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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία 
ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους
(2021/2881(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λευκορωσία,

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

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης 
Ιουνίου 2021 για τη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη την ομιλία της Προέδρου von der Leyen για την κατάσταση της Ένωσης 
το 2021,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep 
Borrell, της 15ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των 
πολιτών στη Λευκορωσία, και τις δηλώσεις του εξ ονόματος της ΕΕ, της 30ής Ιουλίου 
2021, σχετικά με την εργαλειοποίηση μεταναστών και προσφύγων από το καθεστώς, 
και της 8ης Αυγούστου 2021, για την πρώτη επέτειο των προεδρικών εκλογών νοθείας 
της 9ης Αυγούστου 2020 στη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 7ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τον περιορισμό της 
διπλωματικής παρουσίας της Λιθουανίας, και της 30ης Αυγούστου 2021 σχετικά με την 
καταστολή δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 5ης Ιουλίου 2021 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για 
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, Anaïs Marin, προς το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλες 
τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες η Λευκορωσία είναι 
συμβαλλόμενο μέρος,

– έχοντας υπόψη την απονομή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Βραβείου Ζαχάρωφ 
2020 για την ελευθερία της σκέψης στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από ένα έτος μετά τις αποκαλούμενες εκλογές της 9ης 
Αυγούστου 2020, οι αρχές της Λευκορωσίας συνεχίζουν να καταπιέζουν τον λαό της 
Λευκορωσίας, να παρενοχλούν, να συλλαμβάνουν, να βασανίζουν και να καταδικάζουν 
πολλούς πολίτες επειδή εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο καθεστώς ή στις εκτεταμένες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στη Λευκορωσία·
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 35 000 Λευκορώσοι εκτιμάται ότι έχουν τεθεί 
κάποια στιγμή υπό κράτηση για διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν τεκμηριώσει 
εκατοντάδες περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, ενώ αρκετοί πολίτες 
εξακολουθούν να αγνοούνται ή έχουν βρεθεί νεκροί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απάνθρωπη μεταχείριση, τα βασανιστήρια και η σκόπιμη άρνηση παροχής ιατρικής 
περίθαλψης συνεχίζονται στα κέντρα κράτησης και τις φυλακές της Λευκορωσίας, 
όπου πολλοί διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
περισσότεροι από 670 πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι χιλιάδες θύματα πολιτικής καταστολής από τη Λευκορωσία έχουν καταφύγει σε 
γειτονικές χώρες για να αποφύγουν περαιτέρω διώξεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας διεξάγει εκστρατεία 
καταστολής κατά της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με στόχο τη φίμωση όλων των ανεξάρτητων φωνών που απομένουν στη 
Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 250 οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών έχουν εκκαθαριστεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης, 
συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Viasna, το οποίο 
υπέστη πρωτοφανή καταστολή με τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών κατά της 
ηγεσίας του, μελών του προσωπικού του και εθελοντών, μεταξύ των οποίων ο Ales 
Bialiatski, πρόεδρος του Viasna· ο Valiantsin Stefanovich, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του Viasna και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· η Marfa Rabkova, συντονίστρια του δικτύου εθελοντών του Viasna· ο 
Andrei Chepyuk· ο Leanid Sudalenka· η Tatsyana Lasitsa· η Maryia Tarasenka· ο 
Uladzimir Labkovich· και άλλα μέλη του προσωπικού και εθελοντές του Viasna·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης της 
Λευκορωσίας και πολιτικοί κρατούμενοι Maria Kalesnikava (βραβευμένη με το 
βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης και με το διεθνές βραβείο «Θαρραλέες 
Γυναίκες») και Maksim Znak (διακεκριμένος δικηγόρος) καταδικάστηκαν σε 11 και 10 
έτη αντίστοιχα για εικαζόμενο σχεδιασμό πραξικοπήματος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συλληφθεί σχεδόν 500 δημοσιογράφοι και οι αρχές της 
Λευκορωσίας συνεχίζουν την καταστολή και παρενόχληση ανεξάρτητων Λευκορώσων 
δημοσιογράφων και επιδίδονται σε εσκεμμένες απόπειρες παρεμπόδισης της 
αντικειμενικής ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Αυγούστου 2021, το 
καθεστώς της Λευκορωσίας διέταξε το κλείσιμο της Ένωσης Δημοσιογράφων της 
Λευκορωσίας, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης οργάνωσης δημοσιογράφων στη χώρα, η 
οποία βραβεύθηκε με το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης το 2004·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Μαΐου 2021, η πτήση FR4978 της Ryanair, μια 
διεθνής επιβατική πτήση μεταξύ δύο πρωτευουσών της ΕΕ (από Αθήνα προς Βίλνιους), 
υποχρεώθηκε δια της βίας να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί στο Μινσκ κατόπιν 
εντολής του Aliaksandr Lukashenka και υπό το πρόσχημα βομβιστικής απειλής, κατά 
παράβαση των διεθνών συμβάσεων και με κίνδυνο για την ασφάλεια των περισσότερων 
από 170 επιβατών και μελών του πληρώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μινσκ οι 
αρχές της Λευκορωσίας συνέλαβαν τον επιβάτη Raman Pratasevich, Λευκορώσο 
δημοσιογράφο και ακτιβιστή, και τη σύντροφό του, Sofia Sapega·
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αντίποινα κατά των κυρώσεων της ΕΕ που επιβλήθηκαν ως 
απάντηση στην αναγκαστική εκτροπή της πτήσης FR4978 της Ryanair, ο Lukashenka 
απείλησε δημοσίως να κατακλύσει την ΕΕ, και ιδίως τις γειτονικές χώρες Λιθουανία 
και Πολωνία, με μετανάστες και ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή αυτή 
υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία και υλοποιήθηκε με την εργαλειοποίηση μεταναστών για 
πολιτικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργήθηκε ένα σύστημα για τη 
μεταφορά μεταναστών στο Μινσκ με πτήσεις από το Ιράκ και την Τουρκία, ενώ οι 
συνοριοφύλακες της Λευκορωσίας διευκόλυναν την παράνομη διέλευσή τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να εισέλθουν περίπου 4 000 παράνομοι μετανάστες 
στη Λιθουανία, πάνω από 1 400 στην Πολωνία και περίπου 400 στη Λετονία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία, η Λετονία και η Λιθουανία αναγκάστηκαν να 
κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορά τους με τη Λευκορωσία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αντικανονικών εισόδων στην ΕΕ έχει μειωθεί, 
αλλά οι προσπάθειες παράνομης διέλευσης συνεχίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από 
τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2021, εμποδίστηκαν 2 101 απόπειρες διέλευσης των 
συνόρων της ΕΕ (1 830 από την Πολωνία, 135 από τη Λιθουανία και 136 από τη 
Λετονία)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Λευκορωσίας ασκεί βία κατά των 
μεταναστών, εξαναγκάζοντάς τους να εισέλθουν στο έδαφος της ΕΕ, και δημιουργεί 
υλικό προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που κατηγορεί τα κράτη μέλη της ΕΕ ότι 
παραβιάζουν τα δικαιώματα των μεταναστών και διευκολύνουν την παράνομη 
μετανάστευση προς τη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον τέσσερις 
αντικανονικοί μετανάστες έχουν πεθάνει από υποθερμία και εξάντληση και αρκετοί 
μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί για εβδομάδες στα σύνορα της Λευκορωσίας, χωρίς να 
είναι σε θέση να λάβουν βοήθεια, να ζητήσουν άσυλο ή να έχουν πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την κριτική που άσκησε στους προπονητές της, η 
Λευκορωσίδα αθλήτρια Krystina Timanovskaya αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πρόωρα 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και, καθώς φοβόταν για την ασφάλειά της, 
ζήτησε αστυνομική προστασία στον αερολιμένα του Τόκιο και έκανε δεκτή τη θεώρηση 
για ανθρωπιστικούς λόγους που της χορήγησε η Πολωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέβαλε τους Λευκορώσους προπονητές Artur 
