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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in priporočil o Belorusiji, 

– ob upoštevanju parlamentarnih volitev z dne 11. septembra 2016 in predsedniških 

volitev z dne 11. oktobra 2015, 

– ob upoštevanje izjave vodje delegacije za odnose z Belorusijo z dne 13. septembra 2016 

o nedavnih parlamentarnih volitvah v Belorusiji, 

– ob upoštevanje izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z 

dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji, 

– ob upoštevanju predhodnih ugotovitev Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi 

(OVSE)/Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), 

parlamentarne skupščine OVSE in parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 

12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o Belorusiji, zlasti tistih z dne 16. februarja 2016 o 

odpravi omejevalnih ukrepov zoper 170 posameznikov in tri beloruske družbe, 

– ob upoštevanju končnega poročila OVSE z dne 28. januarja 2016 o predsedniških 

volitvah v Belorusiji 11. oktobra 2015, 

– ob upoštevanju številnih izjav beloruskih oblasti, da se bodo nekatera priporočila 

OVSE/ODIHR po predsedniških volitvah leta 2015 izvajala pred parlamentarnimi 

volitvami leta 2016, 

– ob upoštevanju dejstva, da so beloruske oblasti 22. avgusta 2015 izpustile na prostost 

šest političnih zapornikov, ter izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice 

Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za 

evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna o izpustitvi 

političnih zapornikov v Belorusiji 22. avgusta 2015, 



 

 

– ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker je OVSE/ODIHR skupaj z Beneško komisijo Sveta Evrope v svojem končnem 

poročilu o predsedniških volitvah leta 2015 v Belorusiji pripravil sklop priporočil, ki naj 

bi jih Belorusija uresničila pred parlamentarnimi volitvami leta 2016; 

B. ker so beloruske oblasti v želji, da bi izboljšale odnose z Zahodom, izvedle več 

oklevajočih korakov, da bi strankam demokratične opozicije omogočile lažjo 

registracijo kot pri prejšnjih volitvah in tujim opazovalcem dovolile večji dostop do 

štetja glasov; 

C. ker je predsednik Belorusije 6. junija 2016 sklical volitve v poslansko zbornico; ker so 

te volitve potekale 11. septembra 2016; ker je bilo za volitve akreditiranih več kot 

827 mednarodnih opazovalcev in 32 100 državljanov v vlogi opazovalcev; ker 

OVSE/ODIHR v svojih sklepih navajata, da je večina državljanov v vlogi opazovalcev 

zastopala javna združenja, ki jih subvencionira država in ki se dejavno zavzemajo tudi 

za kampanje za provladne kandidate; ker je bila misija OVSE/ODIHR za opazovanje 

volitev napotena na opazovanje volitev na povabilo beloruskega ministrstva za zunanje 

zadeve; 

D. ker so bile po ocenah OVSE/ODIHR parlamentarne volitve leta 2016 organizirane 

učinkovito, vendar še vedno obstajajo številne dolgotrajne sistemske pomanjkljivosti, 

tudi omejevanje političnih pravic in temeljnih svoboščin v pravnem okviru; ker se je pri 

štetju in tabelarnem prikazu pokazalo precejšnje število postopkovnih nepravilnosti in 

pomanjkanje preglednosti; 

E. ker bo v beloruskem parlamentu prvič po dolgem času zastopana demokratična 

opozicija; ker po informacijah posebnega poročevalca OZN o človekovih pravicah v 

Belorusiji pravni in upravni sistemi, ki so podlaga za omejevanje človekovih pravic, 

ostajajo nespremenjeni; ker naj bi dva neodvisna poslanca parlamenta imela 

predvidoma vlogo resnične opozicije; 

F. ker od leta 1994 v Belorusiji ni bilo svobodnih in poštenih volitev po volilni zakonodaji, 

ki bi bila v skladu z mednarodno priznanimi standardi OVSE/ODIHR; 

G. ker je EU februarja 2016 kot znamenje dobre volje, da bi Belorusijo spodbudila k 

izboljšanju stanja na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države, 

odpravila večino omejevalnih ukrepov proti beloruskim uradnikom in pravnim osebam; 

ker je Svet v svojih sklepih o Belorusiji z dne 15. februarja 2016 poudaril, da je treba 

okrepiti sodelovanje med EU in Belorusijo na številnih gospodarskih in trgovinskih 

področjih ter pri nudenju pomoči, kar bi Belorusiji omogočilo vložitev prošnje za 

sredstva Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj 

(EBRD); ker je bilo pred volitvami leta 2016 opaziti prizadevanja za rešitev nekaterih 

dolgotrajnih problemov, hkrati pa ostajajo odprta še mnoga druga vprašanja v pravnem 

in postopkovnem volilnem okviru; 

