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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία 
(2012/2581(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη 
Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόστηκε από 
την εκτελεστική απόφαση 2012/126/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, και τον κανονισμό (ΕΚ) 
765/2006 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόστηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ)170/2012 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας,

– έχοντας υπόψη 2011/69/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κατάλογο των 
προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να συμπεριλάβει άτομα 
υπεύθυνα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές 
εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου στη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και 
οποιασδήποτε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας (Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων), στην οποία η Λευκορωσία είναι 
συμβαλλόμενο μέρος,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, που 
εγκρίθηκαν κατά την 3065η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 
Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που 
εγκρίθηκε στην Πράγα στις 7-30 Μαΐου 2009 και τη δήλωση σχετικά με την κατάσταση 
στη Λευκορωσία, που εγκρίθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική 
Σχέση στις 3 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1857 (2012) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία, της 25ης 
Ιανουαρίου 2012,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. έχοντας υπόψη ότι με την απόφαση 2012/126/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου τα  περιοριστικά 
μέτρα κατά της Λευκορωσίας επεκτείνονται σε δεκαεννέα δικαστές και εισαγγελείς και 
δύο αξιωματούχους της αστυνομίας, που θεωρούνται ένοχοι για πράξεις καταστολής εις 
βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ελήφθη με 
συμφωνία των 27 υπουργών εξωτερικών της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2012 οι αρχές της Λευκορωσίας κάλεσαν 
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τους πρέσβεις της ΕΕ και της Πολωνίας στο Μινσκ να εγκαταλείψουν τη χώρα και 
ανακάλεσαν στο Μινσκ τους επικεφαλής των διπλωματικών τους υπηρεσιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βαρσοβία για διαβουλεύσεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια ημέρα η ΕΕ, απαντώντας στην ενέργεια αυτή των αρχών 
της Λευκορωσίας, αποφάσισε να καλέσει σε διαβούλευση όλους τους πρεσβευτές στο 
Μινσκ των κρατών μελών της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη προβεί σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 
210 ατόμων και σε απαγόρευση χορήγησης θεώρησης σε αυτά λόγω της συνεχιζόμενης 
καταστολής από το καθεστώς Λουκασένκο κατά της κοινωνίας των πολιτών, της 
αντιπολίτευσης και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

Ε. έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εξαγγείλει τη διεξαγωγή συζήτησης εντός του Μαρτίου 2012 
σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά επιχειρηματιών οι οποίοι χρηματοδοτούν το 
καθεστώς του Λουκασένκο·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι  η Ρωσία, η Λευκορωσία και το Καζαχστάν, με κοινή δήλωση 
τους, χαρακτηρίζουν τις οικονομικές κυρώσεις κατά του Μινσκ απαράδεκτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βλαντιμίρ Πουτίν δήλωσε ότι η Ρωσία αντιτίθεται σε όλες τις 
κυρώσεις επειδή  οδηγούν σε παρέμβαση, όπως στις τραγικές περιπτώσεις της Λιβύης και 
του Ιράκ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  στη Λευκορωσία οι διώξεις και οι φυλακίσεις  υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συνεχείς και ότι το καθεστώς του Λουκασένκο 
σκλήρυνε την καταστολή εις βάρος  ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, της 
δημοκρατικής αντιπολίτευσης και των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι  στη Λευκορωσία δεν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη στο κράτος 
δικαίου και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ενώ οι δικαστικές διαδικασίες ουδόλως 
τηρούν τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  μεγάλος αριθμός στελεχών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών της 
κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των 
οποίων οι  Mikalai Statkevich, Andrei Sannikau, Pavel Seviarynets, Dzmitry Bandarenka 
και Ales Bialiatski εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές και στις αποκαλούμενες 
«ποινικές κατασκηνώσεις»· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Syarhiej Kavalenka, μέλος του Συντηρητικού Χριστιανικού 
Κόμματος, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών και ενός μηνός επειδή είχε κρεμάσει την 
ερυθρόλευκη σημαία (σύμβολο της ανεξάρτητης Λευκορωσίας) σε χριστουγεννιάτικο 
δένδρο στο Vitebsk· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Syarhiej Kavalenka συνεχίζει για 86η 
ημέρα απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για μια άδικη απόφαση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ivan Shyla, πολίτης της Λευκορωσίας που σπουδάζει στην 
Πολωνία, στις 14 Φεβρουαρίου 2012 συνελήφθη από αξιωματικούς της Spetsnaz 
μπροστά στα γραφεία της PEN Center στο Μινσκ, όπου επρόκειτο να παραστεί στην 
τελετή απονομής των βραβείων «Αγαπώ τη Λευκορωσία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι  το 
δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Ivan Shyla θα εκρατείτο 22 ημέρες στη φυλακή επειδή το 
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προηγούμενο έτος είχε συμμετάσχει στην εκστρατεία αλληλεγγύης προς τον Dzmitrijem 
Dashkevich·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 επρόκειτο να λάβει χώρα στη Λευκορωσία το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα χόκευ επί πάγου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας έχουν υπογράψει τη δήλωση της 
Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Πράγα, με την οποία 
δεσμεύθηκαν «στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών αξιών, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

1. καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες διώξεις και κρατήσεις υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του Λουκασένκο και ζητεί επίμονα από τις 
αρχές της Λευκορωσίας να παύσουν την καταστολή εις βάρος των ακτιβιστών της 
κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων δημοσιογράφων·

2. καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αποφυλακίσουν αμέσως και άνευ όρων τα στελέχη 
της αντιπολίτευσης που κρατούνται στις φυλακές, να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη 
πρόσβαση των συγγενών τους καθώς και πρόσβαση των κρατουμένων στην ιατρική 
περίθαλψη και να εγγυηθούν δίκαια δίκη για όσους κατηγορούνται στην ποινική δίκη για 
τη μαζική αναταραχή· ζητεί επιτακτικά από τις αρχές της Λευκορωσίας να 
αποφυλακίσουν πάραυτα και άνευ όρων τον Syarhiej Kavalenka και να του παράσχουν 
την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη·

3. καταδικάζει τη σύλληψη και καταδίκη του Ivan Shyla, νεαρού ακτιβιστή του «Μετώπου 
Νεολαίας»· υπενθυμίζει ότι οι πράξεις αλληλεγγύης προς πολιτικούς κρατουμένους δεν 
μπορούν να αποτελέσουν πρόσχημα για καταστολή της αντιπολίτευσης·

4. καταδικάζει έντονα τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από την KGB, από την 
αστυνομία της Λευκορωσίας και από άλλες αρχές, όπως βασανιστήρια, παρενόχληση και 
χρήση βίας με σκοπό την εκμαίευση ψευδών ομολογιών από τους κρατουμένους· 
καταδικάζει τις απειλές κατά των συγγενών των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων, δικηγόρων και μελών της κοινωνίας των πολιτών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προηγούμενες κυρώσεις της ΕΕ κατά εκπροσώπων 
του καθεστώτος της Λευκορωσίας και καλεί την Ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης των 
κυρώσεων·

6. καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
στις οποίες η Λευκορωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος·

7. τονίζει ότι οποιοσδήποτε διάλογος με το καθεστώς της Λευκορωσίας είναι δυνατός μόνον 
εφόσον οι αρχές της χώρας τηρήσουν τις θεσμικές και διεθνείς υποχρεώσεις τους έναντι 
του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· επαναλαμβάνει 
ότι ουδεμία πρόοδος είναι δυνατή στον διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας χωρίς πρόοδο της 
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Λευκορωσίας προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

8. καλεί τη Διεθνή Ομοσπονδία χόκευ επί πάγου και τις αντίστοιχες εθνικές ομοσπονδίες να 
ματαιώσουν τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου κυπέλλου χόκευ επί πάγου 2014 στη 
Λευκορωσία και να τη μεταφέρουν σε μία χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
του λαού της· τονίζει ότι ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός δεν πρέπει να διεξαχθεί 
σε χώρα της οποίας το αυταρχικό και σκαιό καθεστώς έχει προκαλέσει δεινά και 
καταστολή σε χιλιάδες πολίτες·

9. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει με όλα τα οικονομικά και πολιτικά μέσα τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, των ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης (μεταξύ των οποίων ο τηλεοπτικός σταθμός Belsat, το Ευρωπαϊκό 
Ραδιόφωνο για τη Λευκορωσία, το Radio Racyja και άλλα) και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων της Λευκορωσίας για προώθηση της δημοκρατίας και αντίσταση στο 
καθεστώς·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Βρετανικής Κυβέρνησης να 
εφαρμόσει την επιβληθείσα από την ΕΕ απαγόρευση εισόδου του προέδρου Λουκασένκο, 
ο οποίος επιθυμεί να επισκεφτεί το Ηνωμένο βασίλειο με την ευκαιρία των Ολυμπιακών 
Αγώνων, το καλοκαίρι.  Αξίζουν συγχαρητήρια στη Βρετανική κυβέρνηση, που έδωσε 
νομική προτεραιότητα στην ταξιδιωτική απαγόρευση της ΕΕ έναντι των δεσμεύσεών της 
προς την διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την 
Πολιτική Ασφάλεια, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 
Λευκορωσίας.


