
RE\1213222HU.docx PE655.465v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

B9-0274/2020

14.9.2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

a belarusz helyzetről
(2020/2779(RSP))

Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń
az S&D képviselőcsoport nevében



PE655.465v01-00 2/9 RE\1213222HU.docx

HU

B9-0274/2020

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

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Belaruszról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a médiaszabadság 
romlásáról szóló 2018. október 4-i1, a 2018. február 18-i helyhatósági választásokat 
követően Belaruszról szóló 2018. április 19-i2, a 2016. szeptember 11-i parlamenti 
választásokat követően Belaruszban kialakult helyzetről szóló 2016. november 24-i3, 
valamint a halálbüntetésről szóló 2015. október 8-i4 állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Tanács elnökének az Európai Tanács tagjaival tartott 
videokonferenciát követő, 2020. augusztus 19-i következtetéseire,

– tekintettel a főképviselőnek az Európai Unió nevében tett, az elnökválasztásról szóló, 
2020. augusztus 11-i és a Koordinációs Tanács tagjai elleni erőszak és megfélemlítés 
fokozódásáról szóló, 2020. szeptember 11-i nyilatkozatára,

– tekintettel a főképviselő/alelnök nyilatkozataira, különösen az elnökválasztást megelőző 
2020. augusztus 7-i és az elnökjelöltek nyilvántartásba vételének megtagadásáról szóló, 
2020. július 14-i nyilatkozataira, a főképviselő/alelnök és Kanada külügyminiszterének 
2020. augusztus 26-i közös nyilatkozatára, valamint a főképviselő/alelnök és az európai 
szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos 2020. augusztus 10-i, az 
elnökválasztásról szóló közös nyilatkozatára,

– tekintettel az EKSZ szóvivőjének nyilatkozataira, különösen az elnökválasztást 
megelőző fejleményekről szóló, 2020. június 19-i és a belarusz parlamenti 
választásokról szóló, 2019. november 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Belaruszban a belső elnyomás céljára felhasználható fegyverekre és 
felszerelésekre vonatkozó, 2004. évi uniós embargó meghosszabbításáról szóló, 2020. 
február 17-i tanácsi határozatra5,

– tekintettel a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) 2020. 
július 15-i nyilatkozatára arról, hogy meghívás hiányában nem küldtek választási 
megfigyelő missziót Belaruszba,

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

A. mivel Belarusz 2020. augusztus 9-én elnökválasztást tartott, és a választások előtti 
időszakot a békés tüntetők, a civil társadalmi aktivisták, a bloggerek és az újságírók 

1 HL C 11., 2020.1.13., 18. o.
2 HL C 390., 2019.11.18., 100. o.
3 HL C 224., 2018.6.27., 135. o.
4 HL C 349., 2017.10.17., 41. o.
5 HL L 45., 2020.2.18., 3. o.
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országos szintű elnyomása, valamint a politikai aktivisták súlyos megfélemlítése, a 
jelöltek nyilvántartásba vétele és a választási bizottságok megalakítása előtt támasztott 
állandó akadályok, a jelöltek, köztük a kampányszemélyzet és a támogatók 
nyilvántartásba vételének elmaradása és fogva tartása jellemezte;

B. mivel az ODIHR választási megfigyelő missziója nem tudta figyelemmel kísérni a 
választási folyamatot, mivel a belarusz hatóságok szándékosan nem küldtek ki kellő 
időben meghívást, és mivel azt a választási folyamat súlyos megsértéséről szóló 
jelentések kísérték, amelyek az eredmények szándékos meghamisításáról tanúskodnak;

C. mivel a választási kampányra és az elnökválasztásra a Covid19-világjárvány alatt került 
sor, amelynek hatásait a belarusz politikai vezetés és hatóságok következetesen 
tagadták, aminek következtében újságírók, egészségügyi személyzet és hétköznapi 
emberek kezdtek megosztani a világjárványra és a szükséges óvintézkedésekre 
vonatkozó alapvető információkat, ezzel is bizonyítva az emberek társadalmi 
szerepvállalását és a belarusz civil társadalom életképességét;

