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B9-0278/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Bjelarusu
(2020/2779(RSP))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir rezolucije o Bjelarusu, posebno one od 24. studenoga 2016. o stanju u 
Bjelarusu1, od 6. travnja 2017. o stanju u Bjelarusu2, od 19. travnja 2018. o Bjelarusu3 i 
od 4. listopada 2018. o pogoršavanju medijskih sloboda u Bjelarusu, a posebno o 
slučaju Povelje 974,

– uzimajući u obzir uspostavu Istočnog partnerstva u Pragu 7. svibnja 2009. kao 
zajedničkog projekta EU-a i njegovih šest istočnoeuropskih partnera, Armenije, 
Azerbajdžana, Bjelarusa, Gruzije, Republike Moldove i Ukrajine,

– uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu o Istočnom partnerstvu 
održanih u Pragu 2009., Varšavi 2011., Vilniusu 2013., Rigi 2015. i Bruxellesu 2017.,

– uzimajući u obzir izjavu koju je potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Europske 
unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 11. kolovoza 2020. u ime Europske unije 
dao o predsjedničkim izborima,

– uzimajući u obzir izjavu predsjednika Europskog parlamenta od 13. kolovoza 2020. i 
izjavu čelnika pet klubova zastupnika od 17. kolovoza 2020. o stanju u Bjelarusu nakon 
tzv. predsjedničkih izbora 9. kolovoza 2020.,

– uzimajući u obzir izvanredni sastanak Vijeća za vanjske poslove od 14. kolovoza 2020. 
i sastanak Europskog vijeća od 19. kolovoza 2020. o stanju u Bjelarusu,

– uzimajući u obzir izjavu potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Europske 
unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 7. rujna 2020. o arbitrarnim i 
neobjašnjivim uhićenjima i pritvaranjima iz političkih razloga,

– uzimajući u obzir Globalnu strategiju EU-a i revidiranu europsku politiku susjedstva,

– uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da od 2000. godine u Bjelarusu nije registrirana niti jedna nova politička stranka, 
unatoč više pokušaja;

B. budući da je od početka svibnja diljem zemlje zbog prosvjeda protiv režima Aleksandra 
Lukašenka pritvoreno više od 650 mirnih prosvjednika, novinara i aktivista civilnog 
društva;

1 SL C 224, 27.6.2018., str. 135.
2 SL C 298, 23.8.2018., str. 60.
3 SL C 390, 18.11.2019., str. 100.
4 SL C 11, 13.1.2020., str. 18.
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C. budući da izborni postupak u Bjelarusu nije bio na razini smjernica Organizacije za 
europsku sigurnost i suradnju (OESS) u kojima se poziva na poštovanje temeljnih 
sloboda, jednakosti, univerzalnosti, političkog pluralizma, povjerenja, transparentnosti i 
odgovornosti;

D. budući da su tijekom glasovanja prijavljene sustavne nepravilnosti i kršenja 
međunarodnih izbornih standarda;

E. budući da je Središnje izborno povjerenstvo Bjelarusa aktualnog predsjednika 
Aleksandra Lukašenka proglasilo pobjednikom tzv. izbora;

F. budući da su odmah po proglašenju rezultata izbora započeli mirni prosvjedi dosad 
nezabilježenih razmjera, sa stotinama tisuća okupljenih na ulicama diljem Bjelarusa;

G. budući da su bjelaruski prosvjedi poprimili dosad neviđene razmjere, da su se proširili 
po cijeloj zemlji i da u njima sudjeluju sve generacije, da njima jasno predvode žene i 
da u njima sudjeluju osobe različitih zanimanja;

H. budući da su sigurnosne snage na mirne prosvjede odgovorile izuzetno snažno, uz često 
pribjegavanje pretjeranoj, nepotrebnoj i neselektivnoj uporabi sile;

I. budući da je Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava objavio da 
je proteklih tjedana pritvoreno više od 6700 osoba koje su koristile svoje pravo na 
slobodu mirnog okupljanja; budući da su stručnjaci primili izvješća o najmanje 450 
slučajeva mučenja i zlostavljanja osoba lišenih slobode; budući da je na dan 1. rujna 
2020. sudbina šest osoba i dalje nepoznata; budući da je nekoliko nestalih osoba nađeno 
mrtvo;

J. budući da je Svetlana Tihanovska, istaknuta oporbena političarka koju bjelaruski narod 
smatra novoizabranom predsjednicom, bila prisiljena pobjeći iz zemlje zajedno s 
drugim oporbenim političarima, čelnicima radničkih organizacija i aktivistima;

