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B9-0274/2020

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, και ειδικότερα εκείνα της 4ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης1, 
της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις 
δημοτικές εκλογές της 18ης Φεβρουαρίου 20182, της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με 
την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις βουλευτικές εκλογές της 11ης Σεπτεμβρίου 
20163 και της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά την 
τηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19 
Αυγούστου 2020,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
11 Αυγούστου 2020, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές και, στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, 
σχετικά με την κλιμάκωση της βίας και τον εκφοβισμό κατά μελών του συμβουλίου 
συντονισμού,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, ιδίως εκείνες της 
7ης Αυγούστου 2020 πριν από τις προεδρικές εκλογές και της 14ης Ιουλίου 2020 
σχετικά με τη μη εγγραφή των υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα, την κοινή δήλωση 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών του Καναδά 
της 26ης Αυγούστου 2020, καθώς και την κοινή δήλωση του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και του Επιτρόπου Γειτονίας και Διεύρυνσης, της 10ης 
Αυγούστου 2020, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ, ιδίως εκείνες της 19ης 
Ιουνίου 2020 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις ενόψει των προεδρικών εκλογών και 
της 18ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2020, να 
παρατείνει το εμπάργκο της ΕΕ, του 2004, στην εξαγωγή όπλων και εξοπλισμού που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή στη Λευκορωσία5,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, της 15ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την μη διοργάνωση αποστολής 
παρακολούθησης εκλογών στη Λευκορωσία λόγω μη έγκαιρης πρόσκλησης,

