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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα τη δολοφονία του Raman 
Bandarenka
(2020/2882(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, και ειδικότερα εκείνα της της 
17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία1, της 4ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
στη Λευκορωσία, ιδίως την περίπτωση του Χάρτη 972, της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά 
με τη Λευκορωσία3, της 6ης Απριλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία4 και 
της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία5,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 21ης Οκτωβρίου 2020, προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις σχέσεις με τη 
Λευκορωσία6,

– έχοντας υπόψη ότι το Βραβείο Ζαχάρωφ 2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε στη δημοκρατική αντιπολίτευση στη Λευκορωσία 
στις 22 Οκτωβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 13 
Αυγούστου 2020, και των ηγετών των πέντε πολιτικών ομάδων στις 17 Αυγούστου 
2020 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις λεγόμενες προεδρικές 
εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2020 και της 
16ης Οκτωβρίου 2020, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης 
Οκτωβρίου σχετικά με τη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2020, 
να συμπεριληφθούν 15 μέλη των αρχών της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων και ο 
Aliaksandr Lukashenka, στον κατάλογο των ατόμων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, 
ανεβάζοντας έτσι σε 59 τον αριθμό των Λευκορώσων που θα τους επιβληθεί 
ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, έχοντας υπόψη την 
απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2020, για παράταση του εμπάργκο 
που είχε επιβάλει η ΕΕ το 2004 εις βάρος της Λευκορωσίας όσον αφορά τα όπλα και 
τον εξοπλισμό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή7,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0231.
2 ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 18.
3 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 100.
4 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 60.
5 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 135.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0280.
7 ΕΕ L 45 της 18.2.2020, σ. 3.
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– έχοντας υπόψη το κύρια αποτελέσματα της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων στις 14 Αυγούστου 2020 και τα συμπεράσματα του του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Αυγούστου 2020 σχετικά με την 
κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020,

– έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες πρόσφατες δηλώσεις του ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τη 
Λευκορωσία, ιδίως αυτές της 11ης Αυγούστου 2020 και της 17ης Αυγούστου 2020, και 
τις προηγούμενες δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), συγκεκριμένα δε τη δήλωσή του της 13ης Νοεμβρίου 
σχετικά με τον θάνατο του Raman Bandarenka, όπως επίσης εκείνες σχετικά με την 
εφαρμογή της θανατικής ποινής στη Λευκορωσία 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ, της 7ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την 
πραγματοποίηση αυθαίρετων και ανεξήγητων συλλήψεων και κρατήσεων για 
πολιτικούς λόγους, καθώς και τη δήλωσή του εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας και του εκφοβισμού 
κατά μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λευκορωσία εξ ονόματος των κρατών μελών που 
εκπροσωπούνται στο Μινσκ, της Πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πρεσβείας 
της Ελβετίας και της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στις 17 
Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη 
Λευκορωσία, ιδίως αυτές των Ειδικών Εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 13ης Αυγούστου 2020 και της 19ης Νοεμβρίου 2020, του 
Εκπροσώπου Τύπου του Ύπατου Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 21ης Αυγούστου 2020, της 11 Σεπτεμβρίου 2020 και της 
13ης Νοεμβρίου 2020, καθώς και όσες διατυπώθηκαν στη διάρκεια της κατεπείγουσας 
συζήτησης κατά την 45η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 18 
Σεπτεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, της 17ης Ιουλίου 2020, καθώς και το ψήφισμα του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Σεπτεμβρίου 
2020, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία πριν 
αλλά και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του εισηγητή του ΟΑΣΕ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού της 
Μόσχας όσον αφορά εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση 
με τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020 στη Λευκορωσία, της 5ης 
Νοεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλες 
τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων η Λευκορωσία είναι 
συμβαλλόμενο μέρος,
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοφανείς ειρηνικές διαδηλώσεις και απεργίες στη 
Λευκορωσία, που συνεχίζονται για περισσότερες από 100 ημέρες από την ημέρα που 
ξεκίνησαν και καταδεικνύουν τον βαθμό δυσαρέσκειας αλλά και κινητοποίησης της 
κοινωνίας της Λευκορωσίας ενάντια στη μαζική φαλκίδευση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το αυταρχικό 
καθεστώς της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη την κορύφωση των συνεχιζόμενων 
διαδηλώσεων τα Σαββατοκύριακα σε Πορείες Ενότητας, καθώς και το πρωτοφανές 
στην ιστορία της Λευκορωσίας μέγεθος των διαδηλώσεων με εκατοντάδες χιλιάδες 
συμμετέχοντες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας αντέδρασαν στις νόμιμες και 
ειρηνικές διαδηλώσεις με βία, καταστολή, συστηματικό εκφοβισμό, παρενόχληση, 
περιορισμούς στις θεμελιώδεις ελευθερίες και απάνθρωπη μεταχείριση, μεταξύ άλλων 
κακοποιώντας σεξουαλικά και βασανίζοντας άτομα που συνελήφθησαν στη διάρκεια 
διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει 
περισσότερες από 500 περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, ενώ αρκετά 
άτομα αγνοούνται ή έχουν βρεθεί νεκρά, συμπεριλαμβανομένων των Alyaksandr 
Taraykouski, Konstantin Shishmakov, Artsyom Parukou, Alexander Vikhor και 
Gennady Shutov· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της 
Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 25 000 
Λευκορώσοι, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, γυναικών και παιδιών, τέθηκαν 
κάποια στιγμή υπό κράτηση επειδή διαδήλωναν εναντίον του καθεστώτος, τόσο πριν 
όσο και μετά τις εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόσφατα, 
στις 8 και στις 15 Νοεμβρίου 2020, περισσότερα από 1 000 άτομα συνελήφθησαν κατά 
τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περισσότεροι 
από 125 πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Raman Bandarenka, ένας 31χρονος καθηγητής εικαστικών, 
ξυλοκοπήθηκε βάναυσα το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου 2020 από ομάδα ανδρών με 
πολιτικά ρούχα που όμως, σύμφωνα με καταγγελίες, φαίνεται ότι διατηρούν στενές 
σχέσεις με το καθεστώς Lukashenka· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Bandarenka συνέχισε 
να ξυλοκοπείται και αφού τέθηκε υπό κράτηση, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο δύο 
ώρες αργότερα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις λόγω των οποίων και κατέληξε την 
επόμενη ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές προσπαθούν να απαλλαχθούν από την 
ευθύνη ισχυριζόμενες ότι ο κ. Bandarenka ξυλοκοπήθηκε από «πολίτες που νοιάζονται 
για το καλό της χώρας», ενώ διώκονται οι δύο καταγγέλλοντες του περιστατικού: ένας 
γιατρός και ένας δημοσιογράφος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν προχώρησαν άμεσα στη 
διερεύνηση του εγκλήματος, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ τις επόμενες ημέρες 
συνελήφθησαν σε όλη τη Λευκορωσία περισσότερα από 1100 άτομα επειδή θέλησαν να 
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τιμήσουν την μνήμη του κ. Bandarenka· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι της 
Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας ενημερώθηκαν από την Επιτροπή Ερευνών 
της Λευκορωσίας ότι παραβίασαν τον νόμο επειδή καταδίκασαν την καταστροφή του 
μνημείου για τον Raman Bandarenka από τις δυνάμεις ασφαλείας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Λευκορωσίας εξέδωσε δήλωση 
στις 12 Οκτωβρίου 2020, στην οποία ανακοίνωσε ότι δεν θα διστάσει να 
χρησιμοποιήσει πραγματικά πυρομαχικά κατά διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σπρέι πιπεριού, ενώ 
πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες στον αέρα αλλά και απευθείας εναντίον πολιτών 
στη διάρκεια αρκετών διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμποδίζεται συστηματικά 
η κυκλοφορία αλλά και η επικοινωνία, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
προκειμένου να αποτρέπονται και να διαλύονται οι διαδηλώσεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας εξακολουθούν να λαμβάνουν 
σκληρά και βίαια μέτρα εναντίον ανεξάρτητων και ερασιτεχνών Λευκορώσων 
δημοσιογράφων, ενώ επιδίδονται σε εσκεμμένες απόπειρες παρεμπόδισης της 
αντικειμενικής δημοσιογραφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο στις 15 Νοεμβρίου 2020 
συνελήφθησαν 23 δημοσιογράφοι που κάλυπταν δημοσιογραφικά τις διαδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στη μνήμη του Raman Bandarenka σε διάφορες πόλεις της 
Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος ξένων μέσων 
ενημέρωσης και δημοσιογράφων στη Λευκορωσία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στη Λευκορωσία χρησιμοποιούνται ως μοχλός 
πίεσης καθώς οι γονείς τους δέχονται απειλές ότι θα χάσουν την επιμέλειά τους αν 
συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σε 40 άτομα που εμπλέκονται σε 
περιστατικά βίας, καταστολής και στην φαλκίδευση των εκλογικών αποτελεσμάτων 
στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Νοεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει 15 μέλη των αρχών της Λευκορωσίας, μεταξύ των 
οποίων ο Aliaksandr Lukashenka και ο γιος του, στον κατάλογο των προσώπων στα 
οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι προετοιμάζονται περαιτέρω 
κυρώσεις για ιδιώτες και εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυρηνικός σταθμός 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Astravyets άρχισε να λειτουργεί στις 3 
Νοεμβρίου 2020, δημιουργώντας νέες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά του·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν έχουν μέχρι στιγμής ερευνήσει 
τις καταγγελίες για αστυνομική βία και ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία κράτους δικαίου παρεμποδίζει το 
δικαίωμα των θυμάτων σε δίκαιη δίκη·

1. καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Raman Bandarenka και εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του στην οικογένειά του και σε όλες τις οικογένειες που έχασαν 
αγαπημένα τους πρόσωπα ως αποτέλεσμα της καταστολής από το καθεστώτος του 
Lukashenka·

2. ζητεί να διεξαχθεί άμεσα ενδελεχή, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τον 
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θάνατο του Raman Bandarenka και τους θανάτους των Alyaksandr Taraykouski, 
Alexander Vikhor, Artsyom Parukou, Gennady Shutov και Konstantin Shishmakov·

3. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τα αιτήματα των Λευκορώσων διαδηλωτών για ελευθερία, 
δημοκρατία, αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να επιλέγουν το μέλλον τους· καταδικάζει τις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον εκφοβισμό και τη 
δυσανάλογη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών·

4. παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν κάθε μορφή βίας, 
κακομεταχείρισης, έμφυλης βίας και βασανιστηρίων εις βάρος πολιτών και 
κρατουμένων στη Λευκορωσίας, να τους παράσχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη 
και νομική εκπροσώπηση, καθώς και να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλα 
τα άτομα που κρατούνται αυθαίρετα, μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε διαδηλώσεις 
κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων ή κατά της βίας που χρησιμοποιούν οι αρχές, ή 
επειδή τάχθηκαν υπέρ των διαδηλώσεων·

5. καταδικάζει απερίφραστα τον εκφοβισμό, την παρενόχληση, τις αυθαίρετες συλλήψεις 
και κρατήσεις, καθώς και την κακομεταχείριση πολιτών, ενώ καταγγέλλει τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τις αρχές της 
Λευκορωσίας ή για λογαριασμό τους· ζητεί να σταματήσουν αμέσως όλες οι μορφές 
παρενόχλησης των πολιτών, όπως η απόλυση υπαλλήλων ή η διαγραφή σπουδαστών 
από τις σχολές τους για συμμετοχή σε απεργίες ή διαδηλώσεις, η αφαίρεση της 
δημοσιογραφικής διαπίστευσης, η διακοπή παροχής δημοτικών υπηρεσιών, όπως το 
νερό ή η θέρμανση ως αντίποινα, η στέρηση των δικαιωμάτων κηδεμονίας παιδιών, η 
δέσμευση ιδιωτικών τραπεζικών λογαριασμών και οι διακοπές στο διαδίκτυο·

6. καλεί όλους τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου της Λευκορωσίας και όλους όσοι 
ενεργούν για λογαριασμό των αρχών της Λευκορωσίας να σταματήσουν αμέσως τη 
χρήση βίας κατά αμάχων και να απέχουν από την εκτέλεση εντολών και οδηγιών για 
εγκληματικές πράξεις που περιλαμβάνουν τη χρήση δυσανάλογης βίας, βασανιστήρια 
και κακομεταχείριση των πολιτών· ζητεί τη θέσπιση ειδικού ορισμού στον ποινικό 
κώδικα της Λευκορωσίας του τι λογίζεται ως βασανιστήριο σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και νομοθετικές αλλαγές για την 
ποινικοποίηση των βίαιων εξαφανίσεων·

7. καταγγέλλει την απόλυτη απροθυμία των αρχών να διερευνήσουν υποθέσεις 
κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων από όργανα επιβολής του νόμου, ενώ παράλληλα 
διεξάγουν ποινικές έρευνες για ειρηνικούς πολίτες· υπογραμμίζει ότι η πρακτική αυτή 
μαρτυρά μια εσκεμμένη και συστηματική πολιτική καταστολής και ατιμωρησίας, η 
οποία υπογραμμίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η αστυνομία και οι ειδικές 
δυνάμεις ασφαλείας που εμπλέκονται εξακολουθούν να τιμώνται για τη συμμετοχή 
τους σε εγκλήματα κατά του λαού·

