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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус
(2020/2779(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Беларус, и по-конкретно от 4 
октомври 2018 г. относно влошаването на положението със свободата на медиите 
в Беларус, и по-специално случая с „Харта 97“1, от 19 април 2018 г. относно 
Беларус2, от 6 април 2017 г. относно положението в Беларус3, от 24 ноември 2016 
г. относно положението в Беларус4 и от 8 октомври 2015 г. относно смъртното 
наказание в Беларус5,

– като взе предвид началото на Източното партньорство, поставено в Прага на 7 
май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и неговите шест източноевропейски 
държави партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова 
и Украйна,

– като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на 
Източното партньорство през 2009 г. в Прага, през 2011 г. във Варшава, през 
2013 г. във Вилнюс, през 2015 г. в Рига и през 2017 г. в Брюксел,

– като взе предвид президентските избори, проведени в Беларус на 9 август 2020 г.,

– като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност от името на Европейския съюз 
относно президентските избори, и по-конкретно от 11 и 17 август 2020 г.,

– като взе предвид изявленията на върховния представител/заместник-председател, 
и по-специално изявленията от 7 август 2020 г. преди президентските избори и от 
14 юли 2020 г. относно нерегистрирането на кандидати за президент, съвместната 
декларация на върховния представител/заместник-председател и министъра на 
външните работи на Канада от 26 август 2020 г., както и съвместното изявление 
на върховния представител/заместник-председател и члена на Комисията по 
въпросите на европейската политика за съседство и разширяването от 10 август 
2020 г. относно президентските избори,

– като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент от 13 
август 2020 г. и това на лидерите на петте политически групи от 17 август 2020 г. 
относно положението в Беларус след така наречените президентски избори на 9 
август 2020 г.,

– като взе предвид основните резултати от извънредното заседание на Съвета по 

1 ОВ C 11, 13.1.2020 г., стр. 18.
2 OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 100.
3 OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 60.
4 ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 135.
5 OВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 41.
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външни работи от 14 август и заключенията на председателя на Европейския 
съвет от 19 август относно положението в Беларус след президентските избори от 
9 август,

– като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител 
от 7 септември 2020 г. относно произволните и необяснени арести и задържания 
по политически причини и от 11 септември 2020 г. относно ескалацията на 
насилието и заплахите срещу членовете на Координационния съвет,

– като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС и преразгледаната европейска 
политика за съседство,

– като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД, по-специално тези от 19 
юни 2020 г. относно последните събития преди президентските избори и от 18 
ноември 2019 г. относно парламентарните избори в Беларус,

– като взе предвид решението на Съвета от 17 февруари 2020 г. за удължаване на 
ембаргото на ЕС от 2004 г. върху оръжие и оборудване, което би могло да се 
използва за вътрешни репресии по отношение на Беларус6,

– като взе предвид изявлението на БДИПЧ от 15 юли 2020 г. относно 
неразполагането на мисия за наблюдение на изборите в Беларус поради липса на 
покана,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички конвенции 
за правата на човека, по които Беларус е страна,

– като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН от 10 юли 2020 г. 
относно положението с правата на човека в Беларус,

– като взе предвид изявлението на Бюрото за демократични институции и права на 
човека (БДИПЧ) на ОССЕ от 17 юли 2020 г. и предишните доклади на БДИПЧ на 
ОССЕ относно изборите в Беларус,

– като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН от 10 и 14 август 
2020 г. относно събитията след изборите в Беларус,

– като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че въпреки многократните опити в Беларус от 2000 г. насам не 
е регистрирана нито една политическа партия; като има предвид, че Централната 
избирателна комисия на Беларус отказа да регистрира като кандидати в 
президентските избори през 2020 г. политици, критични към режима, които 
според сведенията са събрали повече от 100 000 подписа, както е предвидено в 
националното законодателство, като подчерта по този начин непропорционалните 
и необосновани пречки пред кандидатите в разрез с ангажиментите по ОССЕ и 

