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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συστηματική καταστολή στη 
Λευκορωσία και τις συνέπειές της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατόπιν απαγωγών από 
πολιτικό αεροσκάφος της ΕΕ που εξαναγκάστηκε σε προσγείωση από τις λευκορωσικές 
αρχές
(2021/2741(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2020, σχετικά 
με τη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 24ης Μαΐου 
2021, σχετικά με την αναγκαστική εκτροπή της πτήσης FR4978 της Ryanair στο Μινσκ 
στις 23 Μαΐου 2021,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 24ης Μαΐου 2021, 
σχετικά με τη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της G7 και του Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
της 27ης Μαΐου 2021 σχετικά με τη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/908 του Συμβουλίου, της 4 Ιουνίου 2021, 
για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα 
λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία1, με την οποία επιβλήθηκε απαγόρευση της 
υπερπτήσης του εναέριου χώρου της ΕΕ και της πρόσβασης κάθε είδους λευκορωσικών 
αερομεταφορέων σε αερολιμένες της ΕΕ,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την Κυριακή 23 Μαΐου 2021, οι αρχές της Λευκορωσίας, 
χρησιμοποιώντας το ψευδές πρόσχημα της βομβιστικής απειλής, αναχαίτισαν την 
πτήση FR4978 της Ryanair με τη συμμετοχή μαχητικού αεροσκάφους MiG-29 της 
πολεμικής αεροπορίας της Λευκορωσίας και το εξέτρεψαν για να το εξαναγκάσουν σε 
επείγουσα προσγείωση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν ανακάλυψαν εκρηκτικούς 
μηχανισμούς, αλλά συνέλαβαν δύο επιβάτες — τον Raman Pratasevich, Λευκορώσο 
υπήκοο, και τη σύντροφό του Sofia Sapega, Ρωσίδα υπήκοο και φοιτήτρια του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Βίλνιους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raman Pratasevich είναι Λευκορώσος δημοσιογράφος και 
μπλόγκερ και ένας από τους ιδρυτές του καναλιού Nexta του Telegram, το οποίο 