D. mivel az elnökjelölteket a kampányszemélyzettel és a támogatókkal együtt koholt vádak 
alapján tartóztatták le, míg más elnökjelöltek esetében a Központi Választási Bizottság 
nagy számú támogató aláírást elutasított;

E. mivel a választás napja békésen zajlott, de ezt követően azonnal békés és rendezett, 
soha nem tapasztalt mértékű tiltakozások kezdődtek a fővárosban, Minszkben és az 
ország számos más városában a választási folyamat súlyos megsértése miatt, és hiteles 
jelentések születtek a választási eredmények tömeges meghamisításáról;

F. mivel a békés tüntetők a demokratikus képviselethez és a politikai részvételhez való 
jogukra hivatkozva új választásokat követeltek, amelyeknek szabadnak és 
tisztességesnek kell lenniük, és amelyeket nemzetközi választási megfigyelés keretében 
kell megtartani;

G. mivel a belarusz Központi Választási Bizottság (CEC) augusztus 10-i jelentése szerint 
Aljakszandr Lukasenka a leadott szavazatok 80,10%-át, Szvjatlana Cihanouszkaja pedig 
10,12%-át szerezte meg, 84,17%-os részvételi arány mellett; mivel hiteles országos 
jelentések és a közösségi média alulról szerveződő kezdeményezései az Aljakszandr 
Lukasenka javára elkövetett széles körű választási csalásról tanúskodnak; mivel az EU 
2020. augusztus 19-i tanácsi következtetéseiben elutasította a hivatalos választási 
eredményeket;

H. mivel a belarusz hatóságok aránytalan erőszakkal, elfogadhatatlan elnyomással és 
embertelen bánásmóddal reagáltak a legitim és békés tüntetésekre, ideértve a tüntetések 
során őrizetbe vett személyekkel szembeni kínzást és szexuális erőszakot is; mivel több 
száz békés tüntetőt vertek meg, ezreket tartóztattak le, és legalább három embert 
megöltek; mivel a belarusz hatóságok további kísérletet tettek a tiltakozások elfojtására 
a tiltakozásokat vezető személyek őrizetbe vételének fokozatos eszkalálása révén;

I. mivel a belarusz vállalatok munkavállalói, köztük a különböző gazdasági ágazatokban 
működő nagyobb állami tulajdonú vállalatok, kollektív fellépéseket indítottak és 
sztrájkbizottságokat hoztak létre az emberek választási csalás, erőszak és állami 
hatóságok általi elnyomás elleni tiltakozásainak támogatására; mivel azóta a 
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sztrájkbizottságok számos vezetőjét zaklatták, kihallgatták vagy letartóztatták, és 
közülük többen továbbra is őrizetben vannak;

J. mivel Koordinációs Tanácsot hoztak létre azzal a céllal, hogy ideiglenes intézményi 
partnerként szolgáljon a nemzetközi normáknak megfelelő és az ODIHR választási 
megfigyelése alatt tartandó új választások megszervezésére irányuló nemzeti párbeszéd 
folyamatához;

K. mivel azóta több ezer ember kérte felvételét a Koordinációs Tanácsba vagy fejezte ki 
támogatását az új választásokra vonatkozó felhívásaival kapcsolatban, és a 
Koordinációs Tanács valamennyi vezető tagját zaklatták, kihallgatták vagy 
letartóztatták; mivel a folyamatos zaklatás és fenyegetések arra késztették az ellenzék 
vezető tagjait, Szvjatlana Cihanouszkaját és Veronika Csepkalót, hogy az Európai 
Unióban keressenek menedéket; mivel egy másik vezetőt, Marija Kalesznyikavát 
szeptember 8-án álarcos férfik elrabolták egy jelzés nélküli kisteherautóval; mivel 
Szvetlana Alekszijevics, a Nobel-díj kitüntetettje a Koordinációs Tanács elnökségének 
egyetlen olyan tagja, aki Belaruszban tartózkodik és szabadlábon van; mivel a 
biztonságával kapcsolatban továbbra is komoly aggályok állnak fenn;