6 OВ L 45, 18.2.2020, стр. 3.
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други международни стандарти;

Б. като има предвид, че още в началото на май президентската кампания беше 
белязана от репресии на национално равнище срещу мирни демонстранти, 
активисти от гражданското общество, блогъри и журналисти, както и от сериозни 
опити за сплашване на политически активисти и техните семейства и 
поддръжници; като има предвид, че в цялата страна са задържани над 650 мирни 
демонстранти, журналисти и активисти от гражданското общество, участвали в 
протести срещу режима;

В. като има предвид, че въпреки че Беларус е държава, членуваща в ОССЕ, 
изборните процеси в Беларус не отговаряха на насоките на ОССЕ, в които се 
призовава за зачитане на основните свободи, равенство, универсалност, 
политически плурализъм, доверие, прозрачност и отчетност;

Г. като има предвид, че изборният процес не беше наблюдаван от мисия за 
наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ поради умишленото непубликуване на 
своевременна покана от страна на органите на Беларус;

Д. като има предвид, че беше съобщено за системни нередности и нарушения на 
международните избирателни стандарти по време на изборите, в това число 
сплашване на гласоподавателите, отричане на правото им да гласуват и масивно 
фалшифициране на протоколи от избирателните секции; като има предвид, че 
след документирането на редица нарушения на избирателното право в страната са 
били задържани независими местни наблюдатели, включително такива, 
наблюдавали предварителното гласуване на президентските избори в Беларус;

Е. като има предвид, че Централната избирателна комисия на Беларус обяви 
действащия президент Александър Лукашенко за победител на така наречените 
избори;

Ж. като има предвид, че надеждни национални доклади и инициативи в рамките на 
социалните медии на местно равнище показват широкомащабни изборни измами 
в полза на настоящия президент Александър Лукашенко и че много граждани на 
Беларус смятат Светлана Тихановская за победител в изборите;

З. като има предвид, че веднага след обявяването на т. нар. резултати от изборите 
започнаха безпрецедентни по мащабите си мирни протести, изразяващи воля за 
демократична промяна и зачитане на основните свободи и правата на човека, и че 
тези протести продължават и до днес, като обединяват стотици хиляди хора по 
улиците на Беларус, достигат връх през почивните дни в края на седмиците в 
„Маршовете на единството“ и демонстрират равнището на недоволство и 
мобилизация на беларуското общество;

И. като има предвид, че протестите бяха придружени от масови стачки в 
промишлени предприятия, в т.ч. в големи държавни предприятия в различни 
промишлени сектори, в дружества, училища, университети, в градове и села, в 
цялата страна;
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Й. като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави членки не признаха 
резултатите от президентските избори поради съществени съмнения за честността 
на изборите и широко разпространени твърдения за фалшифициране; като има 
предвид, че настоящият мандат на президента Лукашенко изтича на 5 ноември 
2020 г.;

К. като има предвид, че протестите в Беларус са с невиждан досега мащаб, 
провеждат се в цялата страна и обединяват хора от всички поколения, а 
ръководната роля очевидно се пада на жените;

Л. като има предвид, че беларуските органи отвърнаха на законните и мирни 
протести с несъразмерно насилие; като има предвид, че силите за сигурност 
реагираха много остро на мирните протести, често прибягвайки до прекомерна, 
ненужна и безразборна употреба на сила, като например използването на 
сълзотворен газ, палки, светошумови гранати и водни оръдия; като има предвид, 
че по данни на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека през 
последните седмици близо 6700 лица са били задържани при упражняване на 
правото си на свобода на мирни събрания; като има предвид, че от 9 август 2020 г. 
досега експерти са получили сведения за най-малко 450 случая на изтезания, 
сексуално насилие, изнасилване и малтретиране на лица, лишени от свобода, и че 
няколко души са изчезнали или са намерени мъртви, в това число Александър 
Тарайковски, Константин Шишмаков, Александър Вихор и Генади Шутов;