H. ker sta beloruski skupini za spremljanje volitev Zagovorniki človekovih pravic za 

svobodne volitve (HRD) ter Pravica do izbire – 2016 (R2C) obsodili zadnje volitve, ker 

niso izpolnjevale več bistvenih mednarodnih standardov, hkrati pa niso verodostojno 

odražale volje beloruskih državljanov;  



 

 

I. ker so beloruske skupine opazovalcev zbrale konkretne dokaze o obsežnih vsedržavnih 

prizadevanjih, da bi napihnili volilno udeležbo med petdnevnimi predčasnimi volitvami 

(od 6. do 10. septembra 2016) in na volilni dan (11. septembra 2016), in ker je edini 

inštitut za javnomnenjske raziskave v Belorusiji (NISEPI) zaradi pritiska vlade prekinil 

svoje dejavnosti, to pa je močno otežilo ocenjevanje dejanskih političnih preferenc 

Belorusov; 

J. ker je del beloruske opozicije 18. novembra 2015 prvič predstavil sporazum o 

sodelovanju, po katerem naj bi na parlamentarnih volitvah leta 2016 nastopila enotno; 

K. ker je prvi obisk parlamentarne delegacije za odnose z Belorusijo po letu 2002 potekal v 

Minsku 18. in 19. junija 2015; ker Evropski parlament trenutno nima uradnih odnosov z 

beloruskim parlamentom; 

L. ker je imela Belorusija konstruktivno vlogo pri sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v 

Ukrajini; 

M. ker sta ruski napad na Ukrajino in nezakonita priključitev Krima v beloruski družbi 

povečala strah pred destabilizacijo notranjih razmer zaradi spremembe oblasti; ker pa 

Belorusi kljub temu niso opustili svojih upov za obsežne reforme in mirno preobrazbo 

države; 

N. ker belorusko gospodarstvo že več kot 20 let stagnira, osrednji sektorji pa so še vedno v 

lasti države ter pod vodstvom in nadzorom državne uprave; ker je beloruska 

gospodarska odvisnost od ruske ekonomske pomoči vse večja, gospodarska uspešnost 

Belorusije pa je med najslabšimi v Evrazijski gospodarski uniji – njen BDP se je na 

primer v obdobju 2015–2016 zmanjšal za več kot 30 milijard USD; 

O. ker je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvaja smrtno kazen; ker je 

belorusko vrhovno sodišče 4. oktobra 2016 potrdilo smrtno obsodbo Siarheja 

Vostrikava – to je bila četrta smrtna kazen, ki jo je to sodišče potrdilo v letu 2016; 

P. ker organizacije za človekove pravice opozarjajo na nove oblike nadlegovanja 

opozicije; ker beloruske oblasti niso opustile represivnega ravnanja proti političnim 

nasprotnikom: ker za miroljubne protestnike še vedno velja upravna odgovornost, 

omejene so druge državljanske in politične pravice, država pa ima nove politične 

zapornike; ker beloruske oblasti niso sprejele ukrepov za sistemske in kakovostne 

spremembe na področju človekovih pravic, zlasti na zakonodajni ravni; 

Q. ker so boljši odnosi med EU in Belorusijo mogoči samo pod pogojem, da se občutno 

izboljša stanje na področju svobode govora in medijev, spoštovanje političnih pravic 

navadnih državljanov in opozicijskih aktivistov ter spoštovanje načela pravne države in 

temeljnih pravic; ker je Evropska unija še vedno trdno zavezana nadaljnjemu 

zagovarjanju človekovih pravic v Belorusiji, vključno s svobodo govora in medijev; 

R. ker je Belorusija 25. oktobra 2016 sprejela prvi nacionalni akcijski načrt za človekove 

pravice, ki ga je z resolucijo odobril svet ministrov; ker po navedbah beloruskih oblasti 

ta načrt opredeljuje glavne smernice ukrepanja za izvajanje zavez države na področju 

človekovih pravic; 

S. ker je eden od ciljev sodelovanja Belorusije v vzhodnem partnerstvu in njegovi 

parlamentarni veji Euronest okrepiti sodelovanje med to državo in EU; ker beloruski 



 

 

parlament nima uradnega položaja v parlamentarni skupščini Euronest; 