Shimak και Yury Maisevich από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και κίνησε 
σχετική έρευνα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, στις 15 
Σεπτεμβρίου 2021, η Πρόεδρος της Επιτροπής χαρακτήρισε την εργαλειοποίηση των 
μεταναστών υβριδική επίθεση από τη Λευκορωσία με στόχο την αποσταθεροποίηση 
της ΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα 
της Λευκορωσίας ανέστειλε την έρευνα για τον θάνατο του Raman Bandarenka·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Αυγούστου 2021, ο Vitaly Shishov, ιδρυτής του 
«Σπιτιού της Λευκορωσίας στην Ουκρανία», μιας ομάδας που βοηθά ανθρώπους που 
εγκατέλειψαν τη Λευκορωσία, βρέθηκε απαγχονισμένος σε πάρκο στο Κίεβο·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, η Ρωσία και η Λευκορωσία 
πραγματοποίησαν, τον Σεπτέμβριο του 2021, τη μαζική κοινή στρατιωτική άσκηση 
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Zapad 2021, με τη συμμετοχή 200 000 στρατιωτών, ασκώντας περαιτέρω πίεση στα 
σύνορα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Lukashenka ανακοίνωσε σχέδια για την 
απόκτηση όπλων αξίας 1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από τη Ρωσία έως το 2025, 
συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων S-400·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, οι ηγέτες της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν μια ενοποιημένη αγορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και να εμβαθύνουν την οικονομική ολοκλήρωση, 
γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να συνεχίσει ο Lukashenka να εκχωρεί την κυριαρχία 
της Λευκορωσίας με αντάλλαγμα την ενίσχυση της στήριξης από τη Ρωσία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιουνίου 2021 η Λευκορωσία ανέστειλε τη συμμετοχή 
της στην πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το καθεστώς 
Lukashenka διέταξε αρκετούς διπλωμάτες και υπαλλήλους πρεσβειών της ΕΕ και των 
κρατών μελών να εγκαταλείψουν τη χώρα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τους 
διπλωματικούς διαύλους επικοινωνίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αποφάσισε να 
παράσχει στη Λευκορωσία πρόσβαση σε σχεδόν 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ υπό μορφή νέων 
ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κονδυλίου ύψους 650 
δισ. δολαρίων ΗΠΑ για όλα τα μέλη του ΔΝΤ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του 
πυρηνοηλεκτρικού της σταθμού στο Astravyets χωρίς να λάβει υπόψη όλες τις 
συστάσεις ασφαλείας που περιέχονται στην έκθεση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων της ΕΕ του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέσα ενημέρωσης της 
Λευκορωσίας εξακολουθούν να αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με σοβαρά 
συμβάντα στον πυρηνοηλεκτρικό σταθμό (ΠΗΣ) της χώρας και ότι στις 25 Απριλίου 
2021 εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό μήνυμα στον επίσημο ιστότοπο του ΠΗΣ της 
Λευκορωσίας («Ο πυρηνοηλεκτρικός σταθμός αποτελεί κίνδυνο! Ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να συμβεί καταστροφή!»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λευκορωσική πλευρά δεν 
είναι διαφανής και δεν παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά τα συμβάντα στον 
χώρο του ΠΗΣ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ΠΗΣ της Λευκορωσίας δεν είναι 
ασφαλής και συνιστά σοβαρή απειλή για την πυρηνική ασφάλεια·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει μέχρι στιγμής κυρώσεις 
κατά 166 ατόμων και 15 οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Aliaksandr 
Lukashenka, καθώς και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις κατά αρκετών τομέων της 
λευκορωσικής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η οικονομία της 
Λευκορωσίας κατέγραψε μείωση του πραγματικού ΑΕγχΠ της τάξης του 0,9 %, ενώ οι 
προβλέψεις για το 2021 εκτιμούν περαιτέρω μείωση του ΑΕγχΠ κατά 2,7 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα εξακολουθεί να συνεργάζεται με τη Λευκορωσία και να 
επενδύει στη χώρα αυτή, ιδίως στη σινολευκορωσική βιομηχανική ζώνη «Great Stone»·

1. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν αναγνώρισαν τα 
αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020 λόγω σοβαρών αμφιβολιών σχετικά 
με τον δίκαιο χαρακτήρα των εκλογών και εκτεταμένων καταγγελιών για νοθεία, και 
δεν αναγνωρίζουν τον Aliaksandr Lukashenka ως πρόεδρο της Λευκορωσίας·
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2. εξακολουθεί να καταδικάζει την καταστολή, τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση 
του ειρηνικού λαού της Λευκορωσίας, την καταστολή εις βάρος των μέσων 
ενημέρωσης και την παρεμπόδιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και τον 
ξυλοδαρμό, τη σύλληψη και τον εκφοβισμό δημοσιογράφων, μπλόγκερ και άλλων 
ανεξάρτητων φωνών στη Λευκορωσία· εξακολουθεί να ζητεί την άμεση και άνευ όρων 
απελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται για πολιτικούς λόγους και την 
απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους·

3. καταδικάζει τις σκληρές και άδικες δικαστικές ποινές που επιβλήθηκαν πρόσφατα 
στους ηγέτες της αντιπολίτευσης Maria Kalesnikava και Maksim Znak και σε άλλους 
πολιτικούς φυλακισμένους και κρατουμένους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι ακροαματικές διαδικασίες διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να επιτραπεί 
στους διπλωμάτες της ΕΕ και των κρατών μελών να παραστούν·

4. εξακολουθεί να καταδικάζει τα αντίποινα των αρχών κατά του Κέντρου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Viasna και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των Ales 
Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Marfa Rabkova, Andrei Chepyuk, Leanid Sudalenka, 
Tatsyana Lasitsa, Maryia Tarasenka, Uladzimir Labkovich και άλλων υπαλλήλων και 
εθελοντών του Viasna, καθώς και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους·

5. καταδικάζει τη συμπεριφορά των Λευκορώσων προπονητών Artur Shimak και Yury 
Maisevich στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο· υπενθυμίζει τις διώξεις κατά 
Λευκορώσων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές διαδηλώσεις και την 
εικαζόμενη σύνδεση μεταξύ της Λευκορωσικής Ομοσπονδίας Χόκεϊ επί Πάγου και της 
δολοφονίας του Raman Bandarenka· καλεί τη ΔΟΕ και άλλες διεθνείς αθλητικές 
επιτροπές και ομοσπονδίες να ακολουθούν τους κώδικες δεοντολογίας και 
συμπεριφοράς τους στις επαφές τους με τη λευκορωσική πλευρά·

6. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τις εθνικές 
διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ στη Λευκορωσία να 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των διαφόρων πολιτικών 
κρατουμένων στη Λευκορωσία, να τους παράσχουν στήριξη και να εργαστούν για να 
εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για γνήσιο και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο μεταξύ 
του καθεστώτος και των δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας, ο οποίος θα 
οδηγεί σε νέες εκλογές υπό διεθνή παρακολούθηση, κάτι που αποτελεί τη μοναδική 
έξοδο από την τρέχουσα πολιτική κρίση·

8. καταδικάζει την εργαλειοποίηση των μεταναστών από το καθεστώς Lukashenka για την 
προώθηση πολιτικών στόχων κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και των διμερών 
συνθηκών της Λευκορωσίας με τους γείτονές της στην ΕΕ· θεωρεί ότι η αεροπειρατεία 
και η αναγκαστική προσγείωση της πτήσης FR4978 της Ryanair στο Μινσκ αποτελούν 
πράξη κρατικής τρομοκρατίας·

9. χαιρετίζει τη στήριξη που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Νορβηγία και τα θεσμικά όργανα 
και οι οργανισμοί της ΕΕ, ιδίως η Ευρωπόλ, ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, στα κράτη μέλη που πλήττονται από τη μεταναστευτική 
κρίση που δημιούργησε το καθεστώς της Λευκορωσίας, και τα ενθαρρύνει να 
συνεχίσουν τη στήριξη αυτή, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση περαιτέρω βοήθειας 
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έκτακτης ανάγκης από την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
βοηθήσουν τους μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα με τη Λευκορωσία και 
να τους παράσχουν την αναγκαία στήριξη·

10. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως στοχευμένες νομοθετικές προτάσεις που 
θα παρέχουν στα κράτη μέλη τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την ταχεία και 
αποτελεσματική αντίδραση σε εκστρατείες εργαλειοποίησης της παράνομης 
μετανάστευσης από τρίτες χώρες και για την αντιμετώπιση των εκστρατειών αυτών, 
ιδίως με την εξασφάλιση της ισχυρής και αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ και με την πρόβλεψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη των 
παράτυπων διελεύσεων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τη διαχείριση των 
συνόρων, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων και 
άλλες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας που δημιουργούνται ή επιδεινώνονται από 
το καθεστώς της Λευκορωσίας·

12. εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχείς επαφές μεταξύ του Lukashenka και του Vladimir 
Putin για την εκπόνηση οδικών χαρτών για μεγαλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ 
Λευκορωσίας και Ρωσίας, και θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η κυριαρχία 
της χώρας, καθώς ο λαός της Λευκορωσίας στερείται το δικαίωμά του να καθορίζει το 
μέλλον της χώρας του· επισημαίνει τον παράνομο χαρακτήρα της εξουσίας του 
Lukashenka και απορρίπτει όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο Lukashenka εξ 
ονόματος του λευκορωσικού κράτους, ιδίως αφότου έληξε η προεδρική θητεία του στις 
5 Νοεμβρίου 2020·

13. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να ανασταλούν ορισμένα άρθρα της 
συμφωνίας της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων, με στόχο συγκεκριμένες κατηγορίες αξιωματούχων που 
συνδέονται με το καθεστώς Lukashenka, και χωρίς επιπτώσεις για τους απλούς πολίτες 
της Λευκορωσίας· παροτρύνει το Συμβούλιο να προχωρήσει κατεπειγόντως στην 
πέμπτη δέσμη κυρώσεων εστιάζοντας σε άτομα και οντότητες που εμπλέκονται σε 
ενέργειες καταστολής και καταπίεσης στη Λευκορωσία, καθώς και σε άτομα και 
οντότητες που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων, και να αρχίσει να προετοιμάζει 
μια μελλοντική δέσμη·

14. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη συλλογική κήρυξη των αξιωματούχων της 
λευκορωσικής KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανεπιθύμητων προσώπων·

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιβληθείσες οικονομικές κυρώσεις δεν 
επηρέασαν παρά μόνο εν μέρει το καθεστώς Lukashenka και δεν είχαν σημαντικές 
επιπτώσεις σε καίριους τομείς όπως οι κλάδοι του καλίου και των πετρελαιοειδών· 
καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει περαιτέρω τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις της 
ΕΕ, εστιάζοντας σε βασικούς οικονομικούς τομείς της Λευκορωσίας και σε δημόσιες 
και ιδιωτικές εταιρείες που στηρίζουν και χρηματοδοτούν το καθεστώς Lukashenka· 
χαιρετίζει τις πρόσθετες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο 
Καναδάς κατά την πρώτη επέτειο των νοθευμένων προεδρικών εκλογών στη 
Λευκορωσία· καλεί, επομένως, την ΕΕ να συντονίσει τα μέτρα της με τις Ηνωμένες 
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Πολιτείες, τους εταίρους της στην ομάδα G7 και άλλες ομόφρονες δημοκρατίες·

16. καλεί τα κράτη μέλη να συντονιστούν με τους διεθνείς εταίρους τους σε πολυμερείς 
οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, προκειμένου να περιοριστεί η εκταμίευση κεφαλαίων προς 
το καθεστώς Lukashenka και να παγώσει κάθε συνεργασία μαζί του· σημειώνει τις 
συνεχείς επενδύσεις στη Λευκορωσία από μη δημοκρατικές χώρες, ιδίως τη Ρωσία και 
την Κίνα·

17. εξακολουθεί να στηρίζει τα νόμιμα αιτήματα και τις προσδοκίες του λαού της 
Λευκορωσίας για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα 
δικαιώματα, δημοκρατική εκπροσώπηση, και πολιτική συμμετοχή σε μια ελεύθερη και 
κυρίαρχη Λευκορωσία·

18. αναγνωρίζει και επικροτεί το έργο των δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας υπό 
την ηγεσία της Sviatlana Tsikhanouskaya για την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο 
επίπεδο και την υποστήριξη των νόμιμων αιτημάτων και προσδοκιών του λαού της 
Λευκορωσίας·

19. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τον ΑΠ/ΥΕ να διοργανώσουν, 
από κοινού με διεθνείς εταίρους, διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Το 
μέλλον της δημοκρατικής Λευκορωσίας» για την επίλυση της κρίσης στη Λευκορωσία 
και για την ανάληψη δεσμεύσεων για χρηματοδοτική δέσμη πολλών δισεκατομμυρίων 
ευρώ προς στήριξη των μελλοντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και της 
αναδιάρθρωσης της λευκορωσικής οικονομίας·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη για διεξοδική διερεύνηση των εγκλημάτων που διέπραξε το 
καθεστώς Lukashenka κατά του λαού της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένης της 
δολοφονίας του Raman Bandarenka και άλλων πολιτών της Λευκορωσίας· αναμένει τα 
αποτελέσματα της έρευνας των ουκρανικών αρχών για τον θάνατο του Vitaly Shishov·

21. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν ενεργά την αρχή της οικουμενικής 
δικαιοδοσίας και να προετοιμάσουν τις δικαστικές διαδικασίες κατά των Λευκορώσων 
δραστών που προέβησαν σε πράξεις καταστολής·

22. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν την 
άμεση στήριξη προς την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, την κοινωνία των πολιτών 
και τους ανεξάρτητους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός της 
Λευκορωσίας·

23. τονίζει την τεράστια σημασία της δημιουργίας πρεσβειών του λαού της Λευκορωσίας 
παγκοσμίως και παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω 
στήριξη για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Λευκορώσων 
πολιτών στο εξωτερικό και των συμφερόντων μιας δημοκρατικής Λευκορωσίας, π.χ. 
εξετάζοντας τρόπους χρηματοδότησης των πρεσβειών του λαού της Λευκορωσίας·

24. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν περαιτέρω τις διαδικασίες έκδοσης 
θεωρήσεων και αδειών διαμονής για όσους εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία για 
πολιτικούς λόγους ή για όσους χρειάζονται ιατρική περίθαλψη επειδή έχουν υποστεί 
βία, και να προσφέρουν σε αυτούς και στις οικογένειές τους την αναγκαία στήριξη και 
συνδρομή·
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25. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσφέρουν υποτροφίες σε Λευκορώσους 
φοιτητές και επιστήμονες που εκδιώκονται από τα πανεπιστήμια και φυλακίζονται για 
τη φιλοδημοκρατική στάση τους·

26. εξακολουθεί να υποστηρίζει τη Διεθνή Πλατφόρμα Λογοδοσίας για τη Λευκορωσία και 
καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη λειτουργία της, 
καθώς και τη λειτουργία άλλων διεθνών πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο να 
λογοδοτήσουν οι δράστες για τις πράξεις τους· δεσμεύεται για την αποτελεσματική 
λειτουργία της πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας στη Λευκορωσία και για τον συντονισμό μιας έγκαιρης διεθνούς 
αντίδρασης στις εξελίξεις στη Λευκορωσία·

27. εκφράζει τη λύπη του για την απέλαση διπλωματών της ΕΕ και κρατών μελών από τη 
Λευκορωσία, ιδίως του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Λευκορωσία και των πρέσβεων και διπλωματών από τη Λιθουανία, τη Λετονία και την 
Πολωνία· καλεί τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν για διαβούλευση τους πρέσβεις τους 
από το Μινσκ, προκειμένου να στείλουν ένα πολιτικό μήνυμα στο καθεστώς 
Lukashenka· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να επανεξετάσει τις μεθόδους εργασίας της και να 
εξασφαλίσει ενεργό ρόλο για τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Λευκορωσία, ο οποίος επί του παρόντος έχει ανακληθεί στις Βρυξέλλες, 
και να λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 
για τους διπλωμάτες της ΕΕ και το προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο Μινσκ, 
ιδίως όσον αφορά την προστασία από προπαγανδιστικές επιθέσεις του καθεστώτος 
Lukashenka·

28. σημειώνει την επιθετική στρατιωτική άσκηση Zapad 2021 και τις περιορισμένες 
ευκαιρίες παρακολούθησής της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ και για μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση στο πλαίσιο 
ενός ενισχυμένου ΝΑΤΟ·

29. τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των απειλών για την πυρηνική ασφάλεια που 
συνεπάγεται ο ΠΗΣ της Λευκορωσίας στο Astravyets· επιμένει ότι η Λευκορωσία 
πρέπει να δεσμευτεί για την πυρηνική ασφάλεια του ΠΗΣ της χώρας με πλήρη 
διαφάνεια, καθώς και για την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώθηκαν στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης του σταθμού από ομοτίμους της Ομάδας Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας· υποστηρίζει, έως τότε, την 
απαγόρευση των εισαγωγών ενέργειας από τον ΠΗΣ της Λευκορωσίας στην αγορά της 
ΕΕ, και τη συνεκτίμηση αυτής της θέσης στον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα της ΕΕ·

30. 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.