М. като има предвид, че за да се осигури временен институционален партньор за 
национален процес на диалог, целящ организиране на нови избори, които да се 
проведат в съответствие с международните стандарти и под наблюдението на 
БДИПЧ, беше създаден Координационен съвет; като има предвид, че оттогава 
насам няколко хиляди души изразиха своята подкрепа за неговите призиви за 
провеждане на нови избори и че всички водещи членове на Координационния 
съвет са били тормозени, разпитвани или арестувани (Лилия Власова, Максим 
Знак, Сергей Дилевски, Мария Колесникова); като има предвид, че 
продължаващите заплахи и тормоз принудиха водещите членове на опозицията 
Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Павел Латушко и Олга Ковалкова да 
потърсят убежище в Европейския съюз; като има предвид, че друг лидер – Мария 
Колесникова – беше отвлечена на 7 септември посред бял ден на улица в Минск 
от маскирани мъже в микробус без отличителни знаци; като има предвид, че 
носителят на Нобелова награда Светлана Алексиевич е единственият член на 
президиума на Координационния съвет, който продължава да бъде в Беларус и на 
свобода; като има предвид, че продължават да съществуват сериозни опасения по 
отношение на нейната безопасност въпреки извънредната подкрепа, която тя 
получава от европейските дипломати;

Н. като има предвид, че Европейският съвет от 19 август 2020 г. реши да наложи 
санкции на значителен брой лица, отговорни за насилието, репресиите и 
фалшифицирането на изборните резултати в Беларус, като им забрани да влизат в 
ЕС и замрази финансовите им активи в ЕС;
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О. като има предвид, че предизборната кампания и президентските избори бяха 
проведени по време на пандемията от COVID-19, чието въздействие беларуските 
политически ръководители и органи отричаха последователно, като се стигна 
дотам, че вместо тях журналисти, медицински персонал и обикновени хора 
споделяха важна информация относно пандемията и необходимите предпазни 
мерки, като по този начин демонстрираха обществената ангажираност на 
гражданите и жизнеността на гражданското общество в Беларус;

П. като има предвид, че на 27 август президентът на Руската федерация заяви 
подкрепата си за органите на Беларус в техните репресии срещу легитимното 
гражданско недоволство, като предложи да изпрати специални полицейски сили; 
като има предвид, че на 21 август г-н Лукашенко обяви замяната на някои 
стачкуващи и напуснали журналисти, работещи в държавни медии, с т. нар. руски 
медийни специалисти; като има предвид, че Русия, Китай и Турция бяха сред 
първите държави, поздравили г-н Лукашенко за неговата фалшифицирана изборна 
победа;

Р. като има предвид, че органите на Беларус продължават насилствените си 
действия срещу независими беларуски репортери и граждани журналисти и 
предприемат целенасочени опити да възпрепятстват предоставянето на обективна 
информация с цел да заглушат националните и международните опасения и 
заклеймяването, включително чрез отнемането на 29 август на журналистическата 
акредитация на повече от дузина международни репортери;

С. като има предвид, че положението с правата на човека в Беларус продължи да се 
влошава по време на предизборната кампания и след изборите; като има предвид, 
че работната среда на защитниците на правата на човека непрекъснато се влошава 
и че те биват подлагани системно на сплашване, тормоз и ограничения на 
основните свободи; като има предвид, че Беларус е единствената държава в 
Европа, която продължава да прилага смъртното наказание;

1. подчертава, че Европейският парламент, в съответствие с позицията на 
Европейския съвет, отхвърля резултатите от така наречените президентски 
избори, които се проведоха в Беларус на 9 август, тъй като те бяха проведени в 
грубо нарушение на всички международно признати стандарти; няма да признае 
Александър Лукашенко за президент на Беларус след изтичането на сегашния му 
мандат;

2. осъжда остро органите на Беларус за жестоките им репресии срещу мирните 
протести за справедливост, свобода и демокрация след фалшифицираните 
президентски избори от 9 август; призовава за незабавно прекратяване на 
насилието, за незабавно и безусловно освобождаване на всички лица, задържани 
по политически причини преди и след изборите от 9 август, включително всички 
лица, задържани за участието си в протести срещу изборните резултати или срещу 
насилието, използвано от органите, или за своите изявления в подкрепа на тези 
протести, както и за снемане на всички обвинения срещу тези лица;