1 ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 18.
2 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 100.
3 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 135.
4 ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 41.
5 ΕΕ L 45 της 18.2.2020, σ. 3.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λευκορωσία διεξήχθησαν προεδρικές εκλογές στις 9 
Αυγούστου 2020, η προεκλογική περίοδος των οποίων χαρακτηρίστηκε από την 
καθολική καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, 
συντακτών ιστολογίων (bloggers) και δημοσιογράφων, καθώς και από τον ισχυρό 
εκφοβισμό πολιτικών ακτιβιστών, τα συνεχή εμπόδια στην εγγραφή των υποψηφίων 
και τον σχηματισμό εκλογικών επιτροπών, τη μη εγγραφή και την κράτηση υποψηφίων, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της προεκλογικής εκστρατείας και των 
υποστηρικτών τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων δεν κατάφερε να διοργανώσει αποστολή παρακολούθησης της εκλογικής 
διαδικασίας λόγω της εσκεμμένης παράλειψης των αρχών της Λευκορωσίας να 
εκδώσουν έγκαιρη πρόσκληση, ενώ καταγράφηκε τεράστιος αριθμός αναφορών για 
κατάφωρες παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας, οι οποίες μαρτυρούν τη σκόπιμη 
παραποίηση των αποτελεσμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προεκλογική εκστρατεία και οι προεδρικές εκλογές 
διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι συνέπειες της οποίας 
αμφισβητήθηκαν συστηματικά από την πολιτική ηγεσία και τις αρχές της 
Λευκορωσίας, με αποτέλεσμα δημοσιογράφοι, ιατρικό προσωπικό και απλοί άνθρωποι 
να επέμβουν για μοιραστούν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την πανδημία και τα 
αναγκαία προληπτικά μέτρα, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή των 
πολιτών στην κοινωνία και τη ζωτικότητα της κοινωνίας των πολιτών της 
Λευκορωσίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι υποψήφιοι για το προεδρικό αξίωμα, μαζί με το 
προσωπικό της προεκλογικής εκστρατείας και τους υποστηρικτές τους, συνελήφθησαν 
με χαλκευμένες κατηγορίες, ενώ η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε μεγάλο 
αριθμό υπογραφών υπέρ της υποψηφιότητας άλλων υποψηφίων για το προεδρικό 
αξίωμα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία διεξήχθη ειρηνικά, αλλά στη συνέχεια 
ακολούθησαν ειρηνικές διαδηλώσεις πρωτοφανούς κλίμακας και μεγέθους στην 
πρωτεύουσα Μινσκ και σε πολλές άλλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενάντια στις 
κατάφωρες παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας και στις αξιόπιστες αναφορές για 
εκτεταμένη παραποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικοί διαδηλωτές ζήτησαν νέες εκλογές, οι οποίες θα 
πρέπει να είναι ελεύθερες και δίκαιες και να διεξαχθούν υπό διεθνή παρακολούθηση, 
διεκδικώντας το δικαίωμά τους σε δημοκρατική εκπροσώπηση και πολιτική συμμετοχή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα που 
ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΕ) της Λευκορωσίας στις 10 
Αυγούστου, ο Alexander Lukashenko έλαβε το 80,10 % της λαϊκής ψήφου και η 
Svetlana Tikhanovskaya το 10,12 % με ποσοστό συμμετοχής 84,17 %· λαμβάνοντας 
υπόψη αξιόπιστες εκθέσεις σε εθνικό επίπεδο και πρωτοβουλίες απλών πολιτών στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδεικνύουν μεγάλης κλίμακας εκλογική νοθεία υπέρ 
του Alexander Lukashenko· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στα συμπεράσματα του 
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Συμβουλίου της 19ης Αυγούστου 2020, απέρριψε τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας αντέδρασαν στις νόμιμες και 
ειρηνικές διαδηλώσεις με δυσανάλογη βία, απαράδεκτη καταστολή και απάνθρωπη 
μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων και της σεξουαλικής βίας 
κατά των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες ειρηνικοί διαδηλωτές έπεσαν θύματα 
ξυλοδαρμού, χιλιάδες συνελήφθησαν και τουλάχιστον τρεις έχασαν τη ζωή τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας ενέτειναν τις προσπάθειές τους να 
καταστείλουν τις διαδηλώσεις παρατείνοντας σταδιακά την κράτηση όσων 
πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι σε λευκορωσικές εταιρείες, μεταξύ άλλων σε 
μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις σε διάφορους οικονομικούς τομείς, προέβησαν σε 
συλλογικές ενέργειες και συγκρότησαν επιτροπές απεργιακού αγώνα προκειμένου να 
ταχθούν στο πλευρό των πολιτών που διαδηλώνουν κατά της εκλογικής νοθείας, της 
βίας και της καταστολής από τις κρατικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ηγέτες 
επιτροπών απεργιακού αγώνα έχουν έκτοτε παρενοχληθεί, ανακριθεί ή συλληφθεί ενώ 
πολλοί από αυτούς παραμένουν υπό κράτηση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι συστάθηκε συμβούλιο συντονισμού προκειμένου να 
λειτουργήσει ως προσωρινός θεσμικός εταίρος σε έναν εθνικό διάλογο με στόχο τη 
διοργάνωση νέων εκλογών που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υπό 
την εποπτεία του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε αρκετές χιλιάδες άτομα έχουν υποβάλει αίτηση 
συμμετοχής στο εν λόγω συμβούλιο συντονισμού ή έχουν εκφράσει τη στήριξή τους 
στις εκκλήσεις του για νέες εκλογές, και ότι όλα τα ηγετικά μέλη του συμβουλίου 
συντονισμού παρενοχλήθηκαν, ανακρίθηκαν ή συνελήφθησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η συνεχιζόμενη παρενόχληση και οι απειλές έχουν οδηγήσει τα ηγετικά μέλη της 
αντιπολίτευσης, Svetlana Tikhanovskaya και Veronika Tsepkalo, να αναζητήσουν 
καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ακόμα ηγέτης, η 
Maria Kalesnikova, απήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου από άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά 
τους που την έσπρωξαν με τη βία σε φορτηγό που δεν έφερε διακριτικά γνωρίσματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Svetlana Alexievich, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ, είναι το 
μόνο μέλος του προεδρείου του συμβουλίου συντονισμού που παραμένει στη 
Λευκορωσία και διαφεύγει τη σύλληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να 
υφίστανται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά της·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Αυγούστου, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
δήλωσε την στήριξή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας για την καταστολή της 
εύλογης δυσαρέσκειας των πολιτών και προσφέρθηκε να στείλει ειδικές αστυνομικές 
δυνάμεις στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Αυγούστου, ο κ. Lukashenko 
ανακοίνωσε την αντικατάσταση των απεργών δημοσιογράφων που εργάζονται στα 
κρατικά μέσα ενημέρωσης με Ρώσους ειδικούς στα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία ήταν μεταξύ των πρώτων κρατών που 
συγχάρηκαν τον κ. Lukashenko για την ανέντιμη εκλογική νίκη του·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας εξακολουθούν να λαμβάνουν 