L. mivel augusztus 27-én az Oroszországi Föderáció elnöke kijelentette, hogy támogatja a 
belarusz hatóságokat a legitim polgári elégedetlenség elfojtásában különleges rendőri 
erők bevetésének felajánlása révén; mivel augusztus 21-én Aljakszandr Lukasenka 
bejelentette, hogy az állami médiában dolgozó, sztrájkoló és lemondó újságírókat orosz 
médiaszakemberekkel váltja fel; mivel Oroszország, Kína és Törökország az elsők 
között gratulált Lukasenka úrnak csalással szerzett választási győzelméhez;

M. mivel a belarusz hatóságok továbbra is erőszakosan lépnek fel a független belarusz 
riporterekkel és a civil újságírókkal szemben, és szándékosan próbálják akadályozni a 
belföldi és nemzetközi aggodalmak és ítélkezések eloszlatása érdekében végzett 
objektív tudósításokat, többek között azáltal, hogy augusztus 29-én visszavonták több 
mint egy tucat nemzetközi riporter sajtóakkreditációját;

N. mivel a politikai ellenzék és a civil tiltakozó mozgalom prominens tagjainak, valamint 
hétköznapi emberek számos letartóztatása ellenére a fővárosban és az ország egész 
területén továbbra is széles körű békés tüntetésekre kerül sor, ami bizonyítja a belarusz 
társadalom példátlan elégedetlenségét és mozgósítását, amely demokratikus jogokat, 
valamint az alapvető szabadságok és az emberi jogok tiszteletben tartását követeli, 
ahogyan azt képviselői, többek között Szvjatlana Cihanouszkaja és a Koordinációs 
Tanács többi tagja is kifejezésre juttatták;

1. a lehető leghatározottabban elítéli a belarusz hatóságokat az augusztus 9-i, csalásokkal 
zajlott elnökválasztásokat követően az igazságszolgáltatásért, a szabadságért és a 
demokráciért szervezett békés tüntetések erőszakos elfojtásáért; követeli, hogy a 
belarusz hatóságok haladéktalanul vessenek véget a polgártársaikkal szemben 
alkalmazott erőszaknak és elnyomásnak, és tartózkodjanak minden olyan fellépéstől, 
amely eltér a nép és törvényes képviselőik, többek között a Koordinációs Tanács, a civil 
társadalom, a hatóságok és a hatóságok politikai képviselői között szükséges 
párbeszédhez vezető elkerülhetetlen úttól;

2. felszólít valamennyi politikai fogoly és minden olyan személy azonnali és feltétel 
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nélküli szabadon bocsátására, akiket a választási eredmények vagy a hatóságok által 
alkalmazott erőszak elleni tiltakozásokban való részvételükért vagy e tiltakozások 
támogatásának kifejezéséért tartanak fogva;

3. elutasítja az augusztus 9-i belarusz elnökválasztás eredményeit, és megismétli a 
belarusz nép arra irányuló felhívását, hogy a lehető leghamarabb kerüljön sor az új, 
szabad és tisztességes választásokra a nemzetközi normákkal összhangban és a 
Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala választási megfigyelése alatt;

4. kinyilvánítja, hogy egyértelműen támogatja a belarusz népet az új, szabad és 
tisztességes választásokra, az alapvető szabadságokra és az emberi jogokra, a 
demokratikus képviseletre, a politikai részvételre, a választási eredmények őszinte 
jelentésére, valamint az önkényuralmi elnyomás megszüntetésére irányuló jogos 
követeléseiben és törekvéseiben; felhívja a Bizottságot, az alelnököt/főképviselőt és a 
Tanácsot, hogy nyújtsanak segítséget Belarusz demokratikus ellenzékének, beleértve a 
Szvjatlana Cihanouszkaja által vezetett Koordinációs Tanácsot, mint a belarusz nép 
követeléseinek legitim képviselőjét, amennyiben ezt kérik;

