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B9-0271/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία
(2020/2779(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη δρομολόγηση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Πράγα στις 7 
Μαΐου 2009 ως μια κοινή προσπάθεια της ΕΕ και των έξι ανατολικών εταίρων της, 
συγκεκριμένα της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας,

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης που πραγματοποιήθηκαν το 2009 στην Πράγα, το 2011 στη Βαρσοβία, το 2013 
στο Βίλνιους, το 2015 στη Ρίγα και το 2017 στις Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, και ειδικότερα εκείνα της 24ης 
Νοεμβρίου 20161 και της 6ης Απριλίου 20172 σχετικά με την κατάσταση στη 
Λευκορωσία, της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με τη Λευκορωσία3, και της 4ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 974,

– έχοντας υπόψη τις προεδρικές εκλογές που διεξάχθηκαν στη Λευκορωσία στις 9 
Αυγούστου,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 
Αυγούστου και των ηγετών των πέντε πολιτικών ομάδων στις 17 Αυγούστου σχετικά 
με την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου,

– έχοντας υπόψη την έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων  στις 14 
Αυγούστου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 Αυγούστου σχετικά με την 
κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου,

– έχοντας υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΑΠ/ΥΕ) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την 
κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α: λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική εκστρατεία αμαυρώθηκε από εκτεταμένη 

1 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 135.
2 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 60.
3 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 100.
4 ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 18.
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χειραγώγηση και παρεμβάσεις υπέρ του εν ενεργεία προέδρου, εκφοβισμό και 
καταστολή εις βάρος άλλων υποψηφίων, των οικογενειών και των υποστηρικτών τους, 
από πολυάριθμες συλλήψεις και απόπειρες φίμωσης ανεξάρτητων δημοσιογράφων και 
ιστολόγων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς καταγγέλλονταν παρατυπίες κατά τη διάρκεια των 
εκλογών, άνθρωποι εκφοβίζονταν και συχνά στερούνταν το δικαίωμα ψήφου τους, ότι 
πρακτικά εκλογικών τμημάτων παραποιήθηκαν και ότι νοθεύθηκαν σε μεγάλη κλίμακα 
τα εκλογικά αποτελέσματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν συμμορφώθηκαν με τον 
ελάχιστο βαθμό διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για μια αξιόπιστη, διαφανή, 
ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
παρέχονται από εξειδικευμένες δομές του ΟΑΣΕ, του οποίου η Λευκορωσία είναι 
συμμετέχον κράτος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεντρική εκλογική επιτροπή ανακήρυξε τον Αλεξάντερ 
Λουκασένκο ως τον φερόμενο νικητή των εκλογών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιόπιστες πηγές κάνουν λόγο για σαφή νίκη της Σβετλάνα 
Τιχανόφσκαγια, με συντριπτική πλειοψηφία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν αναγνώρισαν 
τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών λόγω σοβαρών αμφιβολιών σχετικά με τον 
δίκαιο χαρακτήρα των εκλογών και εκτεταμένων καταγγελιών για νοθεία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρηνικές διαμαρτυρίες που εκφράζουν την επιθυμία για 
δημοκρατική αλλαγή και ελευθερία ξεκίνησαν σε όλη τη χώρα ήδη τη νύχτα της 
Κυριακής 9 Αυγούστου στο Μινσκ, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, 
κορυφώνονται τα σαββατοκύριακα στις Πορείες Ενότητας, καθώς και ότι η κλίμακα 
των διαδηλώσεων είναι πρωτοφανής στην ιστορία της Λευκορωσίας, με τον αριθμό των 
συμμετεχόντων να φθάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας συνοδεύονται από εκτεταμένες 
απεργίες σε εργοστάσια, εταιρείες, σχολεία, πανεπιστήμια, πόλεις, κωμοπόλεις και 
χωριά, σε ολόκληρη τη χώρα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αντέδρασαν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες με δυσανάλογη 
χρήση ισχύος και υπέρμετρη χρήση δακρυγόνων αερίων, ροπάλων, χειροβομβίδων 
κρότου-λάμψης και εκτοξευτήρων ύδατος·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου δέκα χιλιάδες άτομα έχουν συλληφθεί από τις αρχές, 
έχουν απαγγελθεί εκατοντάδες κατηγορίες, ενώ πάνω από χίλιοι κατέληξαν να 
νοσηλευθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 9 Αυγούστου 2020 έχουν αναφερθεί 
βασανισμοί, βιασμοί, απαγωγές, ενώ ορισμένοι άνθρωποι αγνοούνται ή έχουν βρεθεί 
νεκροί·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο συστάθηκε για να συντονίζει τις 
δραστηριότητες και να ηγείται της αντιπολίτευσης και επί του παρόντος μόνο ένα μέλος 
του Προεδρείου της, η Σβετλάνα Αλεξέγεβιτς, δεν έχει τεθεί υπό κράτηση ούτε έχει 
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εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαρία Καλεσνίκοβα, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
εκστρατεία της Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, απήχθη μέρα μεσημέρι στις 7 Σεπτεμβρίου 
σε δρόμο του Μινσκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λευκορωσικές αρχές προσπάθησαν να 
την απελάσουν στην Ουκρανία, αλλά η ίδια έσχισε το διαβατήριό της, για να αποτρέψει 
κάτι τέτοιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να κρατείται από τις λευκορωσικές 
αρχές·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Αυγούστου 2020 
αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις σε σημαντικό αριθμό ατόμων που ευθύνονται για βία, 
καταστολή και νόθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Λευκορωσία, 
απαγορεύοντας την είσοδό τους στην ΕΕ και δεσμεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία 
τους στην ΕΕ·

1. δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν 
στη Λευκορωσία στις 9 Αυγούστου, δεδομένου ότι διεξάχθηκαν με κατάφωρη 
παραβίαση όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων· δεν θα αναγνωρίσει τον 
Αλεξάντερ Λουκασένκο ως πρόεδρο της Λευκορωσίας μετά τη λήξη της τρέχουσας 
θητείας του·

2. ζητεί να διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν νέες εκλογές υπό τη διεθνή εποπτεία του 
Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με την 
παρουσία διεθνών παρατηρητών, διασφαλίζοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν 
σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα·

3. υποστηρίζει σθεναρά τους Λευκορώσους που διαμαρτύρονται ζητώντας ελευθερία, 
δημοκρατία, αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να επιλέγουν το πεπρωμένο τους·

4. αναγνωρίζει το Συντονιστικό Συμβούλιο ως νόμιμο εκπρόσωπο του λαού που απαιτεί 
δημοκρατική αλλαγή στη Λευκορωσία·

5. υποστηρίζει την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας ως αποτέλεσμα ενός εθνικού 
διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του λαού της Λευκορωσίας·

6. αναγνωρίζει τη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια ως εκλεγείσα πρόεδρο και προσωρινή 
ηγέτιδα της Λευκορωσίας έως ότου διεξαχθούν νέες εκλογές·

7. καταδικάζει τον συνεχιζόμενο εκφοβισμό και τη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον 
ειρηνικών διαδηλωτών, συμμετεχόντων σε απεργίες και μελών του Συντονιστικού 
Συμβουλίου· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται 
αυθαίρετα πριν και μετά τις νόθες εκλογές της 9ης Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων 
των Πάβελ Σεβιαρίνετς, Μικαλάι Στατκέβιτς, Μαρία Καλεσνίκοβα, Αντρέι Γιαχόραου, 
Ιρίνα Σούχι, Αντόν Ραντνιανκόου και Ιβάν Κραουτσόου· απαιτεί να σταματήσουν όλες 
οι διώξεις για πολιτικούς λόγους·

8. παροτρύνει τις λευκορωσικές αρχές να σταματήσουν κάθε μορφή κακομεταχείρισης και 
βασανιστηρίων εις βάρος κρατουμένων και να τους επιτρέψουν την πρόσβαση σε 



