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

Az Európai Parlament,

– tekintettel Belaruszról szóló állásfoglalásaira, különösen a belarusz helyzetről szóló 
2016. november 24-i1, a belarusz helyzetről szóló 2017. április 6-i2, a Belaruszról szóló 
2018. április 19-i3 és a médiaszabadság belaruszi helyzetének romlásáról, nevezetesen a 
Charter 97 ügyről szóló 2018. október 4-i4 állásfoglalására,

– tekintettel a keleti partnerségnek az Unió és hat keleti partnere – Azerbajdzsán, 
Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna – közös erőfeszítéseként 
Prágában, 2009. május 7-én történt létrehozására,

– tekintettel a keleti partnerség 2009. évi prágai, 2011. évi varsói, 2013. évi vilniusi, 
2015. évi rigai és 2017. évi brüsszeli csúcstalálkozóján tett együttes nyilatkozatokra,

– tekintettel a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének az elnökválasztásról szóló, az Európai Unió nevében tett 2020. 
augusztus 11-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Parlament elnökének 2020. augusztus 13-i nyilatkozatára, 
valamint az öt képviselőcsoport vezetőinek a 2020. augusztus 9-i úgynevezett 
elnökválasztást követően a belarusz helyzetről tett 2020. augusztus 17-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Külügyek Tanácsának 2020. augusztus 14-i rendkívüli ülésére és az 
Európai Tanács belarusz helyzettel foglalkozó 2020. augusztus 19-i ülésére,

– tekintettel a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének a politikai alapon végrehajtott önkényes és indokolatlan 
letartóztatásokról és fogva tartásokról szóló 2020. szeptember 7-i nyilatkozatára,

– tekintettel az EU globális stratégiájára és a felülvizsgált európai szomszédságpolitikára,

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

A. mivel Belaruszban 2000 óta többszöri próbálkozás ellenére sem jegyeztek be újabb 
politikai pártot;

B. mivel már kora májustól kezdve több mint 650 békés tiltakozót, újságírót és civil 
aktivistát tartanak fogva az országban, mert tiltakoztak Aljakszandr Lukasenka 

1 HL C 224., 2018.6.27., 135. o.
2 HL C 298., 2018.8.23., 60. o.
3 HL C 390., 2019.11.18., 100. o.
4 HL C 11., 2020.1.13., 18. o.
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rendszere ellen;

C. mivel a belarusz választási folyamat nem felelt meg az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) iránymutatásainak, amelyek előirányozzák az 
alapvető szabadságok tiszteletben tartását, az egyenlőséget, az egyetemességet, a 
politikai pluralizmust, a megbízhatóságot, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot;

D. mivel a szavazás idején tapasztalt rendszerszintű szabálytalanságokról és a nemzetközi 
választási elvárások megsértéseiről érkeztek beszámolók;

E. mivel a belaruszi Központi Választási Bizottság a hivatalban levő Aljakszandr 
Lukasenkát nyilvánította az úgynevezett választások győztesének;

F. mivel az úgynevezett választási eredmény kihirdetése után a belaruszi utcákon azonnal 
példa nélküli békés tiltakozások kezdődtek, amelyeken százezrek vettek részt;

G. mivel a belaruszi tiltakozások soha nem látott méretet öltöttek országszerte, az emberek 
életkortól és foglalkozástól függetlenül vesznek részt bennük, láthatóan követve női 
vezetőiket;

H. mivel a biztonsági erők igen keményen léptek fel a békés tiltakozók ellen, gyakran 
alkalmazva aránytalan, szükségtelen és megkülönböztetés nélküli erőszakot;

I. mivel az Egyesült Nemzetek emberi jogi főbiztosának hivatala több mint 6700 ember 
utóbbi hetekben történt letartóztatásáról számolt be, akik a békés gyülekezés 
szabadságához fűződő jogukkal éltek; mivel a szakértőkhöz legalább 450 jelentés 
érkezett be szabadságuktól megfosztott emberek ellen elkövetett kínzási esetekről és 
rossz bánásmódról; mivel 6 személyt még mindig eltűntként tartanak nyilván (2020. 
szeptember 1-jén);  mivel több eltűntre halottként találtak rá;

J. mivel Szvjatlana Cihanouszkaját – a belaruszi tiltakozás kiemelkedő alakját, akit a 
belarusz nép választott elnöknek tekint – más ellenzéki politikusokkal, 
munkásmozgalmi vezetőkkel és aktivistákkal együtt az ország elhagyására 
kényszerítették;

