
RE\1213223EL.docx PE655.466v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

B9-0275/2020

14.9.2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία 
μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020
(2020/2779(RSP))

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga 
Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna 
Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR



PE655.466v01-00 2/7 RE\1213223EL.docx

EL

B9-0275/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία 
μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020
(2020/2779(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– 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 τα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, και ειδικότερα εκείνα της 24ης 
Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία1, της 6ης Απριλίου 2017 
σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία2, 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 διενεργήθηκαν στις 9 Αυγούστου 2020,

– 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 τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Αυγούστου 2020, των ηγετών των πέντε πολιτικών ομάδων της 17ης Αυγούστου 2020, 
σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης 
Αυγούστου 2020, και του προέδρου και αντιπροέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της 11ης Αυγούστου 2020,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Λευκορωσίας μοιράζεται μια κοινή ευρωπαϊκή 
κληρονομιά και πολιτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία γειτνιάζει άμεσα με 
τρία κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία μπορεί 
να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 26 χρόνια του Lukashenko στην εξουσία χαρακτηρίστηκαν 
από πολιτικές υπονόμευσης της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της χώρας και 
αποδυνάμωσης της ταυτότητας, της κληρονομιάς και του πολιτισμού της Λευκορωσίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 αμαυρώθηκαν από διευρυμένη 
χειραγώγηση, εκφοβισμό και καταστολή σε βάρος άλλων υποψηφίων, ανεξάρτητων 

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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δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ένα 
μοτίβο που επαναλαμβάνεται σε όλες τις προηγούμενες εκλογές στη Λευκορωσία από 
το 1994 και εξής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημέρα των εκλογών σημαδεύτηκε από πολυάριθμες 
παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού των υποψηφίων, της άρνησης του 
δικαιώματος ψήφου και της παραποίησης πρωτοκόλλων σε μαζική κλίμακα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ήταν παρόντες στη χώρα ανεξάρτητοι διεθνείς 
παρατηρητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητοι εγχώριοι παρατηρητές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρακολουθούσαν την πρώιμη ψηφοφορία στις 
προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας, συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη χώρα μετά την 
καταγραφή πολυάριθμων παραβιάσεων του εκλογικού νόμου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο Alexander 
Lukashenko ήταν ο νικητής των εκλογών αφότου φέρεται να έχει λάβει το 80,10 % των 
ψήφων, ενώ η κύρια αντίπαλός του Svetlana Tikhanovskaya έλαβε μόνο το 10,12 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα, τις κοινωνικές 
δημοσκοπήσεις και τα πραγματικά δεδομένα από ορισμένα εκλογικά τμήματα η κ. 
Tikhanovskaya έλαβε περίπου το 60 % των ψήφων και θα πρέπει να θεωρηθεί η 
πραγματική νικήτρια των εκλογών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη δημοσίευση των παραποιημένων αποτελεσμάτων, ο 
λαός της Λευκορωσίας διοργάνωσε αμέσως ειρηνικές διαμαρτυρίες πρωτοφανούς 
κλίμακας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με ωμή βία από τις υπηρεσίες ασφαλείας, με 
αποτέλεσμα χιλιάδες διαδηλωτές να συλληφθούν, να βασανιστούν, να τραυματιστούν 
και ορισμένοι ακόμη και να σκοτωθούν, μεταξύ των οποίων: οι Alyaksandr 
Taraykouski, Konstantin Shishmakov, Alexander Vikhor και Gennady Shutov· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν υποστεί εκφοβισμό, όπως 
απειλητικές κλήσεις, απόπειρες εισβολής στον ιδιωτικό τος χώρο και διώξεις από τις 
κρατικές αρχές επιβολής του νόμου, αλλά και από μη ταυτοποιημένες καλά 
οργανωμένες ομάδες ιδιωτών πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι για σχεδόν 40 ημέρες  
διαδηλώσεις όπου συμμετείχαν χιλιάδες άτομα έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα, αλλά 
και σε μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας συνοδεύτηκαν από 
εκτεταμένες απεργίες σε εργοστασιακές μονάδες, σε εταιρείες, σχολεία, πανεπιστήμια, 
πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες ή που τις υποστηρίζουν επίσημα έχουν απολυθεί 
από την εργασία τους, έχουν στερηθεί την επίσημη στέγασή τους και έχουν αποβληθεί 
από πανεπιστήμια ή σχολεία·