5. felszólít a tüntetők, támogatóik és az egyszerű járókelők ellen elkövetett példátlan 
brutalitás valamennyi esetének gyors és hatékony kivizsgálására és elkövetőjének 
következetes büntetőeljárás alá vonására, beleértve a belarusz politikai hatóságok, a 
rendőrség és a különleges erők által elkövetett valamennyi erőszakos cselekményt; 
riasztónak tartja azokat a hiteles beszámolókat, amelyek szerint belarusz területen 
működő polgári haderők és álcázott erők jelölés nélküli egyenruhákban és azonosítatlan 
járművekkel vesznek részt a belső elnyomásban és emberrablásokban; felhívja a 
belarusz hatóságokat és minden más érintett hatóságot, hogy adjanak tényszerű 
felvilágosítást személyazonosságukról, szerepükről és a belarusz területen való 
jelenlétükről; elítéli a független belarusz és nemzetközi újságírók folyamatos 
elnyomását; felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy haladéktalanul bocsássák szabadon 
a törvénytelenül fogva tartott újságírókat és civil riportereket, és állítsák vissza a teljes 
körű sajtóakkreditációt azok számára, akiktől ezt megvonták; hangsúlyozza a belarusz 
nép azon jogát, hogy objektív beszámolót kapjon az országában zajló eseményekről; 
elítéli, hogy orosz médiaszakembereket vettek át a belarusz állami médiába;

6. sürgeti a belarusz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az ország nemzetközi 
kötelezettségvállalásait, különösen az EBESZ-ben részt vevő államként a valóban 
demokratikus választások megtartására, valamint a véleménynyilvánítás és a békés 
gyülekezés szabadságának mind a jogban, mind a gyakorlatban történő fenntartására 
vonatkozó kötelezettségvállalásait;

7. hangsúlyozza szilárd elkötelezettségét, hogy határozottan kiáll a belarusz nép mellett a 
szabadságért, a demokráciáért és az emberi jogok tiszteletben tartásáért folytatott 
küzdelmében;

8. nagyra értékeli, hogy Belarusz Szvjatlana Cihanouszkaja, Veronika Csepkalo és Marija 
Kalesznyikava által vezetett bátor nők és támogatóik jelentős mértékben hozzájárultak a 
belarusz nép jogos követeléseinek kinyilvánításához és képviseletéhez; megjegyzi, hogy 
sok belarusz szerint Szvjatlana Cihanouszkaja az elnökválasztás nyertese; hangsúlyozza 
a nők, a diákok és a fiatalok kulcsfontosságú szerepét a folyamatban lévő, alulról 
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szerveződő politikai tiltakozásokban;

9. aggodalommal jegyzi meg, hogy Szvetlana Alekszijevics kivételével a Koordinációs 
Tanács elnökségének valamennyi tagját jogellenesen letartóztatták vagy száműzetésbe 
kényszerítették; követeli Makszim Znak, Marija Kalesznyikava, Szjarhej Dileuszki és 
Lilija Ulaszava azonnali szabadon bocsátását; kitart amellett, hogy minden nemzeti 
párbeszédnek a Koordinációs Tanács teljes körű és akadálytalan részvételével kell 
zajlania; üdvözli, hogy az uniós tagállamok képviselői védelmükbe vették Szvetlana 
Alekszijevicset;

10. elismeri, hogy a jelenlegi belarusz tiltakozó mozgalmat nem a politikai ellenzékhez 
tartozó személy vagy személyek egy meghatározott csoportja vezeti, hanem a jelenlegi 
rezsimmel szembeni általános ellenálláson és azon a jogos követelésen alapul, hogy a 
belarusz népnek a demokrácia és a szabadság ugyanazon alapvető jogait kell élveznie, 
mint az európai kontinens összes többi polgárának;