RE\1213219EL.docx 5/6 PE655.462v01-00

EL

ιατρικές και νομικές συμβουλές·

9. υποστηρίζει σθεναρά τις κυρώσεις της ΕΕ εις βάρος ατόμων που ευθύνονται για 
άσκηση βίας, καταστολή και νόθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Λευκορωσία, 
συμπεριλαμβανομένου του Αλεξάντερ Λουκασένκο·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εφαρμοστεί γρήγορα ο μηχανισμός κυρώσεων της 
ΕΕ για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος θα επιτρέπει κυρώσεις 
παρόμοιες με εκείνες του αμερικανικού νόμου Magnitsky κατά ατόμων και εταιρειών 
που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11. ζητεί επιτακτικά να ετοιμαστεί μια συνολική αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ έναντι 
της Λευκορωσίας μετά τις νέες προεδρικές εκλογές και παροτρύνει την ΕΕ να 
διοργανώσει διάσκεψη δωρητών για μια δημοκρατική Λευκορωσία, στην οποία θα 
συμμετέχουν διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, χώρες της G-7, κράτη μέλη και 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και όποιος άλλος επιθυμεί να δεσμευθεί στην παροχή 
χρηματοδοτικής δέσμης ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των 
μελλοντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και την αναδιάρθρωση της οικονομίας·

12. καλεί την ΕΥΕΔ να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της 
εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας έως ότου διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες 
προεδρικές εκλογές·

13. υπογραμμίζει ότι εφόσον δεν μεταβάλλεται η πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία, 
όλες οι τρέχουσες εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ πρέπει να 
ανασταλούν·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες 
χορήγησης θεωρήσεων για όσους εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία για πολιτικούς 
λόγους, και να παράσχουν σε αυτούς και στις οικογένειές τους κάθε αναγκαία στήριξη 
και βοήθεια·

15. καλεί την ΕΕ να εγκρίνει μια στρατηγική για την περαιτέρω ενίσχυση των 
διαπροσωπικών επαφών, υποστηρίζοντας τις ανεξάρτητες ΜΚΟ της Λευκορωσίας, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους ανεξάρτητους 
δημοσιογράφους, καθώς και να δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες για νέους 
Λευκορώσους να σπουδάσουν στην ΕΕ·

16. προτείνει να δημιουργηθεί, εντός των υφιστάμενων δομών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, μια πλατφόρμα για τη στήριξη των διεθνών ερευνών σχετικά με 
εγκλήματα που διαπράττονται από το καθεστώς κατά του λαού της Λευκορωσίας σε 
συντονισμό με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17. καταδικάζει την καταστολή του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τον 
εκφοβισμό δημοσιογράφων και ιστολόγων προκειμένου να σταματήσει η ροή 
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στη χώρα· υπογραμμίζει το δικαίωμα του 
λαού της Λευκορωσίας να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην ενημέρωση·
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18. υπογραμμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης για να αντιμετωπίζεται κάθε εξάπλωση 
παραπληροφόρησης στη Λευκορωσία όσον αφορά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και 
της παραπληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία εντός της ΕΕ, 
καθώς και άλλων μορφών υβριδικών απειλών που αναλαμβάνουν τρίτα μέρη·

19. καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει κάθε παρέμβαση, συγκεκαλυμμένη ή 
προφανή, στην ειρηνική δημοκρατική επανάσταση στη Λευκορωσία· παροτρύνει τη 
Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί τη δημοκρατική βούληση του λαού της 
Λευκορωσίας· προειδοποιεί ότι ο Αλεξάντερ Λουκασένκο δεν έχει καμία πολιτική ή 
ηθική εντολή να συνάψει περαιτέρω συμβατικές σχέσεις εξ ονόματος της 
Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων και με τις ρωσικές αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
απειλήσουν την κυριαρχία της Λευκορωσίας·

20. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παραμείνουν οι εξελίξεις στη Λευκορωσία 
προτεραιότητα για την ΕΕ· υπενθυμίζει την ανάγκη να είναι η ΕΕ ενωμένη και συνεπής 
όσον αφορά την ανταπόκρισή της στην κατάσταση στη Λευκορωσία·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στις αρχές της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.