K. budući da je šest od sedam članova predsjedništva Nacionalnog koordinacijskog vijeća 
ili zatvoreno (Ljilja Ulasava, Maksim Znak, Siarhei Djleuski, Maria Kalesnikava) ili 
bilo prisiljeno napustiti Bjelarus (Pavel Latuška i Volha Kovalkova), dok su Svetlanu 
Aleksijevič pokušali uhititi;

1. ističe, u skladu sa stajalištem Europskog vijeća, svoje nepriznavanje rezultata 
takozvanih predsjedničkih izbora održanih u Bjelarusu 9. kolovoza 2020.;

2. snažno osuđuje aktualno zastrašivanje i progon pripadnika opozicije, mirnih 
prosvjednika, aktivista civilnog društva i nezavisnih novinara;

3. traži da se smjesta zaustavi nasilje te da se smjesta i bezuvjetno oslobode sve osobe 
pritvorene iz političkih razloga, i prije i nakon izbora održanih 9. kolovoza;

4. osuđuje gušenje aktivnosti Nacionalnog koordinacijskog vijeća od strane bjelaruskih 
vlasti, a posebno uhićenja i protjerivanje njegovih članova i drugih oporbenih aktivista 
iz Bjelarusa;
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5. poziva na neovisnu i djelotvornu istragu smrti prosvjednika Aljaksandra Tarajkovskog, 
Aljaksandra Vihora, Artsjoma Parukova, Henadza Šutava i Kanstancina Šišmakova;

6. izražava solidarnost s bjelaruskim narodom koji zahtijeva slobodu, demokraciju, 
poštovanje svojih ljudskih prava i svoje pravo da izabere vlastiti put;

7. podržava miran prijenos vlasti koji bi bio rezultat uključivog nacionalnog dijaloga uz 
puno poštovanje demokratskih i temeljnih prava bjelaruskog naroda; u tom pogledu 
poziva da se pod nadzorom Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a 
organiziraju novi, slobodni i pošteni izbori u skladu s međunarodno priznatim izbornim 
standardima; 

8. osuđuje gušenje medija i interneta te zastrašivanje novinara;

9. osuđuje hibridno uplitanje Ruske Federacije u Bjelarus, posebno upućivanje tzv. 
medijskih stručnjaka u državne medije Bjelarusa i savjetnika u vojna i sigurnosna tijela 
te poziva vladu Ruske Federacije da zaustavi svoje uplitanje i suzdrži se od svakog 
daljnjeg uplitanja u unutarnje procese Bjelarusa; poziva Rusku Federaciju da zauzme 
konstruktivnu ulogu u iznalaženju mirnog rješenja za stanje u Bjelarusu;

10. poziva države članice da hitno donesu mjere ograničavanja protiv pojedinaca 
odgovornih za lažiranje izbora i represiju u Bjelarusu;

11. ističe da je potrebna sveobuhvatna istraga zločina koje je režim počinio protiv naroda 
Bjelarusa;

12. ističe da je važno provesti sveobuhvatno preispitivanje odnosa EU-a i Bjelarusa u cilju 
pružanja potpore narodu Bjelarusa i njegovim demokratskim težnjama; poziva na 
povećanje sredstava EU-a namijenjenih Bjelarusu i na usmjeravanje tih sredstava prema 
civilnom društvu Bjelarusu, uz istovremeno zamrzavanje svih prijenosa sredstava EU-a 
trenutačnoj vladi Bjelarusa;

13. potiče države članice da olakšaju i ubrzaju postupke za izdavanje viza osobama koje 
bježe iz Bjelarusa iz političkih razloga ili kojima je potrebno liječenje zbog nasilja 
počinjenog nad njima te da njima i njihovim obiteljima pruže potrebnu pomoć;

14. ističe važnost suzbijanja širenja dezinformacija u Bjelarusu u vezi s EU-om te njegovim 
državama članicama i institucijama;

15. izražava žaljenje zbog činjenice da je Bjelarus već ugradio nuklearno gorivo u prvi 
reaktor nuklearne elektrane Astravjec te da planira započeti proizvodnju energije u 
studenome 2020., bez pune provedbe preporuka za testiranje otpornosti, što je posebno 
zabrinjavajuće u ovo doba političke nestabilnosti;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, 
potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku te vlastima Republike Bjelarus.


