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B9-0483/2021

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Bjelarusu nakon jedne godine prosvjeda i 
njihove nasilne represije
(2021/2881(RSP))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

– uzimajući u obzir Ustav Republike Bjelarusa,

– uzimajući u obzir zaključke jedine međunarodne misije za promatranje izbora koju je 
provela Zajednica neovisnih država i neupućivanje pravodobnog poziva Uredu za 
demokratske institucije i ljudska prava OESS-a da provede izbornu promatračku misiju 
za predsjedničke izbore,

– uzimajući u obzir izjave glavnog tajnika UN-a od 10. i 14. kolovoza 2020. te od 24. 
svibnja 2021.,

– uzimajući u obzir izjavu posebne izvjestiteljice UN-a o stanju ljudskih prava u 
Bjelarusu od 19. studenog 2020. o vladavini prava i uključivom političkom dijalogu,

– uzimajući u obzir Ugovor o stvaranju Saveza Rusije i Bjelarusa potpisan 8. prosinca 
1999.,

– uzimajući u obzir najnovije sporazume između Rusije i Bjelarusa potpisane 9. rujna 
2021. u kontekstu tog Saveza,

– uzimajući u obzir izjavu Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice 
(UNHCR) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) od 21. rujna 2021. o 
smrtnim slučajevima blizu granice između Bjelarusa i Poljske,

– uzimajući u obzir izvanredno stanje koje je proglasila Poljska 2. rujna 2021.,

– uzimajući u obzir izmjene litavskog Zakona o pravnom statusu stranaca iz srpnja i 
kolovoza 2021. i predložene reforme litavskog zakonodavstva koje je vlada te zemlje 
najavila 15. rujna 2021. u pogledu pritvora,

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

A. budući da se stanje u Bjelarusu nakon predsjedničkih izbora 9. kolovoza 2020. nastavilo 
pogoršavati; budući da su institucije UN-a izvijestile o represiji nad prosvjednicima i 
pripadnicima oporbe te su pozvale na to da se u okviru pravosudnog sustava zajamči 
vladavina prava; budući da je posebni izvjestitelj UN-a za stanje ljudskih prava u 
Bjelarusu izjavio da se iz te situacije može izaći samo s pomoću uključivog političkog 
dijaloga i preuzimanja odgovornosti;

B. budući da se posljednjih mjeseci povećao broj osoba koje traže međunarodnu zaštitu od 
nekoliko zemalja, a u EU ulaze preko granica Bjelarusa s Poljskom i Litvom; budući da 
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je, prema navodima poljskih vlasti, od 1. rujna 2021. u Poljsku iz Bjelarusa pokušalo 
ući 3800 osoba; budući da su poljske vlasti na taj porast dolazaka odgovorile 
razmještanjem vojnika na granici i proglašenjem izvanrednog stanja na tom području, 
čime se onemogućuje slobodan rad nevladinim organizacijama i novinarima na tom 
području; budući da su Latvija i Litva također proglasile izvanredno stanje iz istih 
razloga;

C. budući da deseci osoba trenutačno ne mogu izaći iz pogranične regije između Bjelarusa 
i Poljske, a većina tih osoba dolazi iz Afganistana i Iraka; budući da su UNHCR i IOM 
osudili činjenicu da im poljske vlasti nisu dopustile pristup tim osobama kako bi im 
osigurali osnovne potrepštine i usluge koje im nedostaju, kao što su odgovarajuća hrana 
i voda, sanitarne usluge ili medicinska pomoć; budući da je prošli tjedan pet osoba 
poginulo na granici između Bjelarusa i Poljske;

D. budući da poljske i litavske vlasti tražiteljima azila koji pristižu preko Bjelarusa 
uskraćuju pravo na pristup međunarodnoj zaštiti; budući da te vlasti na svojim 
granicama s Bjelarusom redovito provode masovna vraćanja bez pravičnog postupka, 
što predstavlja jasno kršenje međunarodnog zakonodavstva o azilu;

E. budući da su službenici Frontexa samo u kolovozu 2021. podnijeli 12 izvješća o 
ozbiljnim incidentima u vezi s navodnim prisilnim vraćanjem i kršenjem temeljnih 
prava u okviru zajedničke operacije Frontexa FOA Land 2021., nakon što su službenici 
Frontexa predali skupine osoba litavskim službenicima graničnog nadzora; potiče 
službenika za temeljna prava da provede postupak dubinske analize u vezi s tom 
operacijom i poziva na obustavu operacije u skladu s člankom 46. Uredbe o europskoj 
graničnoj i obalnoj straži;

F. budući da su nevladine organizacije koje pomažu osobama koje traže međunarodnu 
zaštitu u pograničnim regijama Poljske i Litve osudile sustavno nasilje prema pristiglim 
osobama, kao i nastojanja poljskih i litavskih vlasti da ih zastraše i spriječe u pružanju 
pomoći; budući da su radnici u litavskom sustavu azila osudili činjenicu da ih je vlada 
prisilila da odbacuju zahtjeve za azil, da provode lažne intervjue i da prisiljavaju 
podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu na dobrovoljni povratak;

