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A Visegrádi Csoport parlamentjei külügyi bizottsági elnökeinek
közös nyilatkozata
az Európai Unió Belarusszal közös, külső határszakaszainál kialakult
helyzetről
(Budapest, 2021. november 22.)
Mi, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia parlamentjei külügyi
bizottságainak elnökei a balti államokbeli parlamenti partnereinkkel közös
megbeszélést folytattunk az Európai Unió Belarusszal szomszédos, külső
határszakaszainál kialakult helyzetről. A megbeszélés alapján mi – a V4-es országok
külügyi bizottságainak elnökei – a következőkben állapodtunk meg:
Határozottan elítéljük az Európai Unió ellen irányuló hibrid intézkedések
részeként mesterségesen létrehozott irreguláris migráció politikai eszközként
történő felhasználását. A rászorulók politikai célok elérése érdekében történő
felhasználása egyértelműen sérti az alapvető európai értékeket és a nemzetközi
normákat. A belarusz vezetés intézkedései nyilvánvalóan és szisztematikusan
veszélyeztetik a kiszolgáltatott emberek életét, ami elfogadhatatlan.
Az EU és a NATO tagjaiként szolidárisak vagyunk Lengyelországgal,
Lettországgal és Litvániával, és a nemzetközi jog alapvető értékeivel és
normáival összhangban támogatunk a jelenlegi válságra válaszul meghozott
minden intézkedést, amely szoros együttműködést igényel kulcsfontosságú
nemzetközi partnereinkkel. A szuverén államok területének védelme továbbra
is prioritást élvez, azonban Belarusznak szabad hozzáférést kellene biztosítania
a humanitárius segélyek és az újságírók számára. Ezenfelül elismerjük az
irreguláris migráció kezelése és az EU külső határainak védelme érdekében az
összes uniós tagállam által meghozott intézkedéseket. Sürgetjük az Európai
Uniót, hogy mérlegelje az ezekre a helyzetekre adott stratégiai válaszát, hogy
növelhesse hatékonyságát, illetve elháríthassa a migráció fegyverként történő
felhasználására irányuló esetleges jövőbeli kísérleteket.
Hangsúlyozzuk, hogy azokat, akik a nemzetközi védelmet kérők számára
rendelkezésre álló, szokásos eljárásrendet megkerülve próbálták meg illegálisan
átlépni külső határainkat, vissza kell küldeni. A származási és
tranzitországokkal folytatott átfogó párbeszédek és partnerségek alapvető
jelentőségűek, és minden érintett fél számára előnyösek; ezért hangsúlyozzuk
annak fontosságát, hogy ezek az országok megtegyék a szükséges lépéseket,
támogatást nyújtsanak, és teljes mértékben együttműködjenek a
visszafogadások és visszaküldések terén.
A Visegrádi Csoport tagjai továbbra is éberen figyelik a helyzet eszkalálódásának
és egy belarusz provokációnak a lehetőségét a Lengyelországgal, Litvániával és
Lettországgal közös határszakaszoknál, valamint a továbbiakban is szorosan
figyelemmel kísérik a kialakult helyzet térségünk biztonságára gyakorolt
lehetséges hatásait. A belarusz rezsimet felszólítjuk továbbá, hogy a nemzetközi

joggal összhangban azonnal hagyjon fel ezekkel az intézkedésekkel, és tartsa
tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat. Egy
demokratikus, független, szuverén, virágzó és stabil Belaruszt a továbbiakban is
támogatni fogunk. A belarusz nép hangját és akaratát nem lehet elhallgattatni.
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