1 ΕΕ L 197 I της 4.6.2021, σ. 3.
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διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην κινητοποίηση διαδηλώσεων στη Λευκορωσία μετά 
τις νόθες προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Raman Pratasevich διέμενε μόνιμα ως εξόριστος στην Πολωνία και τη Λιθουανία 
προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του στη Λευκορωσία βάσει χαλκευμένων 
κατηγοριών εναντίον του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raman Pratasevich περιελήφθη 
στον κατάλογο τρομοκρατών από τις αρχές της Λευκορωσίας και ενδέχεται τώρα να 
αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή, δεδομένου ότι η Λευκορωσία παραμένει η μόνη χώρα 
στην Ευρώπη στην οποία επιβάλλεται η θανατική ποινή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις άλλοι επιβάτες δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση FR4978 
μετά την αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Raman Pratasevich όσο και η Sofia Sapega οδηγήθηκαν 
μπροστά στα μαζικά μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας τη Δευτέρα 24 Μαΐου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raman Pratasevich δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και 
ότι είχε καλή μεταχείριση και ομολόγησε ότι διαδραμάτισε ρόλο στη διοργάνωση 
μαζικών διαδηλώσεων στο Μινσκ πέρυσι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raman 
Pratasevich φορούσε παχύ στρώμα μακιγιάζ, ενδεχομένως για να καλυφθούν μώλωπες 
που του είχαν προκαλέσει εκπρόσωποι των υπηρεσιών ασφαλείας της Λευκορωσίας 
μετά τη σύλληψή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raman Pratasevich έδωσε συνέντευξη 
στο κρατικό κανάλι ONT την Τετάρτη 2 Ιουνίου, κατά την οποία προέβη σε περαιτέρω 
«ομολογίες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και στην προηγούμενη εμφάνισή του στα 
μέσα ενημέρωσης, ο Raman Pratasevich δεν έμοιαζε με κάποιον που ομολογεί με τη 
δική του ελεύθερη βούληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικηγόροι του εξακολουθούν 
να μην μπορούν να τον δουν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαναγκασμένη προσγείωση της πτήσης FR4978 έθεσε σε 
κίνδυνο τη ζωή 171 άλλων επιβατών και μελών του  πληρώματος, πολλοί από τους 
οποίους ήταν πολίτες της ΕΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαναγκασμένη προσγείωση της πτήσης FR4978 έγινε κατά 
παραβίαση πολλών διεθνών νομικών κανόνων, μεταξύ των οποίων η Σύμβαση του 
Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία και η Σύμβαση του Μόντρεαλ για την 
καταστολή παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λευκορωσία υπάρχουν περισσότεροι από 400 
αναγνωρισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις νοθευμένες προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 
2020, έχουν φυλακιστεί 35 000 άτομα, έχουν κινηθεί εναντίον διαδηλωτών 3 000 
ποινικές υποθέσεις με πολιτικά κίνητρα, ενώ έχουν διατυπωθεί περισσότερες από 4 600 
καταγγελίες για βασανιστήρια, βία και κακομεταχείριση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας παραβιάζει συστηματικά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνολική κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα έχει 
επιδεινωθεί σημαντικά κατά την περίοδο πριν από, κατά τη διεξαγωγή, και μετά τις 
προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη 
Λευκορωσία, η ένταση των συλλήψεων δημοσιογράφων, φοιτητών, συνδικαλιστών, 
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ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών κομμάτων, η κατασκευή των 
υποθέσεων τους στα λεγόμενα «δικαστήρια», ο εκφοβισμός, τα βασανιστήρια και η 
επισήμανση πολιτικών κρατουμένων με κίτρινες κάρτες, καθώς και οι επιθέσεις κατά 
αθώων πολιτών στο δρόμο και στις οικίες τους χαρακτηρίζονται ως συστημικός 
κρατικός τρόμος·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων του καθεστώτος της Λευκορωσίας που 
βρίσκουν τον θάνατο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό, με τις πρόσφατες απόπειρες 
αυτοκτονίας κρατουμένων αφού υπέστησαν σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια κατά 
την παραμονή τους στη φυλακή·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαναγκασμένη προσγείωση της πτήσης FR4978 και η 
σύλληψη εχθρού του λευκορωσικού καθεστώτος σχεδιάστηκαν για να στείλουν ένα 
προειδοποιητικό μήνυμα σε όλους τους αντιπάλους του, ιδίως σε όσους ζουν στο 
εξωτερικό, ότι το καθεστώς είναι αποφασισμένο να τους κυνηγήσει και ότι δεν είναι 
ασφαλείς στο εξωτερικό·

1. καταδικάζει την πειρατεία και την εξαναγκασμένη προσγείωση της πτήσης FR4978 από 
τις αρχές της Λευκορωσίας· θεωρεί ότι αυτή η ειδεχθής πράξη αποτελεί παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου, η οποία συνιστά πράξη κρατικής τρομοκρατίας·

2. ζητεί να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων ο Raman Pratasevich και η Sofia 
Sapega· επαναλαμβάνει τα προηγούμενα αιτήματά του για απελευθέρωση όλων των 
άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται σε φυλακές της Λευκορωσίας·

3. αποδοκιμάζει την καταδίκη των Pavel Sevyarynets, Yauhen Afnahel, Andrei Voynich, 
Pavel Yukhnevich, Zmitser Kazlou, Maksim Vinyarski και Iryna Shchasnaya σε δίκη 
κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Mahilyou·

4. παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν κάθε μορφή κακομεταχείρισης 
και βασανιστηρίων εις βάρος κρατουμένων και πολιτικών κρατουμένων και να τους 
επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και νομικές συμβουλές·

5. επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει την εκλογή του Αλεξάντρ Λουκασένκο στο αξίωμα 
του Προέδρου της Λευκορωσίας· θεωρεί ότι το σημερινό καθεστώς στη Λευκορωσία 
δεν χαίρει νομιμοποίησης, είναι παράνομο και εγκληματικό· καταδικάζει την 
καταστολή των χιλιάδων Λευκορώσων που διαμαρτύρονται ειρηνικά για την 
υπεράσπιση του δικαιώματός τους στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια·