RE\1213222EL.docx 5/10 PE655.465v01-00

EL

σκληρά και βίαια μέτρα εναντίον ανεξάρτητων και ερασιτεχνών δημοσιογράφων και 
δημοσιογράφων της Λευκορωσίας και επιδίδονται σε εσκεμμένες απόπειρες 
παρεμπόδισης της αντικειμενικής καταγγελίας, προκειμένου να εξαλείψουν τις 
ανησυχίες και την καταδίκη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων με την 
αφαίρεση της διαπίστευσης Τύπου περισσότερων από 12 δημοσιογράφων από διεθνή 
πρακτορεία ειδήσεων στις 29 Αυγούστου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται ειρηνικές διαδηλώσεις 
μεγάλης κλίμακας στην πρωτεύουσα και σε ολόκληρη τη χώρα, παρά τις πολυάριθμες 
συλλήψεις εξεχόντων μελών της αντιπολίτευσης και του κινήματος διαμαρτυρίας των 
πολιτών, καθώς και απλών πολιτών, καταδεικνύοντας έτσι το πρωτοφανές επίπεδο 
δυσαρέσκειας αλλά και την κινητοποίησης της λευκορωσικής κοινωνίας που απαιτεί 
δημοκρατικά δικαιώματα και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως γνωστοποιήθηκε από τους εκπροσώπους της, 
συμπεριλαμβανομένης της Svetlana Tikhanovskaya και των άλλων μελών του 
συμβουλίου συντονισμού·

1. καταδικάζει απερίφραστα τις αρχές της Λευκορωσίας για τη βίαιη καταστολή 
ειρηνικών διαδηλώσεων υπέρ της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας 
μετά τις προεδρικές εκλογές νοθείας της 9ης Αυγούστου· ζητεί από τις αρχές της 
Λευκορωσίας να σταματήσουν αμέσως τη χρήση βίας και καταστολής εις βάρος των 
συμπολιτών τους και να απέχουν από κάθε ενέργεια που παρεκκλίνει από την 
αναπόφευκτη πορεία προς τον αναγκαίο διάλογο μεταξύ του λαού και των νόμιμων 
εκπροσώπων του, συμπεριλαμβανομένου του συμβουλίου συντονισμού, της κοινωνίας 
των πολιτών, των αρχών και των πολιτικών εκπροσώπων των αρχών·

2. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και 
εν γένει όσων κρατούνται για τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις κατά των εκλογικών 
αποτελεσμάτων ή κατά της βίας που χρησιμοποιούν οι αρχές ή για την έκφραση της 
στήριξής τους στις διαδηλώσεις αυτές·

3. απορρίπτει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της Λευκορωσίας της 9ης 
Αυγούστου και επαναλαμβάνει την έκκληση του λαού της Λευκορωσίας για τη 
διεξαγωγή νέων, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
υπό την εποπτεία του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
το συντομότερο δυνατόν·

4. εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του προς τον λαό της Λευκορωσίας όσον αφορά τα 
νόμιμα αιτήματα και τις προσδοκίες του για νέες ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, 
θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατική εκπροσώπηση, 
πολιτική συμμετοχή, ανακοίνωση των αληθινών εκλογικών αποτελεσμάτων και 
τερματισμό της αυταρχικής καταστολής· καλεί την Επιτροπή, τον ΑΠ/ΥΕ και το 
Συμβούλιο να συνδράμουν τη δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, 
συμπεριλαμβανομένου του συμβουλίου συντονισμού υπό την ηγεσία της Svetlana 
Tikhanovskaya, ως νόμιμων εκπροσώπων των αιτημάτων του λαού της Λευκορωσίας, 
εφόσον ζητηθεί·

