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Θέμα: Κρατικές ενέργειες αεροπειρατείας και τρομοκρατίας στη Λευκορωσία

Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής όταν ένας δικτάτορας εμπλέκεται σε ενέργειες που 
συνιστούν κρατική αεροπειρατεία και τρομοκρατία. Η εκτροπή επιβατικού αεροσκάφους από την 
πορεία του, με εντολή του Λευκορώσου δικτάτορα Λουκασένκο, αποτελεί επίθεση τόσο κατά 
λευκορώσων όσο και κατά ευρωπαίων πολιτών. Υπό το φως αυτών των εξωφρενικών γεγονότων, ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) οφείλει να δηλώσει κατά τρόπο σαφή και άμεσο και χωρίς 
περιστροφές, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των αξιών της 
ΕΕ.

1. Ποιες κυρώσεις, πέραν των φραστικών, θα επιβάλει ο ΑΠ/ΥΕ στον δικτάτορα για αυτή τη 
σοβαρότατη πράξη πειρατείας; Συγκεκριμένα, θα μεριμνήσει για άμεσες και συντονισμένες 
κυρώσεις κατά του Λουκασένκο και των υποστηρικτών του και θα αναστείλει η ΕΕ όλες τις 
πτήσεις ευρωπαϊκών αεροσκαφών πάνω από και προς τη Λευκορωσία;

2. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος για να 
εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση του Ρομάν Προτάσεβιτς, της συντρόφου του και άλλων 
ατόμων που κρατούνται ως αποτέλεσμα της τρομοκρατικής αυτής ενέργειας και ποιο μήνυμα 
απευθύνει προς όλους τους ευρωπαίους ταξιδιώτες που στηρίζουν στην ΕΕ την ασφάλεια και την 
προστασία τους όταν ταξιδεύουν;

3. Μια τέτοια ενέργεια δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη σιωπηρή συναίνεση ή ακόμη και 
την ενθάρρυνση του Βλαντιμίρ Πούτιν, του σημαντικότερου συμμάχου του Λουκασένκο. Πώς θα 
αποτυπωθεί αυτό στη στάση του ΑΠ/ΥΕ έναντι του καθεστώτος του Κρεμλίνου;