6. καταδικάζει τις συστημικές επιθέσεις του καθεστώτος κατά αμάχων, εξαιτίας των 
οποίων, μετά τις νόθες εκλογές του Αυγούστου 2020, 14 000 Λευκορώσοι έχουν 
εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα, λόγω βίας, εκφοβισμού και άλλων μορφών 
εξαναγκασμού· επαναλαμβάνει ότι αυτή η συνεχιζόμενη εκστρατεία καταστολής και ο 
αναγκαστικός εκτοπισμός αμάχων ισοδυναμούν με σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί δοκιμή της αξιοπιστίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής μας· 
υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία, γειτονική χώρα και μέλος της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, έχει άμεσο αντίκτυπο στην ΕΕ και ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να επιδείξει επαρκή αποφασιστικότητα ώστε να προσφέρει απτή και μακροπρόθεσμη 
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στήριξη στις δημοκρατικές δυνάμεις που αγωνίζονται να φέρουν ελευθερία και 
δημοκρατία στη Λευκορωσία·

8. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει περαιτέρω την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία κινητοποιώντας τη διεθνή 
κοινότητα προς υποστήριξη του λαού της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης·

9. τονίζει ότι η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία διαμαρτυρίας, η ανεξαρτησία των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που βρίσκονται στην 
ίδια τη βάση των δημοκρατικών κοινωνιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η Λευκορωσία είναι επί του παρόντος η μόνη χώρα στην 
Ευρώπη που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή·

10. τονίζει ότι, προκειμένου να ηττηθούν απολυταρχικά καθεστώτα όπως η Λευκορωσία 
του Λουκασένκο και η Ρωσία του Πούτιν και να προωθηθούν οι δημοκρατικές αξίες 
στην περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να στηρίξουν 
σθεναρά την ενισχυμένη συνεργασία με τις συνδεδεμένες χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης (Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία)· τονίζει ότι η δημιουργία ενός 
ισχυρού δημοκρατικού χώρου στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και συγκεκριμένα 
παραδείγματα επιτυχούς δημοκρατικού μετασχηματισμού θα μπορούσαν να ωφελήσουν 
τόσο την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών μας όσο και τον εκδημοκρατισμό της 
Λευκορωσίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

11. υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα της έναρξης πολιτικής διάσκεψης υψηλού επιπέδου για 
την επίλυση της κρίσης στη Λευκορωσία, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί χωρίς 
καθυστέρηση· επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του, που είχε την υποστήριξη 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων του, με την 
οποία ζητείται από τον Πρόεδρο και τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να δρομολογήσουν αποστολή υψηλού επιπέδου στην οποία θα 
συμμετέχουν πρώην υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, προκειμένου να 
διερευνηθεί κάθε δυνατή οδός για τον τερματισμό της βίας και για την απελευθέρωση 
των πολιτικών κρατουμένων, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για έναν εγχώριο πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς 
στη Λευκορωσία·

12. καλεί τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και 
τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας να διενεργήσουν επειγόντως έρευνα για 
αυτή την άνευ προηγουμένου πράξη κρατικής τρομοκρατίας εναντίον πολιτικού 
αεροσκάφους καταχωρισμένου στην ΕΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον 
τέθηκαν σε κίνδυνο οι αεροπορικές μεταφορές και η ασφάλεια των επιβατών· 
επισημαίνει ότι το σοβαρό αυτό συμβάν αποτελεί σημαντική παραβίαση της 
εμπιστοσύνης και ότι κάθε κράτος θα ενεργεί υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του βάσει της Σύμβασης του Σικάγου, ώστε τα αεροσκάφη να μπορούν 
να λειτουργούν με ασφάλεια και προστασία· τονίζει ότι μια τέτοια έρευνα θα πρέπει να 
διερευνήσει το ενδεχόμενο Ρώσοι πολίτες να διαδραμάτισαν ένα ρόλο στις 
τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχθηκαν από το καθεστώς της Λευκορωσίας· 
υπογραμμίζει ότι, εάν αποδειχθεί ότι συνέβη κάτι τέτοιο, κάθε Ρώσος υπήκοος που 
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εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην επιχείρηση θα πρέπει να υποστεί κυρώσεις βάσει του 
παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος 
Magnitsky της ΕΕ)·

13. τονίζει τη σημασία της συμβολής της ΕΕ στην έρευνα, μεταξύ άλλων μέσω της 
συμμετοχής φορέων της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
στο έργο κοινών ομάδων έρευνας και επιχειρήσεων·