T. ker Belorusija na meji z EU v Ostrovcu gradi svojo prvo jedrsko elektrarno; ker mora 

vsaka država, ki uporablja jedrsko energijo, dosledno spoštovati mednarodne zahteve in 

standarde na področju jedrske in okoljske varnosti; ker mora beloruska vlada, ki nosi 

izključno odgovornost za varnost in varovanje jedrskih objektov na svojem ozemlju, 

spoštovati svoje obveze do lastnih državljanov in sosednjih držav; ker morata biti 

temeljni načeli za gradnjo, delovanje in razgradnjo vseh jedrskih objektov načeli 

odprtosti in preglednosti; 

U. ker je Belorusija članica Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti in sodeluje z 

Rusijo pri skupnih vojaških manevrih „Zapad“, ki zajemajo scenarije napadov na njene 

zahodne sosede, med katerimi je tudi simulacija uporabe jedrskega orožja proti Poljski; 

ker naj bi Belorusija naslednje leto sodelovala pri manevrih „Zapad-2017“ z 

morebitnimi nadaljnjimi agresivnimi scenariji; 

1. je še vedno zelo zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti, ki so jih neodvisni mednarodni 

opazovalci zaznali med predsedniškimi volitvami leta 2015 in parlamentarnimi 

volitvami leta 2016; ve za poskuse za izboljšanje stanja, ki pa ne zadostujejo; je 

seznanjen, da bo v novoizvoljenem parlamentu en predstavnik opozicijske stranke in en 

predstavnik nevladnega sektorja; vendar meni, da gre za politično imenovanje in ne za 

izid volitev; ugotavlja, da bo upoštevanje prihodnjih zakonodajnih predlogov, ki jih 

bosta vložila ta poslanca, dejanski preizkus političnih namer oblasti, ki stojijo za njunim 

imenovanjem; 

2. poziva beloruske oblasti, naj brez odlašanja nadaljujejo celovito reformo volilnega 

sistema kot del širšega demokratičnega procesa in v sodelovanju z mednarodnimi 

partnerji; poudarja, da je treba še pravočasno za občinske volitve marca 2018 začeti 

izvajati priporočila OVSE/ODIHR, ki jih bodo morali spoštovati domači in mednarodni 

opazovalci; poudarja, da je to ključ za dosego želenega napredka v odnosih med EU in 

Belorusijo; 

3. ponovno poziva beloruske oblasti, naj v skladu s splošno deklaracijo o človekovih 

pravicah ter mednarodnimi in regionalnimi instrumenti o človekovih pravicah, ki jih je 

ratificirala Belorusija, v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje demokratičnih načel, 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

4. poziva belorusko vlado, naj rehabilitira izpuščene politične zapornike ter naj jim v celoti 

povrne državljanske in politične pravice; 

5. izraža zaskrbljenost, ker v Belorusiji od leta 2000 ni bila registrirana nobena nova 

politična stranka; poziva, naj se opustijo vse omejitve v zvezi s tem; poudarja, da je 

treba vsem političnim strankam omogočiti neomejeno politično delovanje, zlasti v času 

volilne kampanje; 

6. pričakuje, da bodo oblasti nehale nadlegovati neodvisne medije iz političnih razlogov; 

poziva k odpravi prakse upravnega pregona in samovoljne rabe člena 22.9(2) zakona o 

upravnem postopku proti neodvisnim novinarjem, ki brez akreditacije sodelujejo s 

tujimi mediji, saj se tako omejuje pravica do svobode izražanja in širjenja informacij; 

7. poziva belorusko vlado, naj nemudoma razveljavi člen 193/1 kazenskega zakonika, ki 



 

 

določa kazni za organizacijo in udeležbo v dejavnostih neregistriranih javnih združenj 

in organizacij, ter jim dovoli polno, svobodno in nemoteno pravno delovanje; Komisijo 

zlasti opozarja, da je sedaj zaradi uporabe tega člena in drugih omejevalnih ukrepov več 

kot 150 beloruskih nevladnih organizacij registriranih v Litvi, na Poljskem, Češkem in 

drugje; 

8. poziva beloruske oblasti, naj preučijo svojo politiko, pa kateri je mednarodna finančna 

pomoč nevladnemu sektorju v Belorusiji močno obdavčena; 

9. ostro obsoja politiko beloruske vlade, ki uporablja posebne sile za posredovanje v 

notranjih zadevah civilnodružbenih organizacij, tudi tistih, ki zastopajo narodne 

manjšine, kot je neodvisna nevladna organizacija Zveza Poljakov v Belorusiji; 