11. kinyilvánítja, hogy a legmesszebbmenőkig támogatja a belarusz népet, amely 
közvetlenül az elnökválasztást követően kivonult az utcákra, a belarusz hatóságok által 
elkövetett sajnálatos erőszakos cselekmények, elnyomás és embertelen bánásmód 
ellenére sem mondott le tiltakozásáról, és a választások óta folyamatosan felvonulást 
folytat Minszk utcáin és az ország számos más városában;

12. tudomásul veszi a különböző gazdasági ágazatokban működő állami tulajdonú 
vállalatok számos munkavállalójának határozott hozzájárulását, akik kollektív 
fellépéseket kezdeményeztek és sztrájkbizottságokat hoztak létre, ezáltal kockáztatva a 
letartóztatást, az elbocsátást és a rövid távú szerződések megújításának elmaradását; 
felszólít a belarusz munkavállalók azon alapvető jogainak tiszteletben tartására, hogy 
elbocsátás, letartóztatás vagy más megtorlás veszélye nélkül sztrájkolhassanak, 
összhangban az ILO 87. és 98. sz. egyezményével; csatlakozik az Európai 
Szakszervezetek Szövetsége szolidaritásának kifejezéseihez, és támogatja a Nemzetközi 
Szakszervezetek Szövetségének a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez intézett 
felhívását, hogy sürgősen lépjen fel a sztrájkbizottságok vezetőinek és a független 
szakszervezeti aktivistáknak a gyülekezési és egyesülési szabadságuk védelme 
érdekében történő letartóztatása és elítélése ellen; támogatását fejezi ki a Demokratikus 
Szakszervezetek Belaruszi Kongresszusának koordináló szerepéhez;

13. sürgeti a Tanácsot és a főképviselőt, hogy a demokrácia és a jogállamiság elveinek 
védelme, a nemzetközi jog tiszteletben tartása, az egyetemes emberi jogok és az 
alapvető szabadságok – például a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés 
szabadsága – tiszteletben tartása, valamint az ezen elvek, értékek és jogok megsértéséért 
felelős személyekkel szembeni határozott fellépés iránti uniós elkötelezettség alapján 
továbbra is képviseljenek szilárd és elvi álláspontot a belarusz hatóságokkal szemben;

14. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a főképviselőt, hogy továbbra is szorosan kövessék 
nyomon a belarusz helyzetet az alapvető szabadságok és az emberi jogok tekintetében; 
felhívja őket, hogy ragadjanak meg minden alkalmat arra, hogy sürgessék a belarusz 
hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget az erőszaknak, az elnyomásnak és az 
embertelen bánásmódnak, bocsássák szabadon az elmúlt hónapokban és hetekben 
önkényesen őrizetbe vett valamennyi politikai foglyot és minden személyt, vizsgálják ki 
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és állítsák bíróság elé a választási csalásért, erőszakért, elnyomásért és kínzásért felelős 
személyeket, és a lehető leghamarabb tartsanak új választásokat a nemzetközi 
normákkal összhangban és az ODIHR választási megfigyelése alatt; felhívja az EBESZ-
t, hogy működjön együtt a nemzetközi emberi jogi nem kormányzati szervezetekkel és a 
belarusz független civil társadalommal az emberi jogi visszaélések minden egyes 
esetének dokumentálásában annak érdekében, hogy a jövőben valamennyi elkövetővel 
szemben teljes körű büntetőeljárást lehessen indítani;

15. felhívja a tagállamokat és Belaruszban működő konzuli hivatalaikat, hogy humanitárius 
és oktatási célú vízumkiadással támogassák az erőszak és elnyomás áldozatait és 
családjaikat; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy gyorsan hajtsa végre az elnyomás 
áldozatainak és a civil társadalomnak nyújtott uniós pénzügyi támogatást, és 
mozgósítson több forrást fizikai, pszichológiai és anyagi támogatásukra;

16. felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul és a nemzetközi partnerekkel szoros 
együttműködésben hajtson végre széles körű és hatékony szankciókat a választási 
csalás, erőszak és elnyomás valamennyi belarusz elkövetőjével szemben, legalább a 
2016. február 25-én a szankciók alól törölt személyekkel megegyező számban; kéri, 
hogy a szankcionált személyek között szerepeljen Aljakszandr Lukasenka is; felhívja a 
Tanácsot, hogy kövesse a Belarusszal szomszédos több tagállam példáját, amelyek 
felvették Lukasenkát szankciós listájukra, és bővítse a szankciókkal sújtott személyek 
eredetileg javasolt csoportját jelentős számú magas és közepes rangú tisztviselővel, 
valamint olyan vállalkozókkal, akikről ismert, hogy támogatják a rezsimet vagy 
elbocsátják alkalmazottaikat sztrájkban való részvétel miatt; felhívja a Tanácsot, hogy 
vessen ki szankciókat minden olyan személlyel vagy szervezettel szemben, aki vagy 
amely a Belaruszban megvalósuló külső beavatkozásért felelős; sürgeti a Tanács 
valamennyi tagját, hogy a szankciók kiszabására vonatkozó döntésükben részesítsék 
előnyben a belarusz nép demokratikus jogait az eltérő jellegű biztonsági aggályokkal 
szemben; felhívja a Bizottságot és az alelnököt/főképviselőt, hogy mielőbb tegyék 
működőképessé és hajtsák végre az uniós emberi jogi szankciórendszert;

17. üdvözli az EU-nak az alelnök/főképviselő által kifejezett készségét arra, hogy szükség 
esetén további korlátozó intézkedéseket hozzon; felhívja a Tanácsot, hogy abban az 
esetben, ha a csalás, az erőszak és az elnyomás elkövetőivel szembeni célzott szankciók 
nem vezetnek eredményre, vegye fontolóra szélesebb körű gazdasági szankciók 
kiszabását Belarusszal szemben, különös tekintettel a hatóságok üzleti érdekeivel 
leginkább összefonódó állami tulajdonú vállalatokra; megismétli azon álláspontját, hogy 
az ilyen szankciók semmilyen körülmények között nem lehetnek negatív hatással a 
belarusz népre és a demokratikus civil társadalom fejlődésére;

18. felhívja a Bizottságot, az EKSZ-t és a főképviselőt, hogy vizsgálják felül az EU és 
Belarusz közötti kapcsolatokat, és a „kritikus szerepvállalásról” térjenek át a „kritikus 
újraértékelésre”, többek között Belarusz keleti partnerségben betöltött szerepének 
újraértékelése révén, figyelembe véve a következő szempontokat: koordináció a 
nemzetközi partnerekkel, párbeszéd a szükséges reformokról, társadalmi-gazdasági 
támogatás a lakosság számára, kapacitásépítés a civil társadalom számára, folyamatos 
kapcsolatok az emberek között; megerősíti elkötelezettségét a Belarusz demokratikus 
politikai átmenetének elősegítéséhez szükséges teljes körű politikai, technikai és 
pénzügyi támogatás iránt, amennyiben ezt kérik, többek között a megerősített 
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kereskedelmi kapcsolatok, a gazdasági reformokhoz nyújtott, nemzetközileg 
összehangolt segítségnyújtás, valamint a belarusz független civil társadalom további 
fejlődésének teljes körű támogatása révén;