G. budući da je litavska vlada najavila da namjerava ukinuti trenutačno ograničenje 
pritvora od 6 mjeseci i dopustiti pritvaranje migranata na neodređeno vrijeme kako bi 
se, neovisno o posljedicama koje to ima na ljudska prava, pokušalo migrante odvratiti 
od dolaska;

H. budući da je vojska SAD-a rasporedila mehanizirane jedinice na područje Litve u blizini 
bjeloruske granice; budući da je SAD tijekom 2020. rasporedio više od 20 000 vojnika u 
Estoniju, Latviju, Litvu i Poljsku; budući da je ruska vojska rasporedila dodatne 
postrojbe u zapadnoj regiji Ruske Federacije blizu bjeloruske granice i provela vojne 
vježbe u okviru vježbe Zapad 2021.;

I. budući da je Bjelarus dio inicijative EU-a za Istočno partnerstvo; budući da su Bjelarus i 
EU posljednjih godina potpisali nekoliko sporazuma, među ostalim, u području 
upravljanja; budući da je tijekom razdoblja 2014. – 2020. pomoć EU-a Bjelarusu u 
okviru Europskog instrumenta za susjedstvo iznosila 170 milijuna EUR;
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J. budući da je od listopada 2020. EU nametnuo četiri paketa sankcija Bjelarusu, od kojih 
posljednji od 21. lipnja 2021. obuhvaća 78 osoba i osam bjeloruskih subjekata, 
uključujući javna poduzeća; budući da je EU bjeloruskim prijevoznicima zabranio da se 
koriste zračnim lukama i zračnim prostorom EU-a nakon uhićenja oporbenih novinara 
Romana Protaseviča i Sofije Sapega, čiji su zrakoplovi bili prisiljeni sletjeti u Minsk;

1. izražava veliku zabrinutost zbog situacije u Bjelarusu; naglašava potrebu za mirnim i 
demokratskim rješenjem trenutačne krize;

2. izražava duboku zabrinutost zbog humanitarnog stanja osoba koje traže međunarodnu 
zaštitu na granicama Bjelarusa i EU-a te odbacuje sve načine instrumentalizacije osoba 
koje traže međunarodnu zaštitu; poziva sve aktere da u potpunosti poštuju međunarodno 
pravo, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja;

3. osuđuje politike koje su provodile poljske, latvijske i litavske vlasti kako bi zaustavile 
dolazak osoba koje traže međunarodnu zaštitu preko svojih granica s Bjelarusom, što je 
u proteklom tjednu rezultiralo gubitkom pet života i humanitarnom krizom; izražava 
sućut obiteljima žrtava tih politika i poziva one koji su politički odgovorni da preuzmu 
svoju odgovornost;

4. podsjeća da države članice moraju poštovati mjerodavno pravo EU-a o azilu i Zakonik o 
schengenskim granicama te omogućiti pristup svojem državnom području, osigurati 
odgovarajuće uvjete prihvata i omogućiti pristup pravednom i pouzdanom postupku 
azila svima koji su izrazili želju za traženjem međunarodne zaštite; ponavlja da je 
potrebno zajamčiti solidarnost među državama članicama kako bi se osigurao primjeren 
prihvat i pravedno premještanje tražitelja azila diljem EU-a;

5. poziva poljske, latvijske i litavske vlasti da odmah okončaju izvanredno stanje koje su 
nametnule kako bi spriječile da se tražiteljima azila pruži odgovarajuća pomoć i kako bi 
se graničnim tijelima omogućilo neometano djelovanje; poziva litavske vlasti da 
okončaju sve planove o dopuštanju pritvaranja migranata na neodređeno vrijeme i da 
ukinu najnovije reforme svojeg zakona o azilu, uključujući mogućnost deportacije 
osoba koje su još u postupku žalbe na prvu odluku o azilu;

6. izražava duboku zabrinutost zbog sve većih napetosti između EU-a i Rusije te jačanja 
vojne prisutnosti u regiji; poziva sve aktere, uključujući NATO i Rusiju, da se suzdrže i 
prestanu povećavati napetosti u regiji;

7. izražava svoju zabrinutost zbog neuspjeha politike Istočnog partnerstva EU-a i 
naglašava potrebu za njezinim preusmjeravanjem; poziva potpredsjednika 
Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da 
iznese plan konstruktivnog dijaloga s Rusijom kojim se naglašava važna uloga koju 
trebaju imati susjedne zemlje;

8. protivi se uvođenju sankcija kao kontraproduktivnih instrumenata s negativnim 
učinkom na stanovništvo, što su istaknule različite frakcije oporbe i mirni prosvjednici;

9. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, 
potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi Bjelarusa.
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