5. ζητεί την ταχεία και αποτελεσματική έρευνα και τη συνεπή δίωξη όλων των δραστών 
της πρωτοφανούς βίας κατά διαδηλωτών, υποστηρικτών τους και απλών περαστικών. 
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Στα περιστατικά βίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν από 
τις πολιτικές αρχές, την αστυνομία και τις ειδικές δυνάμεις της Λευκορωσίας· εκφράζει 
την ανησυχία του για αξιόπιστες αναφορές παρουσίας αστυνομικών με πολιτικά ρούχα, 
ένστολων μασκοφόρων που δεν φέρουν διακριτικά στις στολές τους και αγνώστων 
στοιχείων οχήματα που κυκλοφορούν στην επικράτεια της Λευκορωσίας 
συμμετέχοντας σε ενέργειες εσωτερικής καταστολής και απαγωγές· καλεί τις αρχές της 
Λευκορωσίας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή να τεκμηριώνουν με σαφήνεια την 
ταυτότητα, τον ρόλο και την παρουσία τους στην επικράτεια της Λευκορωσίας· 
καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή εις βάρος ανεξάρτητων δημοσιογράφων της 
Λευκορωσίας και εκπροσώπων του διεθνούς Τύπου· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας 
να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους παρανόμως κρατούμενους επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες, και να επιστρέψουν τη διαπίστευση Τύπου σε όσους την έχουν αφαιρέσει· 
υπογραμμίζει το δικαίωμα του λαού της Λευκορωσίας να αναφέρει αντικειμενικά τα 
γεγονότα που εκτυλίσσονται στη χώρα του· καταγγέλλει την τοποθέτηση Ρώσων 
ειδικών στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας·

6. παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
χώρας, ιδίως εκείνες που έχει αναλάβει ως μέλος του ΟΑΣΕ για τη διεξαγωγή 
αντικειμενικά δημοκρατικών εκλογών και την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης 
και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη·

7. υπογραμμίζει την ισχυρή αποφασιστικότητά του να παραμείνει σταθερά στο πλευρό 
του λαού της Λευκορωσίας στον αγώνα του για ελευθερία, δημοκρατία και σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8. εκφράζει την εκτίμησή του για τη σημαντική συμβολή των γενναίων γυναικών της 
Λευκορωσίας, υπό την ηγεσία των Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkalo και 
Maria Kalesnikova, και των υποστηρικτών τους στην ψηφοφορία και την εκπροσώπηση 
των νόμιμων αιτημάτων του λαού της Λευκορωσίας· σημειώνει ότι πολλοί Λευκορώσοι 
θεωρούν την Svetlana Tikhanovskaya νικήτρια των προεδρικών εκλογών· υπογραμμίζει 
τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες, οι σπουδαστές και οι νέοι στις 
συνεχιζόμενες πολιτικές διαμαρτυρίες από απλούς πολίτες·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι, με εξαίρεση την Svetlana Alexievich, όλα τα μέλη του 
προεδρείου του συμβουλίου συντονισμού συνελήφθησαν παράνομα ή εξαναγκάστηκαν 
να καταφύγουν στην εξορία· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των Maxim Znak, Maria 
Kalesnikova, Siarhei Dyleusky και Liliya Ulasova· επιμένει ότι οποιοσδήποτε εθνικός 
διάλογος πρέπει να διεξάγεται με την πλήρη και απρόσκοπτη συμμετοχή του 
συμβουλίου συντονισμού· επικροτεί την προσφορά προστασίας στη Svetlana 
Alexievich από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ·