3. осъжда продължаващите сплашвания, преследвания и несъразмерното използване 
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на сила по отношение на участници в стачки, членове на Координационния съвет 
и други представители на опозицията, активисти от гражданското общество, 
независими журналисти и блогъри; отправя искане за незабавно и безусловно 
освобождаване на всички лица, задържани произволно преди и след 
фалшифицираните избори от 9 август, включително Павел Северинец, Николай 
Статкевич, Мария Колесникова, Андрей Егоров, Антон Радненков и Иван 
Кравцов; изисква да бъдат спрени всички наказателни преследвания по 
политически съображения;

4. приветства Координационния съвет като временно представителство на хората, 
настояващи за демократични промени в Беларус, което е отворено за всички 
политически и социални заинтересовани страни;

5. подкрепя мирното и демократично прехвърляне на властта в резултат на 
приобщаващ национален диалог при пълно зачитане на демократичните и 
основните права на народа на Беларус; припомня във връзка с това призивите на 
народа на Беларус за организирането във възможно най-кратък срок на нови 
свободни и честни избори под ръководството на ОССЕ/БДИПЧ в присъствието на 
международни наблюдатели и в съответствие с международно признатите 
стандарти;

6. изразява своята недвусмислена подкрепа за народа на Беларус в неговите законни 
искания и стремежи към свободни и честни избори, основни свободи и права на 
човека, демократично представителство, политическо участие, достойнство и 
правото да определя собствената си съдба; признава, че настоящото протестно 
движение в Беларус се основава на общото и широко искане за демократизация на 
Беларус, чиито граждани трябва да се ползват от същите основни права на 
демокрация и свобода като всички останали граждани на европейския континент;

7. призовава Комисията, заместник-председателя/върховен представител, както и 
Съвета да предоставят помощ на демократичната опозиция в Беларус, 
включително на ръководения от Светлана Тихановская Координационен съвет;

8. оценява важния принос на смелите жени в Беларус, водени от Светлана 
Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, както и на техните 
поддръжници, за изразяването и представянето на легитимните искания на народа 
на Беларус; отбелязва, че много граждани на Беларус считат Светлана 
Тихановская за победител в президентските избори и за новоизбрания президент 
на Беларус;

9. изисква незабавното освобождаване на арестуваните членове на 
Координационния съвет Лилия Власова, Максим Знак, Сергей Дилевски и Мария 
Колесникова; настоява всеки национален диалог да се провежда с пълното и 
безпрепятствено участие на Координационния съвет; приветства предоставената 
на Светлана Алексиевич защита от страна на представители на държавите – 
членки на ЕС, и от страна на други държави със сходни възгледи;

10. остро осъжда ужасяващите актове на насилие и жестоките репресии и изтезания, 
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на които са подложени мирни демонстранти и задържани; призовава за 
независимо и ефективно разследване на свързаните с протестите смъртни случаи 
на Александър Тарайковски, Александър Вихор, Артем Паруков, Генадий Шутов 
и Константин Шишмаков;

11. призовава за прекратяването на всички форми на малтретиране и изтезаване, за 
въвеждане в Наказателния кодекс на Беларус на конкретно определение за 
изтезания в съответствие с международните стандарти в областта на правата на 
човека, както и за законодателни промени с цел криминализиране на 
насилственото изчезване;

12. настоява, че е необходимо да се гарантират правата на гражданите на свобода на 
събранията и сдруженията, на изразяване и на мнение, както и свободата на 
медиите, и по този начин да се премахнат всички ограничения, съществуващи в 
законодателството и на практика, които възпрепятстват тези свободи; 
категорично осъжда продължаващото прилагане на смъртно наказание и 
призовава за неговата незабавна и окончателна отмяна, а в очакване на това – за 
ефективно право на обжалване на смъртните присъди;