19. kitart amellett, hogy minden uniós pénzügyi támogatásnak kizárólag a belarusz nép 
javát kell szolgálnia, a jelenlegi rezsimet azonban nem, és hozzá kell járulnia a 
Covid19-világjárvány által a lakosságra gyakorolt társadalmi-gazdasági 
következmények enyhítéséhez, sürgősségi humanitárius támogatást kell nyújtania az 
erőszak és elnyomás áldozatainak és családtagjaiknak, meg kell erősítenie a civil 
társadalmat és elő kell segítenie az emberek közötti kapcsolatokat; sürgeti a Bizottságot, 
hogy haladéktalanul szüntessen be minden, a belarusz hatóságoknak nyújtott közvetlen 
pénzügyi támogatást, és irányítsa át az összes pénzügyi támogatást a belarusz népnek, 
valamint a független újságíróknak, nem kormányzati szervezeteknek és nemzetközi 
szervezeteknek;

20. hangsúlyozza a belarusz polgárok és a nemzetközi közösség arra irányuló felhívását, 
hogy inkluzív nemzeti párbeszédre kerüljön sor, amely új választásokhoz és valóban 
demokratikus képviselethez vezet; felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy 
használja ki szoros politikai kapcsolatait a belarusz vezetéssel, és ösztönözze arra, hogy 
vegyen részt a szabad, tisztességes és inkluzív párbeszéd folyamatában, biztosítva a 
belarusz nép nemzetközi jog szerinti demokratikus jogainak teljes körű tiszteletben 
tartását, azzal a céllal, hogy a nemzetközi normákkal összhangban és az ODIHR 
választási megfigyelése alatt a lehető leghamarabb új választásokat szervezzenek; 
határozottan üdvözli az EBESZ soros elnökének az utódjával együttműködésben tett 
azon javaslatát, hogy segítse Belaruszt a párbeszéd megszervezésében, továbbá üdvözli, 
hogy az ODIHR kész segítséget nyújtani a belarusz hatóságoknak az ahhoz szükséges 
sürgős reformok végrehajtásában, hogy Belarusz törvényeit és gyakorlatait összhangba 
hozzák a nemzetközi demokratikus normákkal és emberi jogi kötelezettségekkel; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a belarusz hatóságok fogadják el a jelenlegi és a soron 
következő EBESZ-elnökök által számukra nyújtott ajánlatot; felhívja ezért a Bizottságot 
és az EKSZ-t, hogy az EBESZ-szel közösen határozzák meg, hogy az EU milyen 
konkrét segítséget nyújthatna az EBESZ által vezetett közvetítői szerephez, és kifejezi, 
hogy kész hozzájárulni az ODIHR európai parlamenti küldöttséggel közös jövőbeli 
választási megfigyelő missziójához;

21. határozottan elutasítja az orosz állam és az államhoz kapcsolódó szereplők folyamatban 
lévő beavatkozásait és külső beavatkozását, különösen a belarusz állami médiában és a 
biztonsági erőkben; rendíthetetlen támogatásáról biztosítja Belarusz és a belarusz nép 
függetlenségét, szuverenitását és területi integritását; emlékeztet arra, hogy a belarusz 
tiltakozások inkább demokráciapártiak, mint geopolitikai jellegűek; sürgeti az 
Oroszországi Föderációt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, Belarusz 
szuverenitását és saját felhívását, hogy tartózkodik minden beavatkozástól Belaruszban; 
felhívja az Oroszországi Föderációt, hogy ehelyett támogassa az EBESZ által 
kezdeményezett erőfeszítéseket, amelyek arra irányulnak, hogy segítsék Belaruszt a 
demokráciával, az alapvető szabadságokkal és az emberi jogokkal kapcsolatos nemzeti 
és nemzetközi kötelezettségei teljesítésében;

22. felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul hozza létre az emberi jogok megsértésére 
vonatkozó szankciók átfogó és hatékony uniós szintű mechanizmusát, amely lehetővé 
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teszi az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős vagy abban részt vevő 
magánszemélyek, állami és nem állami szereplők vagy egyéb szervezetek további 
késedelem nélküli megcélzását;

23. 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 Európa Tanácsnak, az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, 
valamint a belarusz hatóságoknak.