10. αναγνωρίζει ότι το σημερινό κίνημα διαμαρτυρίας στη Λευκορωσία δεν τελεί υπό την 
ηγεσία ενός ατόμου ή μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων που ανήκουν στην 
αντιπολίτευση, αλλά βασίζεται στη γενική αντίθεση στο ισχύον καθεστώς και στο 
θεμιτό αίτημα του λαού της Λευκορωσίας να απολαμβάνει τα ίδια θεμελιώδη 
δικαιώματα δημοκρατίας και ελευθερίας με όλους τους άλλους πολίτες της ευρωπαϊκής 
ηπείρου·

11. δηλώνει την πλήρη υποστήριξή του προς τον λαό της Λευκορωσίας που βγήκε στους 
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δρόμους αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, δεν έχει εγκαταλείψει τις διαδηλώσεις 
παρά τις ειδεχθείς πράξεις βίας, καταστολής και απάνθρωπης μεταχείρισης από τις 
αρχές της Λευκορωσίας, και συνέχισε να τις πορείες διαμαρτυρίας στους δρόμους του 
Μινσκ και πολλών άλλων πόλεων σε ολόκληρη τη χώρα μετά τις εκλογές·

12. επισημαίνει την αποφασιστική συμβολή πολλών εργαζομένων σε κρατικές επιχειρήσεις 
σε διάφορους οικονομικούς τομείς, οι οποίοι προχώρησαν σε συλλογικές ενέργειες και 
συγκρότησαν επιτροπές απεργιακού αγώνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 
σύλληψης, απόλυσης και μη ανανέωσης βραχυπρόθεσμων συμβάσεων· ζητεί τον 
σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος των Λευκορώσων εργαζομένων στην απεργία 
χωρίς τον κίνδυνο απόλυσης, σύλληψης ή άλλων αντιποίνων, σύμφωνα με τις 
συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ· συντάσσεται με τη δήλωση αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και υποστηρίζει την 
έκκληση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων προς τη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας για επείγουσα παρέμβαση κατά των συλλήψεων και των 
καταδικαστικών αποφάσεων των ηγετών των επιτροπών απεργιακού αγώνα και των 
ανεξάρτητων ακτιβιστών συνδικαλιστικών οργανώσεων για την προστασία της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· εκφράζει τη στήριξή του στον 
συντονιστικό ρόλο που διαδραματίζει το Κογκρέσο Δημοκρατικών Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων της Λευκορωσίας·

13. παροτρύνει το Συμβούλιο και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να διατηρήσουν σταθερή και 
ηθική στάση έναντι των αρχών της Λευκορωσίας, βάσει της δέσμευσης της ΕΕ να 
υπερασπιστεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τον σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου, τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, 
και την ανάληψη αποφασιστικής δράσης κατά των υπευθύνων για παραβιάσεις των εν 
λόγω αρχών, αξιών και δικαιωμάτων·

14. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να συνεχίσουν να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Λευκορωσία όσον αφορά τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· τους καλεί να αξιοποιήσουν 
κάθε ευκαιρία για να παροτρύνουν τις αρχές της Λευκορωσίας να τερματίσουν άμεσα 
τη βία, την καταστολή και την απάνθρωπη μεταχείριση, να απελευθερώσουν όλους 
τους πολιτικούς κρατούμενους και όλους όσους που κρατούνται αυθαίρετα τους 
τελευταίους μήνες και εβδομάδες, να διερευνήσουν και να ασκήσουν δίωξη κατά των 
υπευθύνων για εκλογική νοθεία, βία, καταστολή και βασανιστήρια, και να διεξαγάγουν 
νέες εκλογές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υπό την εποπτεία του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το συντομότερο δυνατόν· καλεί 
τον ΟΑΣΕ να συνεργαστεί με διεθνείς ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας για την τεκμηρίωση κάθε 
μεμονωμένης περίπτωσης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πλήρης μελλοντική δίωξη όλων των δραστών·

15. καλεί τα κράτη μέλη και τα προξενικά γραφεία τους στη Λευκορωσία να στηρίξουν τα 
θύματα βίας και καταστολής και τις οικογένειές τους με τη χορήγηση θεωρήσεων για 
ανθρωπιστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
προχωρήσει γρήγορα στην αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδοτικής βοήθειας 
της ΕΕ για τη στήριξη των θυμάτων καταστολής και της κοινωνίας των πολιτών και να 
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κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για τη σωματική, ψυχολογική και υλική στήριξή 
τους·

16. καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση, και σε στενό συντονισμό με 
τους διεθνείς εταίρους, ευρείες και αποτελεσματικές κυρώσεις κατά όλων των 
Λευκορώσων δραστών εκλογικής απάτης, βίας και καταστολής, σε αριθμό που 
ισοδυναμεί τουλάχιστον με τον αριθμό εκείνων που απαλλάχθηκαν από κυρώσεις στις 
25 Φεβρουαρίου 2016· ζητεί να συμπεριληφθεί και ο Alexander Lukashenko στα άτομα 
στα οποία θα επιβληθούν κυρώσεις· καλεί το Συμβούλιο να ακολουθήσει το 
παράδειγμα αρκετών κρατών μελών που γειτνιάζουν με τη Λευκορωσία, τα οποία 
συμπεριέλαβαν τον Lukashenko στον κατάλογο όσων θα δεχθούν κυρώσεις, 
διευρύνοντας την αρχικά προταθείσα ομάδα προσώπων κατά των οποίων επιβάλλονται 
κυρώσεις ώστε να περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό υψηλόβαθμων και μεσαίων 
αξιωματούχων, καθώς και επιχειρηματίες γνωστούς για τη στήριξή τους προς το 
καθεστώς ή για την απόλυση υπαλλήλων τους λόγω συμμετοχής των τελευταίων σε 
απεργίες· καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει κυρώσεις σε κάθε άτομο ή οντότητα που 
ευθύνεται για εξωτερικές παρεμβάσεις στη Λευκορωσία· παροτρύνει όλα τα μέλη του 
Συμβουλίου να δώσουν προτεραιότητα στα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της 
Λευκορωσίας έναντι των ανησυχιών για την ασφάλεια διαφορετικού χαρακτήρα στην 
απόφασή τους για την επιβολή κυρώσεων· καλεί την Επιτροπή και τον ΑΠ/ΥΕ να 
θέσουν ταχέως σε λειτουργία και να εφαρμόσουν το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

17. επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ, όπως εκφράστηκε από τον ΑΠ/ΥΕ, να λάβει 
περαιτέρω περιοριστικά μέτρα όπου κριθεί απαραίτητο· καλεί το Συμβούλιο, σε 
περίπτωση που οι στοχευμένες κυρώσεις κατά των δραστών απάτης, βίας και 
καταστολής αποδώσουν ανεπαρκή αποτελέσματα, να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής 
ευρύτερων οικονομικών κυρώσεων στη Λευκορωσία, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές 
επιχειρήσεις που είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τα επιχειρηματικά συμφέροντα των 
αρχών· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι κυρώσεις αυτές δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον λαό της Λευκορωσίας και στην 
ανάπτυξη της δημοκρατικής κοινωνίας των πολιτών της·

18. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να επανεξετάσουν τις 
σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας και να μεταβούν από την «κριτική δέσμευση» στην «κριτική 
επαναξιολόγηση», μεταξύ άλλων μέσω της επαναξιολόγησης του ρόλου της 
Λευκορωσίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
πτυχές: τον συντονισμό με διεθνείς εταίρους, τον διάλογο για τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις, την κοινωνικοοικονομική στήριξη του πληθυσμού, την ανάπτυξη 
ικανοτήτων για την κοινωνία των πολιτών, τις συνεχείς διαπροσωπικές επαφές· 
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την πλήρη πολιτική, τεχνική και οικονομική στήριξη 
που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της δημοκρατικής πολιτικής μετάβασης της 
Λευκορωσίας, εφόσον ζητηθεί, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης εμπορικής σχέσης, 
συντονισμένης σε διεθνές επίπεδο βοήθειας για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και 
πλήρους στήριξης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών 
της Λευκορωσίας·