13. изцяло подкрепя беларуските работници и независими профсъюзи и призовава 
беларуските органи и работодатели да зачитат основните права на трудещите се 
да стачкуват без риск от уволнение, арест или други репресивни мерки в 
съответствие с конвенции 87 и 98 на МОТ; подкрепя призива на Международната 
конфедерация на профсъюзите до Международната организация на труда за 
спешна намеса срещу арестите и осъждането на лидери на стачни комитети и 
дейци на независими профсъюзи в защита на тяхната свобода на събиране и 
сдружаване; изразява подкрепата си за координиращата роля на Конгреса на 
демократичните профсъюзи в Беларус;

14. твърдо подкрепя санкциите на ЕС срещу лицата, отговорни за фалшифицирането 
на изборните резултати и репресиите в Беларус, включително Александър 
Лукашенко; призовава Съвета да приложи незабавно и в тясна координация с 
международните партньори широки и ефективни санкции срещу всички 
беларуски извършители на изборни измами, насилие и репресии в Беларус; 
призовава Съвета да последва примера на балтийските държави, включили 
Лукашенко в списъка си на санкционирани лица, при разширяването на 
първоначално предложената група от лица, които подлежат на санкции, така че да 
бъдат включени значителен брой длъжностни лица на високо и средно равнище, а 
така също и предприемачи, за които е известно, че подкрепят режима или 
уволняват свои служители за участие в стачки; призовава заместник-
председателя/върховен представител и Съвета да проучат възможността да 
включат руски граждани, които участват пряко в подкрепата на режима на 
Лукашенко в Беларус;

15. горещо приветства предложението на действащия председател на ОССЕ в 
координация със своя приемник да помогне на Беларус при организирането на 
процес на диалог; настоява органите на Беларус да приемат предложението, 
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направено от настоящия и бъдещия председател на ОССЕ;

16. настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да подготвят цялостен преглед на 
политиката на ЕС спрямо Беларус, насочен към оказване на подкрепа на народа на 
Беларус и неговите демократични стремежи, както и на гражданското общество, 
защитниците на правата на човека, независимите съюзи и независимите медии; 
призовава за увеличаване на финансирането от ЕС за беларуското гражданско 
общество, като същевременно се замрази всякакво прехвърляне на средства от ЕС 
за настоящото правителство на Беларус и за контролирани от държавата проекти 
и се спрат заемите от ЕИБ, ЕБВР и други заеми за настоящия режим; призовава 
настоятелно ЕС да организира конференция на донорите за демократичен 
Беларус, която да обедини международни финансови институции, държавите от 
Г-7, държавите – членки и институциите на ЕС, както и други желаещи да се 
ангажират с финансов пакет в размер на милиарди евро в подкрепа на бъдещите 
усилия за реформи и преструктурирането на икономиката;

17. призовава ЕСВД да прекрати преговорите по приоритетите за партньорство 
между ЕС и Беларус до провеждането на свободни и честни президентски избори;

18. призовава настоятелно правителството да укрепи системата за здравеопазване и 
да предостави на беларуските граждани по прозрачен и приобщаващ начин цялата 
относима и животоспасяваща информация за пандемията; подчертава 
необходимостта от подобряване на достъпа, наличието и качеството на здравните 
грижи в местата за задържане, особено предвид пандемията от COVID-19, както и 
условията на труд на медицинския персонал предвид информацията, че полицията 
възпрепятства оказването на помощ на ранени демонстранти и задържа 
медицински работници;

19. насърчава държавите – членки на ЕС, да улеснят и ускорят установяването на 
хуманитарен коридор и процедурата за получаване на визи за лица, които 
напускат Беларус по политически причини, или за тези, които се нуждаят от 
медицинско лечение вследствие на извършено срещу тях насилие, и да 
предоставят цялата необходима подкрепа на тях и на семействата им; призовава 
Комисията да пристъпи бързо към ефективно осъществяване на финансовата 
помощ от ЕС в подкрепа на гражданското общество и жертвите на репресии и да 
мобилизира повече средства за тяхната физическа, психологическа и материална 
подкрепа;