10. poziva Belorusijo kot edino državo v Evropi, ki še vedno izvaja smrtno kazen in ki je 

nedavno znova začela izvajati usmrtitve, naj se pridruži svetovnemu moratoriju za 

izvrševanje smrtne kazni, kar bo prvi korak k njeni dokončni odpravi; ponovno 

opozarja, da je smrtna kazen nehumano in ponižujoče ravnanje in da ni dokazov, da 

odvrača od kaznivih dejanj, z njenim izvajanjem pa postanejo sodne napake 

nepopravljive; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in Komisijo, naj ta 

vprašanja prednostno obravnavata v potekajočem dialogu o človekovih pravicah med 

EU in Belorusijo; pri tem pozdravlja, da je beloruski svet ministrov sprejel akcijski 

načrt za izvajanje priporočil iz splošnega rednega pregleda delovne skupine Sveta OZN 

za človekove pravice, ter pričakuje, da se bodo ta priporočila v celoti izvajala; 

11. poziva EU, naj ohrani zagon za nadaljnjo normalizacijo odnosov z Belorusijo; ponavlja 

svoje stališče, da je mogoče obstoječe razlike najbolje odpraviti z boljšo komunikacijo 

in da lahko nadaljnje sodelovanje EU, zlasti Evropskega parlamenta, pri dialogu z 

Belorusijo in zlasti njenimi državljani in civilno družbo ter s parlamentom in različnimi 

političnimi strankami prinese oprijemljive rezultate in prispeva k neodvisnosti, 

suverenost in blaginji države; 

12. poziva ESZD in Komisijo, naj nadaljujeta in povečata podporo organizacijam civilne 

družbe v Belorusiji in v tujini; v zvezi s tem poudarja, da je treba pomagati vsem 

neodvisnim virom informacij v beloruski družbi in v tujini, tudi medijem, ki oddajajo v 

beloruskem jeziku; 

13. ugotavlja, da so se januarja 2014 začela pogajanja za lažjo pridobitev vizumov, s čimer 

bi se izboljšali stiki med ljudmi in spodbudil nastanek civilne družbe; poudarja, da bi 

morali Komisija in ESZD sprejeti potrebne ukrepe za pospešitev napredka na tem 

področju; 

14. podpira EU in njeno politiko „kritičnega sodelovanjaˮ z beloruskimi oblastmi in izraža 

pripravljenost, da k njej prispeva tudi prek svoje delegacije za odnose z Belorusijo; 

poziva Komisijo, naj skrbno spremlja zakonodajne pobude in nadzoruje njihovo 

izvajanje; opozarja, da se mora EU prepričati, da se njena sredstva ne bodo uporabljala 

za zatiranje organizacij civilne družbe, zagovornikov človekovih pravic, neodvisnih 

novinarjev in vodij opozicije; 

15. je zaskrbljen zaradi varnostnih pomislekov, ki so se pojavili zaradi gradnje beloruske 

jedrske elektrarne v Ostrovcu, manj kot 50 kilometrov od litovske prestolnice Vilne in 

blizu poljske meje; poudarja, da potrebujemo celosten mednaroden nadzor nad 



 

 

izvajanjem tega projekta, da bi zagotovili njegovo skladnost z mednarodnimi jedrskimi 

in okoljskimi varnostnimi zahtevami in standardi, vključno s konvencijama OZN iz 

Espooja in Aarhusa; poziva Komisijo, naj v svoj dialog z Belorusijo in Rusijo vključi 

vprašanje varnosti in preglednosti v zvezi z belorusko jedrsko elektrarno, ki se gradi, saj 

jo financira Rusija in temelji na tehnologiji Rosatom, Parlamentu in državam članicam, 

zlasti tistim, ki mejijo na Belorusijo, pa naj redno poroča; poziva Svet in Komisijo, naj 

uporabita svoje vzvode, vključno s pogojevanjem makrofinančne pomoči EU, da bi 

zagotovila, da Belorusija spoštuje mednarodne varnostne standarde glede jedrske 

elektrarne v Ostrovcu, zlasti kar zadeva izvajanje stresnih testov, kot je bilo 

dogovorjeno s Komisijo 23. junija 2011; 

16. pripisuje velik pomen pristopu Belorusije k parlamentarni skupščini Euronest ter ga z 

veseljem pričakuje, in sicer v skladu z ustanovno listino in kakor hitro bodo izpolnjeni 

politični pogoji, saj bi bil logična razširitev sodelovanja z Belorusijo v okviru 

večstranskega sodelovanja vzhodnega partnerstva; 

17. poudarja svojo zavezanost delovanju v korist beloruskega prebivalstva tako, da podpira 

njihove demokratične težnje in pobude ter prispeva k stabilni, demokratični in uspešni 

prihodnosti države; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje 

delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, OVSE/ODIHR, Svetu Evrope in 

beloruskim oblastem. 