14. καλεί την Ιντερπόλ να επανεξετάσει ενδελεχώς τις αιτήσεις «κόκκινων σημάτων» της 
Λευκορωσίας και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει την εκμετάλλευση 
της Ιντερπόλ από τη Λευκορωσία για πολιτικούς σκοπούς·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συντριπτική θετική ανταπόκριση των 
αερομεταφορέων της ΕΕ που αποφεύγουν ή προσπαθούν να αποφεύγουν πτήσεις πάνω 
από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις,  παρεμποδίστηκαν σε αυτό από τις ρωσικές υπηρεσίες ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας· χαιρετίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου της ΕΕ στους 
αερομεταφορείς της Λευκορωσίας· τονίζει ότι η απαγόρευση της ΕΕ στη χρήση του 
εναέριου χώρου της ΕΕ από αερομεταφορείς της Λευκορωσίας θα πρέπει να παραμείνει 
σε ισχύ έως ότου απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων των Raman Pratasevich και Sofia Sapega· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να θεσπίσει η ΕΕ την προβλεπόμενη τέταρτη δέσμη κυρώσεων, η οποία θα 
πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και στοχευμένη· συνιστά τη θέσπιση τομεακών κυρώσεων 
και τη συμπερίληψη απαγόρευσης των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου, καλιούχων 
λιπασμάτων, μεταλλικών προϊόντων, ξυλείας και προϊόντων ξύλου· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη επιβολής κυρώσεων σε όλες τις σχετικές κρατικές επιχειρήσεις που 
συμβάλλουν στη στήριξη του καθεστώτος μέσω εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ενταθεί η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων από τη 
Λευκορωσία, το οποίο έχει καταστεί πολύ σοβαρή πηγή εσόδων για το καθεστώς της 
Λευκορωσίας·

16. θεωρεί ότι πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά ο κατάλογος των προσώπων που αποτελούν 
αντικείμενο κυρώσεων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος στην ΕΕ και των οποίων 
τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί, ώστε να συμπεριλάβει όλα τα πρόσωπα που 
συνδέονται με την κρατική καταστολή, αλλά και εκείνα που στηρίζουν το καθεστώς και 
του παρέχουν οικονομική στήριξη ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, όπως ο 
δημοσιογράφος του καθεστώτος Marat Markau, ο οποίος πραγματοποίησε συνέντευξη 
με τον Raman Pratasevich στο κρατικό κανάλι ONT στις 2 Ιουνίου 2021· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως οι επιλογές για περιοριστικά 
μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ)· συμβουλεύει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να απελάσουν μέλη του διπλωματικού προσωπικού της Λευκορωσίας, τα 
οποία είναι γνωστό ότι είναι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Λευκορωσίας·

17. υπογραμμίζει ότι όλα τα κατασταλτικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας πρέπει να 
συντονίζονται και να θεσπίζονται από κοινού με εταίρους της G7 και άλλους 
ομόφρονες εταίρους· χαιρετίζει τις προσεχείς συνόδους κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και ΗΠΑ-
Ρωσίας και τις θεωρεί σημαντικές ευκαιρίες για τον συντονισμό των θέσεων μεταξύ της 
ΕΕ και των εταίρων της· υπενθυμίζει στον Πρόεδρο Πούτιν τις συνέπειες της 
περαιτέρω στήριξης του καθεστώτος του Αλεξάντρ Λουκασένκο· τονίζει, στο πλαίσιο 
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αυτό, τη σημασία της επιβολής περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
για τον ρόλο της στη στήριξη του καθεστώτος της Λευκορωσίας·

18. επισημαίνει την ηθική και πολιτική ευθύνη πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ που 
επωφελούνται πρόθυμα από χρηματοδοτικούς πόρους που παρέχονται από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία σε αντάλλαγμα πολιτικών και άλλων μορφών στήριξης που προσφέρονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλλού για ρωσικές πολιτικές και στόχους εις βάρος 
των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ·

19. ζητεί τη σύσταση διεθνούς δικαστηρίου για τη δίωξη των εγκλημάτων του καθεστώτος 
της Λευκορωσίας και του Αλεξάντρ Λουκασένκο, ιδίως για διεξαγωγή πολέμου κατά 
των πολιτών της Λευκορωσίας· καλεί την ΕΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ 
άλλων χρησιμοποιώντας πλατφόρμες της ΕΕ για την αναζήτηση δικαιοσύνης και την 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας, όπως η πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά της ατιμωρησίας, ο κόμβος δικαιοσύνης της ΕΕ και τα δίκτυα οικουμενικής 
δικαιοδοσίας·

20. υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευση της ΕΕ σε μια δημοκρατική Λευκορωσία· 
επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής για τη δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης ύψους 3 
δισεκατομμυρίων EUR για μια μελλοντική δημοκρατική Λευκορωσία· σημειώνει ότι η 
ΕΕ πρέπει να προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την προετοιμασία των 
δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας για την εφαρμογή της εν λόγω δέσμης 
μέτρων· τονίζει ότι η δέσμη αυτή στέλνει το σημαντικό μήνυμα ότι η ΕΕ θα είναι 
έτοιμη να παράσχει απτή και πολύπλευρη βοήθεια σε μια δημοκρατική Λευκορωσία 
και να θέσει τη χώρα σε τροχιά μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό για την ΕΕ να προετοιμαστεί για μια φιλόδοξη διμερή συμφωνία που 
θα αγκαλιάσει τη δημοκρατική αλλαγή στη Λευκορωσία·

21. επαναλαμβάνει τη σημασία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων 
της Λευκορωσίας και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία της 
Λευκορωσίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς να 
παράσχουν οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης και τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, ώστε να μπορέσουν να 
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με 
τις τρέχουσες εξελίξεις στη Λευκορωσία· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
έκκλησή του για αυξημένη βοήθεια προς το τηλεοπτικό κανάλι Bielsat·

22. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για επέκταση της βοήθειας στην 
κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους βρίσκουν 
καταφύγιο στην ΕΕ και συνεχίζουν τον αγώνα τους από εκεί· καλεί τα κράτη μέλη να 
παράσχουν στα εν λόγω άτομα προσωπική προστασία και ευκαιρίες να επικεντρωθούν 
στο έργο τους ως πολιτών, διευκολύνοντας τη χορήγηση θεωρήσεων και απλοποιώντας 
τους κανόνες διαμονής, και να παράσχουν στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής στήριξης, σε εξόριστα ιδρύματα, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Βίλνιους, τα οποία καλλιεργούν μια νέα γενεά 
Λευκορώσων που αμφισβητούν το διεφθαρμένο και παράνομο σύστημά τους·

23. ζητεί να αποπεμφθεί η Λευκορωσία από διεθνείς αθλητικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής· παροτρύνει την Ένωση 
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Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) να αφαιρέσει τα δικαιώματα 
μετάδοσης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος EURO 2020 από την κρατική 
τηλεόραση της Λευκορωσίας TVR και να τα εκχωρήσει δωρεάν στον ανεξάρτητο 
σταθμό Bielsat TV·

24. επαναλαμβάνει την ανάγκη να υιοθετήσουν όλα τα κράτη μέλη ενιαία θέση στην 
απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που ενορχηστρώνεται από το καθεστώς του 
Αλεξάντρ Λουκασένκο και υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο· εκφράζει την ανησυχία 
του για τις ενέργειες της διορισμένης από τον Πρόεδρο υπηρεσιακής κυβέρνησης στη 
Βουλγαρία, όσον αφορά την απόλυση υψηλόβαθμων αξιωματούχων ασφαλείας που 
συμμετείχαν στην αποκάλυψη ρωσικών δικτύων κατασκοπείας που δρουν στην ΕΕ· 

25. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση 
σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία εντός της ΕΕ, καθώς και άλλες μορφές 
υβριδικών απειλών που αναλαμβάνουν τρίτοι στο πλαίσιο αυτό·

26. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τη Λετονία μετά την αδικαιολόγητη απέλαση των 
διπλωματών της από τη Λευκορωσία· καταδικάζει το γεγονός ότι κινήθηκε ποινική 
έρευνα από τον Γενικό Εισαγγελέα της Λευκορωσίας κατά του υπουργού Εξωτερικών 
της Λετονίας, καθώς και κατά του δημάρχου της πρωτεύουσας της Λετονίας, Ρίγας·

27. καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις καταστολής και τις εχθρικές ενέργειες στις οποίες 
προέβησαν οι αρχές κατά εκπροσώπων της πολωνικής μειονότητας και κατά του 
πολωνικού σχολικού συστήματος στη Λευκορωσία· ζητεί, εν προκειμένω, την άνευ 
όρων απελευθέρωση της Andżelika Borys, του Andrzej Poczobut και άλλων πολιτικών 
κρατουμένων·

28. 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.