20. призовава ЕС да засили допълнително междуличностните контакти, като 
подкрепя независими беларуски НПО, организации на гражданското общество, 
защитници на правата на човека, представители на медиите и независими 
журналисти чрез създаване на допълнителни възможности за младите граждани 
на Беларус да учат в ЕС и като продължава да оказва подкрепа на Европейския 
хуманитарен университет; изисква от Комисията спешно да създаде програма за 
отпускане на стипендии за студенти и учени, изключени от беларуски 
университети заради позицията си в подкрепа на демокрацията;

21. подчертава необходимостта от цялостно разследване на престъпленията, 
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извършени от режима срещу народа на Беларус, и подчертава решителността си 
да допринесе за такова разследване;

22. осъжда потискането на медиите и интернет, както и сплашването на журналисти и 
блогъри с цел да се спре потокът от информация за положението в страната; 
подчертава правото на народа на Беларус да има безпрепятствен достъп до 
информация; призовава ЕС да използва Европейския фонд за демокрация и други 
инструменти в подкрепа на медиите и журналистите, подложени на репресии от 
страна на режима;

23. призовава Комисията, държавите членки и ЕСВД да оказват пълна подкрепа на 
усилията на Съвета на ООН по правата на човека и на Московския механизъм на 
ОССЕ да гарантират документирането и докладването от страна на международни 
организации за нарушения на правата на човека, както и последващото 
подвеждане на извършителите под отговорност и осигуряване на справедливост 
за жертвите;

24. подчертава колко е важно да се противодейства на всякакъв вид разпространение 
на дезинформация в Беларус по отношение на ЕС, неговите държави членки и 
институции, както и на дезинформация за положението в Беларус в рамките на 
ЕС, а така също и на други форми на хибридни заплахи, създавани от трети 
страни; отправя предупреждение към режима срещу всякакви опити за използване 
на национални, религиозни, етнически и други малцинства като начин за 
отклоняване на вниманието на обществото от изборните измами и последвалите 
масови протести и репресии;

25. осъжда хибридната намеса от страна на Руската федерация в Беларус, а именно 
изпращането на така наречени медийни експерти в държавните медии на Беларус, 
както и на съветници във военните и правоприлагащите органи, и призовава 
правителството на Руската федерация да преустанови всякаква прикрита или 
открита намеса във вътрешните процеси на Беларус; настоятелно призовава 
Руската федерация да зачита международното право и суверенитета на Беларус; 
предупреждава, че Александър Лукашенко няма нито политически, нито морален 
мандат да встъпва в никакви по-нататъшни договорни отношения от името на 
Беларус, включително с руските органи, които биха застрашили суверенитета и 
териториалната цялост на Беларус;

26. подчертава, че е важно събитията в Беларус да останат приоритет за ЕС; 
припомня необходимостта ЕС да бъде единен и постоянен в реакцията си спрямо 
положението в Беларус;

27. изразява съжаление по повод на факта, че Беларус вече е заредила ядрено гориво 
в първия реактор на атомната електроцентрала „Островец“ и планира през 
ноември 2020 г. да започне производство на енергия, без да е приложила изцяло 
препоръките от стрес тестовете, което е още по-тревожно в този момент на голяма 
политическа нестабилност;

28. призовава националните федерации по хокей на лед на държавите – членки на ЕС, 
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и на всички други демократични държави настоятелно да призоват 
Международната федерация по хокей на лед (IIHF) да оттегли своето решение за 
провеждане на световното първенство по хокей на лед през 2021 г. частично в 
Беларус, докато не се подобри положението, и по-специално състоянието на 
правата на човека в страната;

29. отново повтаря призива си Съветът на ЕС без по-нататъшно забавяне да установи 
всеобхватен, ефективен и навременен механизъм на ограничителни мерки, 
включващ целия ЕС, който би позволил предприемането на мерки срещу всички 
лица, държавни и недържавни субекти и други образувания, които носят 
отговорност за или участват в тежки нарушения и злоупотреби с правата на 
човека;

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на органите 
на Република Беларус и на Руската федерация.