K. mivel a Nemzeti Koordinációs Tanács elnökségének hét tagja közül hatot vagy 
bebörtönöztek  (Lilija Ulaszava, Makszim Znak, Szjarhej Dileuszki, Marija 
Kalesznyikava) vagy Belarusz elhagyására kényszerítettek (Pavel Latuska, Volha 
Kovalkova), Szvetlana Alekszijevics elrablására pedig kísérletet tettek;

1. hangsúlyozza, hogy – az Európai Tanács álláspontjával egybehangzóan – nem ismeri el 
a 2020. augusztus 9-i belaruszi úgynevezett elnökválasztás eredményét;

2. határozottan elítéli az ellenzéki szereplők, a békés tiltakozók, a civil társadalmi 
aktivisták és független újságírók jelenleg folyó megfélemlítését és üldöztetését;

3. felszólít az erőszak azonnali beszüntetésére és valamennyi, a 2020. augusztus 9-i 
választások előtt és után politikai okokból fogva tartott személy azonnali és feltétel 
nélküli szabadon bocsátására;
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4. elítéli a belarusz hatóságok erőszakos fellépését a Nemzeti Koordinációs Tanács 
tevékenységével kapcsolatban, különösen a Tanács tagjainak és más ellenzéki 
aktivistáknak a letartóztatását és eltávolítását Belaruszból;

5. felszólít Aljakszandr Tarajkouszki, Aljakszandr Vihor, Arcjom Parukou, Henadz Sutau 
és Kanstancin Sismakou tüntetésekkel összefüggő haláleseteinek független és hatékony 
kivizsgálására;

6. kifejezi szolidaritását a belarusz néppel, amely szabadságot, demokráciát, emberi jogai 
tiszteletben tartását és saját sorsa megválasztásához való jogát követeli;

7. támogatja a békés hatalomátadást egy inkluzív nemzeti párbeszéd eredményeként, a 
belarusz nép demokratikus és alapvető jogainak teljes körű tiszteletben tartása mellett; 
felszólít e tekintetben új, szabad és tisztességes választások megszervezésére, amelyek 
megfelelnek a nemzetközileg elismert választási normáknak, az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala által vezetett nemzetközi felügyelet mellett;

8. elítéli a média és az internet elnyomását, valamint az újságírók megfélemlítését;

9. elítéli az Oroszországi Föderáció hibrid beavatkozását Belaruszban, nevezetesen azt, 
hogy úgynevezett médiaszakértőket delegálnak a belarusz állami médiába, valamint 
tanácsadókat küldenek a katonai és bűnüldöző szervekhez, és felszólítja az Oroszországi 
Föderáció kormányát, hogy vessen véget a beavatkozásnak, és tartózkodjon a belaruszi 
belső folyamatokba történő minden további beavatkozástól; felszólítja az Oroszországi 
Föderációt, hogy játsszon konstruktív szerepet a belaruszi helyzet békés megoldása 
érdekében;

10. felhívja a tagállamokat, hogy sürgősen fogadjanak el korlátozó intézkedéseket a 
belaruszi választások meghamisításáért és az elnyomásért felelős személyekkel 
szemben;

11. hangsúlyozza a rezsim által a belarusz nép ellen elkövetett bűncselekmények átfogó 
kivizsgálásának szükségességét;

12. hangsúlyozza az EU–Belarusz kapcsolatok átfogó felülvizsgálatának fontosságát a 
belarusz nép és demokratikus törekvéseinek támogatása érdekében; felszólít a Belarusz 
számára rendelkezésre álló uniós finanszírozás növelésére, valamint arra, hogy a 
forrásokat irányítsák át a belaruszi civil társadalomnak, az uniós alapok jelenlegi 
belarusz kormány részére történő átutalásait pedig fagyasszák be;

13. ösztönzi az EU tagállamait, hogy könnyítsék meg és gyorsítsák fel a Belaruszból 
politikai okokból menekülők vagy az ellenük elkövetett erőszak miatt orvosi kezelésre 
szorulók vízumkérelmi eljárását, és biztosítsák számukra és családjuk számára a 
szükséges támogatást;

14. hangsúlyozza az EU-val, annak tagállamaival és intézményeivel kapcsolatos hamis 
információk belaruszi terjesztése elleni fellépés fontosságát;

15. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy Belarusz már feltöltötte nukleáris üzemanyaggal az 
asztraveci atomerőmű első reaktorát, és 2020 novemberére tervezi az energiatermelés 
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megindítását anélkül, hogy teljes mértékben végrehajtaná a stressztesztre vonatkozó 
ajánlásokat, ami a jelenlegi nagy politikai instabilitás idején különösen aggasztó;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, 
valamint a Belarusz Köztársaság hatóságainak.


