;

L. ker sta Belorusija in EU podpisali številne sporazume, med drugim na področju 
upravljanja, in ker EU podpira Belorusijo pri izvajanju njenega nacionalnega akcijskega 
načrta za človekove pravice; ker je v obdobju 2014–2020 pomoč EU Belorusiji v okviru 
evropskega instrumenta sosedstva znašala 170 milijonov EUR;

M. ker je belorusko ljudstvo izrazilo voljo glede zaščite suverenosti svoje domovine in 
vztraja pri pravici do odločanja o lastni prihodnosti;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi razmer v Belorusiji, vključno z destabilizacijo 
države in polarizacijo beloruske družbe; poudarja, da mora belorusko ljudstvo poiskati 
mirno in demokratično rešitev sedanje krize, ki ne bo pod tujim vplivom in jo bo po 
potrebi podprla popolnoma pregledna mednarodna mediacija;

2. podpira pozive različnih družbenih, političnih in kulturnih aktivistov za nacionalni 
dialog med vsemi političnimi silami na poti naprej, brez izključevanja kogar koli; 
poziva k popolnoma neodvisni preiskavi pomanjkljivosti volilnega procesa in izida, ki 
naj se opravi v okviru OZN in ki naj jo v praksi podpre OVSE, upoštevati pa bi morala 
vse politične in družbene strani in deležnike v Belorusiji ter bi lahko omogočila nove, 
svobodne in poštene volitve, če bo sprejeta ta odločitev;

3. izraža solidarnost z beloruskimi delavci in sindikati; poziva beloruske oblasti in 
delodajalce, naj spoštujejo temeljno pravico beloruskih delavcev do stavke, v skladu s 
konvencijama Mednarodne organizacije dela št. 87 in 98;

4. izraža zaskrbljenost zaradi zatrtja miroljubnih protestov; obsoja potekajoč sodni pregon 
proti številnim predstavnikom opozicije, protestnikom, aktivistom civilne družbe in 
novinarjem; poziva beloruske oblasti, naj nemudoma zagotovijo polno spoštovanje 
človekovih pravic, vključno s svobodo tiska in zbiranja, v skladu z mednarodnim 
pravom in mednarodnimi obveznostmi Belorusije;

5. poziva beloruske oblasti, naj nemudoma prenehajo z nasiljem nad miroljubnimi 
protestniki; poziva k preiskavi nasilja, ki ga izvajajo organi pregona, vključno s smrtjo 
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petih protestnikov, in k obsodbi tistih, ki so odgovorni za vse morebitne zločine;

6. izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil, da organi kazenskega pregona ne ukrepajo 
zoper posameznike v neoznačenih vozilih, ki pretepajo in ugrabljajo miroljubne 
protestnike, zato da bi še zaostrili konfrontacijo; izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
nasilnih dejanj nekaterih opozicijskih skupin; poudarja, da se je treba vrniti k politični 
rešitvi prek odprtega in preglednega dialoga;

7. poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi zapornikov, ki so bili aretirani v okviru 
predvolilne kampanje, ter protestnikov, ki so se udeležili demonstracij po volitvah in 
niso bili udeleženi pri nobenem nasilnem dejanju;

8. odločno zavrača vsakršno prikrito ali odkrito zunanje vmešavanje tretjih držav, vključno 
z državami članicami EU in sosednjimi državami, v notranje zadeve Belorusije; poziva 
vse zunanje akterje, naj spoštujejo suvereno pravico ljudstva Belorusije, da poišče pot iz 
krize in odloči o prihodnosti svoje države; podpira predloge, da bi OVSE prevzel vlogo 
mediatorja, ki ne posreduje, med različnimi notranjimi političnimi akterji, da bi presegli 
to krizo;

9. poziva k nadaljnji preglednosti in natančnemu nadzoru nad 53 milijoni EUR za 
Belorusijo, ki jih je napovedala predsednica Komisije von der Leyen, da se s tem 
zneskom ne bodo financirale politične organizacije oziroma da ne bo služil interesom 
samo ene strani v konfliktu, namesto da bi spodbujal dialog;

10. nasprotuje uvedbi sankcij, ki imajo nasprotni učinek in bi lahko negativno vplivale na 
prebivalstvo, kot so izpostavile različne opozicijske skupine in miroljubni protestniki;

11. izraža globoko zaskrbljenost zaradi vedno večjih napetosti med EU in Rusijo; poziva 
zadevni strani, naj bosta zadržani in se vzdržita podžiganja notranjega konflikta v 
Belorusiji in uporabe te države za lastne geopolitične interese; poudarja, da je treba 
spodbujati rešitev tega konflikta, doseženo s pogajanji, ki bo v celoti spoštovala 
neodvisnost in suverenost Belorusije; je seznanjen z željo večine Belorusov, da njihova 
suverena država ohrani dobro, zaupanja vredno in prijateljsko sodelovanje in miroljubne 
odnose z Rusko federacijo;

12. izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti politike EU glede vzhodnega partnerstva in 
poudarja, da potrebuje novo usmeritev; poziva podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj predloži načrt za 
konstruktiven dialog z Rusijo, v katerem bo poudarjena pomembna vloga, ki jo imajo 
sosednje države pri spodbujanju dobrih odnosov in povezav z EU in Rusijo; poudarja 
potrebo po neodvisni mednarodni politiki, ki ne bo podvržena drugim interesom, zlasti 
na ozemlju, ki je tako pomembno za EU kot za njeno vzhodno sosedstvo;

13. izraža zaskrbljenost zaradi napotitve vojaških sil Nata na ozemlja držav, ki mejijo na 
Rusijo, kar le poglablja vzajemno nezaupanje in podžiga konfrontacijo; je zaskrbljen 
zaradi vedno večje vojaške prisotnosti na mejah z Belorusijo in poziva NATO in Rusko 
federacijo, naj vojski nemudoma umakneta;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
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politiko, parlamentom in vladam držav članic ter vladi Belorusije.


