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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία 
ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών 2015
(2015/2834(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις συστάσεις του σχετικά με τη 
Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων από τις αρχές, στις 22 
Αυγούστου 2015,

– έχοντας υπόψη τις επικείμενες προεδρικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 
11 Οκτωβρίου 2015,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόσφατη εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ της 
Λευκορωσίας και της ΕΕ, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη θετική αλλαγή όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη Λευκορωσία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται η πίεση και ο εκφοβισμός των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, με τις επιδρομές της αστυνομίας και την 
κατάσχεση εξοπλισμού των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη βίαιη 
απομάκρυνση ακτιβιστών από τη Λευκορωσία να εξακολουθούν να αποτελούν 
καθημερινό φαινόμενο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την πρακτική των 
διοικητικών διώξεων κατά ανεξάρτητων δημοσιογράφων που συνεργάζονται με ξένα 
μέσα ενημέρωσης χωρίς διαπίστευση, και ότι τους τελευταίους μήνες έχουν 
διαπιστωθεί διάφορες τέτοιες περιπτώσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία παραμένει η μόνη χώρα της Ευρώπης που 
εφαρμόζει τη θανατική ποινή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Απριλίου 2015 ο Πρόεδρος Λουκατσένκο υπέγραψε το 
Διάταγμα αριθμός 3 «σχετικά με την πρόληψη της κοινωνικής εξάρτησης», που 
προβλέπει υποχρεωτική εργασία για τους ανέργους υπό την απειλή της καταβολής 
ειδικού τέλους στον κρατικό προϋπολογισμό ή διοικητικής ευθύνης υπό μορφή 
προστίμου ή διοικητικής κράτησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη από το 2002 επίσημη επίσκεψη της αντιπροσωπείας 
του ΕΚ για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία  πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Ιουνίου 2015 
στο Μινσκ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην τομεακή συνεργασία στους 
τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διαδικασία της Μπολόνια), της επαγγελματικής 
κατάρτισης, της ψηφιακής αγοράς, της ενέργειας, της ασφάλειας των τροφίμων, και του 
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πολιτισμού, μεταξύ άλλων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Λευκορωσίας ως διαμεσολαβήτριας σε 
προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία έχει αξιολογηθεί 
θετικά·

1. παραμένει εξαιρετικά ανήσυχο για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα, καθώς και για τις σοβαρές ελλείψεις που 
παρατηρήθηκαν από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές κατά τη διάρκεια 
προηγούμενων εκλογών·

2. χαιρετίζει την απελευθέρωση των υπολοίπων πολιτικών κρατουμένων, και την θεωρεί 
ως πιθανή πρόοδο για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας· 
καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει τους πολιτικούς 
κρατούμενους που απελευθερώθηκαν και να τους αποδώσουν και πάλι πλήρη ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι προηγούμενες ευκαιρίες για βελτίωση των 
σχέσεων δεν πραγματώθηκαν, διότι τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν από τις 
αρχές του Μινσκ είχαν αυστηρό τακτικό χαρακτήρα· εκφράζει επομένως την 
συγκρατημένη ελπίδα ότι αυτή τη φορά τη δράση θα την ακολουθήσουν μέτρα που θα 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο στις διμερείς σχέσεις·

3. τονίζει ότι η Λευκορωσία πρέπει να διεξαγάγει τις επικείμενες προεδρικές εκλογές 
σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και ότι πρέπει να δοθεί στην 
αντιπολίτευση ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα κυβερνητικά ελεγχόμενα μέσα 
επικοινωνίας και να της επιτραπεί η συμμετοχή στις εκλογές σε ισότιμη βάση·

4. αναμένει να σταματήσουν οι αρχές την παρενόχληση των ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης για πολιτικούς λόγους· τις καλεί δε να σταματήσουν την  πρακτική της 
διοικητικής δίωξης και της αυθαίρετης εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφος 9 εδάφιο 
2 του Διοικητικού Κώδικα κατά ανεξαρτήτων δημοσιογράφων για τη συνεργασία τους 
με ξένα μέσα ενημέρωσης χωρίς διαπίστευση, που περιορίζουν το δικαίωμα στην 
ελευθερία της έκφρασης και της διάδοσης των πληροφοριών·

5. υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή έχει εφαρμοστεί σε δέκα άτομα στη Λευκορωσία από 
το 2010, με τρεις εκτελέσεις το 2014 και με πιο πρόσφατη επιβολή θανατικής ποινής 
στις 18 Μαρτίου 2015· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη Λευκορωσία, τη μόνη χώρα στην 
Ευρώπη που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, να προσχωρήσει σε ένα 
παγκόσμιο μορατόριουμ όσον αφορά την εκτέλεση της θανατικής ποινής, ως πρώτο 
βήμα προς την οριστική κατάργησή της·

6. καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής του 
ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όσον αφορά την 
κατάργηση των στοιχείων καταναγκαστικής εργασίας στη χώρα·

7. καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίσουν σε όλες τις περιπτώσεις τον 
σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και με τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει 
κυρώσει η Λευκορωσία·



PE565.834v01-00 4/4 RE\1072205EL.doc

EL

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποστηρίξει με οικονομικά και 
πολιτικά μέσα τις προσπάθειες και τις δημοκρατικές προσδοκίες της κοινωνίας των 
πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
της Λευκορωσίας·

9. αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην τομεακή συνεργασία στους τομείς της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διαδικασία της Μπολόνια), της επαγγελματικής κατάρτισης, 
της ψηφιακής αγοράς, της ενέργειας, της ασφάλειας των τροφίμων, και του πολιτισμού, 
μεταξύ άλλων·

10. αναγνωρίζει την αύξηση στη χρήση της λευκορωσικής γλώσσας στη δημόσια ζωή·  
επισημαίνει τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας της Λευκορωσίας για προώθηση της 
χρήσης της λευκορωσικής γλώσσας στην εκπαίδευση, καθώς και τη δημοσίευση των 
νομοθετικών πράξεων από το Συνταγματικό Δικαστήριο τόσο στα ρωσικά όσο και στα 
λευκορωσικά·

11. είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να συμβάλλει, και μέσω της αντιπροσωπείας του ΕΚ 
για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία,  στην πολιτική «κριτικής δέσμευσης» της ΕΕ έναντι 
της Λευκορωσίας·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ/ΑΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.


