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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 
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Σχετικά µε την κατάσταση στη Λευκορωσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και 

την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να 

επαναφέρουν αµέσως την απαγόρευση 

θεώρησης διαβατηρίου για τους 

κορυφαίους ηγέτες της Λευκορωσίας και 

να την επεκτείνουν σε κρατικούς 

αξιωµατούχους, µέλη των δικαστικών 

αρχών και αξιωµατούχους των υπηρεσιών 

ασφαλείας που µπορούν να θεωρηθούν 

υπεύθυνοι για την εκλογική νοθεία και τη 

µετεκλογική βίαιη καταστολή και τις 

συλλήψεις των µελών της αντιπολίτευσης· 

επισηµαίνει ότι οι κυρώσεις πρέπει να 

παραµείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως 

ότου απελευθερωθούν και απαλλαγούν 

από τις κατηγορίες όλοι οι πολιτικοί 

κρατούµενοι και φυλακισµένοι· χαιρετίζει 

το καλό παράδειγµα της πολωνικής 

κυβέρνησης και του λιθουανικού 

κοινοβουλίου, που επέβαλαν δικούς τους 

ταξιδιωτικούς περιορισµούς στους 

εκπροσώπους του καθεστώτος του Minsk 

και ταυτόχρονα απλούστευσαν την 

πρόσβαση των πολιτών της Λευκορωσίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
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