Η. 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 χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία τους στην ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη νόθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων το 2010 και 
τη βίαιη καταστολή διαδηλωτών, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλες δημοκρατικές χώρες 
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επέβαλαν ευρείες κυρώσεις σε όσους ευθύνονταν για εκλογική νοθεία, για άσκηση βίας 
και διατήρηση δεσμών με το καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων του Alexander 
Lukashenko και περισσότερων από 160 ατόμων και οντοτήτων από την ανώτερη 
κρατική ηγεσία, την επιβολή του νόμου, τη δικαστική εξουσία, την εκλογική επιτροπή, 
την κρατική προπαγάνδα και τους επιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις 
στην πλειονότητά τους ήρθησαν το 2016 χωρίς να αποφέρουν οιοδήποτε μόνιμο 
αποτέλεσμα, γεγονός που έχει αποδυναμώσει την αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια της 
δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόσφατος 
κατάλογος προτεινόμενων κυρώσεων είναι πολύ περιορισμένος και δεν είναι 
αναλογικός με την έκταση της βίας και της βαρβαρότητας που επιβάλλει το καθεστώς 
στους ειρηνικούς διαδηλωτές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης 
έχει περιοριστεί σημαντικά από τις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ευρωπαϊκός 
πάροχος, ο όμιλος  «A1 Telekom Austria Group», εικάζεται ότι έχει διακόψει την 
πρόσβαση στη κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο για τους λευκορώσους πελάτες του μετά 
από παραγγελίες των αρχών της Λευκορωσίας·

1. δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στη Λευκορωσία, 
στις 9 Αυγούστου 2020, ούτε τον Alexander Lukashenko ως νόμιμο ηγέτη και Πρόεδρο 
της Λευκορωσίας· συνακόλουθα, καλεί τον κ. Lukashenko να σεβαστεί την απόφαση 
του λαού της Λευκορωσίας και να παραιτηθεί ειρηνικά·

2. ζητεί τη διεξαγωγή νέων και διάφανων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στη 
Λευκορωσία που πληρούν τα δημοκρατικά πρότυπα· καλεί την ΕΕ, τον Οργανισμό για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
ξεκινήσουν διάλογο με την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας προκειμένου να 
δρομολογηθεί νέα εκλογική διαδικασία, υπό την εποπτεία μιας νέας εκλογικής 
επιτροπής, ενός φορέα που θα μπορούν να εμπιστεύονται όλα τα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών παρατηρητών, υπό αυστηρό διεθνή έλεγχο·

3. συγχαίρει τον λαό της Λευκορωσίας για το θάρρος και την αποφασιστικότητά του και 
υποστηρίζει σθεναρά την επιθυμία του για δημοκρατική αλλαγή και ελευθερία, καθώς 
και την επιθυμία του να βασίσει το μέλλον της χώρας του στις αρχές της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αποτίει φόρο τιμής σε όσους 
έδωσαν τη ζωή τους για χάρη μιας ελεύθερης, δημοκρατικής και κυρίαρχης 
Λευκορωσίας, εκφράζει τη συμπαράστασή του στα θύματα βασανιστηρίων και άλλων 
μορφών βαρβαρότητας που διαπράττονται από το καθεστώς και ελπίζει για την ταχεία 
και πλήρη ανάρρωσή τους·

4. εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα βιώνουμε, σε 
πρωτοφανή κλίμακα, στο έδαφος μιας χώρας που γειτνιάζει άμεσα με την ΕΕ 
βασανιστήρια και βία που υποκινείται από το κράτος· είναι της άποψης ότι μια σταθερή 
και αδιαμφισβήτητη στάση της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία είναι 
ζήτημα αξιοπιστίας της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και πραγματικής προσήλωσης 
στις ευρωπαϊκές αξίες·

5. αναγνωρίζει την εξαιρετική αποφασιστικότητα και σταθερότητα των γυναικών της 
Λευκορωσίας, συχνά των οικογενειών των πολιτικών κρατουμένων ή των κρατουμένων 
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και βασανιζόμενων διαδηλωτών, στις εβδομαδιαίες πορείες αλληλεγγύης των γυναικών, 
οι οποίες αντιμετωπίζονται κάθε εβδομάδα με μια ολοένα και πιο επιθετική αντίδραση 
από τον κρατικό μηχανισμό·