19. επιμένει ότι οποιαδήποτε χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να ωφελεί μόνο τον 
λαό της Λευκορωσίας αλλά όχι το σημερινό καθεστώς και να συμβάλλει στην 
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άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 για τον 
πληθυσμό, να παρέχει επείγουσα ανθρωπιστική στήριξη στα θύματα βίας και 
καταστολής και στα μέλη των οικογενειών τους, να ενισχύει την κοινωνία των πολιτών 
και να καλλιεργεί τις διαπροσωπικές επαφές· παροτρύνει την Επιτροπή να σταματήσει 
αμέσως κάθε άμεση εκταμίευση χρηματοδοτικής στήριξης προς τις αρχές της 
Λευκορωσίας και να ανακατευθύνει κάθε οικονομική στήριξη στον λαό της 
Λευκορωσίας, καθώς και σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους, ΜΚΟ και διεθνείς 
οργανισμούς·

20. υπογραμμίζει τις εκκλήσεις των πολιτών της Λευκορωσίας και της διεθνούς κοινότητας 
για τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς που θα οδηγήσει σε νέες 
εκλογές και αληθινή δημοκρατική εκπροσώπηση· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να 
αξιοποιήσει τους στενούς πολιτικούς δεσμούς της με την ηγεσία της Λευκορωσίας και 
να την ενθαρρύνει να συμμετάσχει σε μια ελεύθερη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς 
διαδικασία διαλόγου, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων του λαού της Λευκορωσίας βάσει του διεθνούς δικαίου, με στόχο τη 
διοργάνωση νέων εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υπό την εποπτεία του 
του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το συντομότερο 
δυνατόν· χαιρετίζει θερμά την πρόταση του προεδρεύοντος του ΟΑΣΕ, σε συντονισμό 
με τον διάδοχό του, να συνδράμει τη Λευκορωσία στη διοργάνωση διαδικασίας 
διαλόγου, και χαιρετίζει επίσης την προθυμία του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να βοηθήσει τις αρχές της Λευκορωσίας να προβούν στις 
επείγουσες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας και 
των πρακτικών της Λευκορωσίας με τα διεθνή δημοκρατικά πρότυπα και τις 
υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει ότι οι αρχές της Λευκορωσίας 
πρέπει να αποδεχθούν την προσφορά του σημερινού προεδρεύοντα του ΟΑΣΕ και του 
διαδόχου του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καθορίσουν από 
κοινού με τον ΟΑΣΕ συγκεκριμένη βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η ΕΕ σε 
διαμεσολαβητικό ρόλο υπό την ηγεσία του ΟΑΣΕ, και εκφράζει τη δική του προθυμία 
να συμβάλει σε μια μελλοντική αποστολή παρακολούθησης εκλογών του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντιπροσωπεία του ΕΚ·

21. απορρίπτει κατηγορηματικά τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις και την εξωτερική 
παρέμβαση ρωσικών κρατικών φορέων, ιδίως στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και στις 
δυνάμεις ασφαλείας της Λευκορωσίας· εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στην 
ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λευκορωσίας και του 
λαού της Λευκορωσίας· υπενθυμίζει ότι οι διαδηλώσεις στη Λευκορωσία 
πραγματοποιούνται περισσότερο για δημοκρατικούς παρά για γεωπολιτικούς λόγους· 
παροτρύνει τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία της 
Λευκορωσίας και την έκκλησή του ιδίου να απέχει από κάθε παρέμβαση στη 
Λευκορωσία· καλεί, αντ’ αυτού, τη Ρωσική Ομοσπονδία να στηρίξει τις προσπάθειες 
που δρομολόγησε ο ΟΑΣΕ με στόχο να βοηθήσει τη Λευκορωσία να τηρήσει τις 
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

22. καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει άμεσα έναν εμπεριστατωμένο και αποτελεσματικό 
μηχανισμό κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα επιτρέπει τη στόχευση μεμονωμένων 
ατόμων, κρατικών και μη παραγόντων, καθώς και άλλων οντοτήτων που ευθύνονται ή 
εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς περαιτέρω 
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καθυστέρηση·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτική ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της Λευκορωσίας.


