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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de situatie aan de Belarussische 
grens

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat aan de grens van de EU met Belarus sinds augustus 2021 meer dan 
30 000 illegale grensoverschrijdingen hebben plaatsgevonden; overwegende dat Polen 
aan de grens de noodtoestand heeft uitgeroepen;

B. overwegende dat Belarus, onder het autocratische leiderschap van Alexander 
Loekasjenko, migranten naar de grens met de EU heeft gebracht met als doel migratie 
als wapen tegen de EU in te zetten; overwegende dat de Turkse president Recep Tayyip 
Erdoğan in het verleden soortgelijke strategieën heeft toegepast;

C. overwegende dat Polen heeft aangekondigd een muur te willen bouwen aan de grens; 
overwegende dat het Poolse parlement wetgeving heeft aangenomen die de uitzetting 
van immigranten terug naar Belarus mogelijk maakt; overwegende dat de Commissie 
beide initiatieven heeft afgekeurd;

1. benadrukt dat de autocratische leiders van Belarus en Turkije migranten als wapen 
inzetten tegen de EU; veroordeelt ten stelligste deze destabiliserende pogingen;

2. spreekt zijn steun uit voor de lidstaten die de buitengrenzen van de EU beveiligen en 
aldus met alle nodige middelen aan hun verplichtingen uit hoofde van de Verdragen 
voldoen;

3. vraagt de Commissie de lidstaten te ondersteunen bij de verdediging en beveiliging van 
hun grenzen; verzoekt de Commissie middelen ter beschikking te stellen voor de bouw 
van een hek aan de grens tussen Polen en Belarus.