6. επαινεί τις δράσεις που ανέλαβαν εργαζόμενοι πολλών εργοστασίων και θεσμικών 
οργάνων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι προσχώρησαν με διάφορους τρόπους στις 
διαμαρτυρίες· παρομοίως, επαινεί τις ενέργειες των δημοσιογράφων και των 
εργαζομένων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι, παρά την καταπίεση και τις 
απειλές εναντίον τους, έχουν παραμείνει αληθείς στο δημοσιογραφικό ήθος και έχουν 
συνεχίσει να υποστηρίζουν τη δημοκρατική αντιπολίτευση, παρόλο που ακολούθως 
έχασαν τη δουλειά τους· αναγνωρίζει το έργο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Charter 97, Bielsat, Radio Svoboda και άλλων· καλεί την 
ΕΕ να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) και άλλα μέσα 
για να στηρίξει αυτά τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους που υφίστανται 
καταστολή από το καθεστώς·

7. εκφράζει τη λύπη του για τη δίωξη των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της 
αντιπολίτευσης και καλεί τις αρχές να θέσουν τέρμα σε κάθε μορφή βίας και 
καταστολής· καταδικάζει απερίφραστα τις αυθαίρετες και ανεξήγητες συλλήψεις, 
κρατήσεις, αναγκαστικές εκτοπίσεις και απαγωγές για πολιτικούς λόγους στη 
Λευκορωσία ατόμων όπως οι Maria Kalesnikova, Andrei Yahorau, Irina Sukhiy, Anton 
Radniankou και Ivan Krautsou·

8. ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας και του εκφοβισμού κατά των ειρηνικών 
διαδηλωτών, την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και όλων των 
μελών της κοινωνίας των πολιτών που κρατούνται αυθαίρετα πριν, κατά και μετά τις 
εκλογές, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου, της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και άλλων πολιτικών και ατομικών ελευθεριών στη 
Λευκορωσία·

9. εκφράζει τη λύπη του με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο για τις αποτρόπαιες 
βιαιοπραγίες και τη σκληρή καταστολή και τα βασανιστήρια ειρηνικών διαδηλωτών και 
κρατουμένων· ζητεί να διεξαχθεί πλήρης διεθνής έρευνα για τα εγκλήματα αυτά, και 
ιδίως για τους θανάτους των: Alyaksandr Taraykouski, Konstantin Shishmakov, 
Alexander Vikhor και Gennady Shutov·

10. προειδοποιεί το καθεστώς για κάθε απόπειρα χρήσης εθνικών, θρησκευτικών, 
εθνοτικών και άλλων μειονοτήτων ως υποκατάστατου στόχου, εκτρέποντας την 
προσοχή της κοινωνίας από την εκλογική νοθεία και τις επακόλουθες μαζικές 
διαμαρτυρίες, καθώς και την καταστολή· καταδικάζει το γεγονός ότι τέθηκαν εμπόδια 
στην επιστροφή του επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας της Λευκορωσίας, 
Αρχιεπισκόπου Tadeusz Kondrusiewicz· παρομοίως, προειδοποιεί για τη δημιουργία 
ψευδών αφηγήσεων σχετικά με τις εξωτερικές απειλές που προέρχονται από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της κατά της Λευκορωσίας και της εδαφικής της ακεραιότητας· 
εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη χρήση τέτοιων αφηγήσεων ως δικαιολογίας 
για στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης των 
λευκορωσικών δυνάμεων στην περιοχή Grodno προς τα σύνορα με την Πολωνία και τη 
Λιθουανία·
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11. αναγνωρίζει το Συντονιστικό Συμβούλιο του λαού της Λευκορωσίας ως τη νόμιμη 
εκπροσώπηση του λαού που απαιτεί δημοκρατική αλλαγή, ελευθερία και αξιοπρέπεια 
στη Λευκορωσία· 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·

12. ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσουν μια συνολική 
επανεξέταση της πολιτικής τους έναντι της Λευκορωσίας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα 
σενάρια για τις εξελίξεις στη χώρα, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης μια σημαντικά 
αυξημένη χρηματοοικονομική και τεχνική δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ σε περίπτωση 
που γίνουν πραγματικότητα οι δημοκρατικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
εκλογών·

13. χαιρετίζει την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να συμπεριλάβουν σε μαύρη λίστα όσους είναι υπεύθυνοι για την άσκηση 
βίας μετά τις προεδρικές εκλογές και να επιβάλλουν ατομικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, κατά των 
αξιωματούχων της Λευκορωσίας οι οποίοι ευθύνονται για τη ή έχουν συνεισφέρει στη 
νόθευση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία και στις 
παραβιάσεις των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο 
κατάλογος αυτός θα πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς και να επεκτείνεται, εάν 
χρειαστεί, και ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει τον Alexander Lukashenko και τους 
στενούς συνεργάτες του·

14. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν ενεργό και 
άμεση στήριξη σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινότητες της Λευκορωσίας, να 
χορηγήσουν κάθε αναγκαία βοήθεια στους πολίτες της Λευκορωσίας και τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σταματήσουν οποιαδήποτε οικονομική 
ή άλλη στήριξη προς τα κρατικά θεσμικά όργανα της Λευκορωσίας και να ενισχύσουν 
τα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και των 
δημοσιογράφων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποτροφιών για τους Λευκορώσους και τα 
δάνεια για ειδικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, ξεκλειδώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης και εξασφαλίζοντας πλήρη συνεργασία στο 
πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

15. εκφράζει τη λύπη του για τη συμμετοχή και την υποστήριξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
στο καθεστώς Lukashenko και καταδικάζει τον υβριδικό πόλεμο του Κρεμλίνου κατά 
του λαού της Λευκορωσίας· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη βαθιά διείσδυση 
των ρώσων συμβούλων και παραγόντων στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, στις μυστικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας και στους κυβερνητικούς κλάδους - 
συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του Προέδρου· καλεί το Συμβούλιο να 
υποστηρίξει τη βούληση του λαού της Λευκορωσίας, περιορίζοντας την παρέμβαση του 
Κρεμλίνου, μεταξύ άλλων εμποδίζοντας την πρόσβαση της Ρωσίας στο σύστημα 
SWIFT και θεσπίζοντας περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις·

16. ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να 
απειλήσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λευκορωσίας και δεν θα 
αποδεχθεί οιαδήποτε ενδεχόμενα μέτρα που θα λάβουν οι αρχές χωρίς νομιμότητα, 
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και παρά τη βούληση του λαού της Λευκορωσίας, 
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στο πλαίσιο των σχέσεων του καθεστώτος Lukashenko με τη Ρωσική Ομοσπονδία, 
γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της κυριαρχίας και της 
ανεξαρτησίας της Λευκορωσίας·

17. σημειώνει την πολύτιμη αλληλεγγύη προς τους λευκορώσους ακτιβιστές που εξέφρασε 
η ρωσική φιλοδημοκρατική κοινωνία των πολιτών· προειδοποιεί για κάθε απόπειρα 
στρατιωτικοποίησης της κατάστασης και πρόκλησης εντάσεων με γειτονικές χώρες·

18. χαιρετίζει την απόφαση της Δημοκρατίας της Σερβίας να αποσυρθεί από τις ασκήσεις 
της Σλαβικής Αδελφότητας·

19. αναγνωρίζει την ανάγκη η ειδική ομάδα East StratCom και τα μέσα ενημέρωσης των 
κρατών μελών της ΕΕ να υποβάλλουν εκτενέστερες εκθέσεις σχετικά με την 
κατάσταση στη Λευκορωσία, καθώς και να τις συντάσσουν με λεπτομερέστερο τρόπο· 
καλεί το ΕΤΔ να εντείνει τη στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας·

20. 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·

21. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις ενέργειες του ομίλου «A1 Telekom Austria 
Group»· καλεί την εταιρεία να παράσχει απεριόριστη πρόσβαση στη κινητή σύνδεση 
στο διαδίκτυο  για τους λευκορώσους πελάτες της, σύμφωνα με τις αξίες της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του λόγου·

22. 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 και στις αρχές της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.