8. απορρίπτει τα αποτελέσματα των αποκαλούμενων προεδρικών εκλογών της 9ης 
Αυγούστου 2020 και εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του προς τον λαό της 
Λευκορωσίας στα νόμιμα αιτήματά του για τον άμεσο τερματισμό της αυταρχικής 
καταστολής, σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δημοκρατική εκπροσώπηση και πολιτική συμμετοχή, καθώς και για νέες, ελεύθερες και 
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δίκαιες εκλογές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υπό την εποπτεία του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ·

9. καλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Λευκορωσία να επιδείξουν 
ιδιαίτερη επιμέλεια και να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10. επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι, του 
συνεταιρίζεσθαι των πολιτών, της ελευθερίας έκφρασης και της γνώμης, καθώς και της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, και, ως εκ τούτου, να αρθούν όλα τα νομικά αλλά 
και πρακτικά εμπόδια που περιορίζουν αυτές τις ελευθερίες·

11. επαναλαμβάνει τη σημασία της θέσπισης κράτους δικαίου προκειμένου να γίνονται 
σεβαστές οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της 
λειτουργίας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται το 
δικαίωμα σε νομική εκπροσώπηση, δίκαιη δίκη και ένδικα μέσα·

12. καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα η θανατική 
ποινή και ζητεί την άμεση και μόνιμη κατάργησή της και, εν αναμονή αυτού, την 
αναστολή της θανατικής ποινής και το ουσιαστικό δικαίωμα προσφυγής κατά της 
θανατικής ποινής·

13. καλεί την ΕΕ να στηρίξει τη διεθνή διερεύνηση εγκλημάτων που διαπράττονται από το 
καθεστώς Lukashenka κατά του λαού της Λευκορωσίας· πιστεύει ότι η έρευνα θα 
πρέπει να υποστηριχθεί από τη δημιουργία ενός κέντρου συλλογής αποδεικτικών 
στοιχείων και μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για το διεθνές δίκαιο που 
θα συνδράμει σε μελλοντικές διεθνείς έρευνες· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
την ΕΥΕΔ να παράσχουν πλήρη στήριξη στις προσπάθειες του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Μηχανισμού της Μόσχας του ΟΑΣΕ, 
καθώς και των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τεκμηρίωση και η αναφορά των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επακόλουθη λογοδοσία και δικαίωση για τα 
θύματα·

14. καταδικάζει τις ενέργειες της Εθνοσυνέλευσης της Λευκορωσίας για την αφαίρεση της 
ιθαγένειας από Λευκορώσους πολίτες για πολιτικούς λόγους·

15. καταδικάζει τη βίαιη συμπεριφορά εναντίον γυναικών που είναι υπέρμαχοι των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τις συλλήψεις της Marfa Rabkova και της Marina 
Kostylianchenko από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Viasna, και ζητεί τον 
άμεσο τερματισμό της παρενόχλησης γυναικών ακτιβιστών λόγω φύλου·

16. πιστεύει ότι η απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2020 για την Ελευθερία της Σκέψης 
στη δημοκρατική αντιπολίτευση στη Λευκορωσία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 
μορφή τελετής εξ αποστάσεως προς το παρόν, λόγω της πανδημίας· τονίζει, ωστόσο, 
ότι μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να διοργανωθεί μια τελετή όπου θα 
παρευρίσκονται ζωντανά οι βραβευθέντες·
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17. τονίζει ότι η δράση της ΕΕ και των κρατών μέλη της κατά του καθεστώτος Lukashenka 
μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
να συντάξει μια τρίτη δέσμη κυρώσεων για επιχειρήσεις και ολιγάρχες που συνδέονται 
με το καθεστώς Lukashenka· ζητεί την αξιόπιστη διεύρυνση του καταλόγου κυρώσεων 
της ΕΕ·

18. υποστηρίζει την έναρξη μιας άμεσης διερευνητικής αποστολής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Βίλνιους και τη Βαρσοβία, καθώς και τη συνεργασία με την 
αντιπολίτευση στη Λευκορωσία, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές δραστηριότητες 
διαμεσολάβησης και στήριξης της δημοκρατίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω δραστηριότητες διαμεσολάβησης και στήριξης της δημοκρατίας, όπως μια 
αποστολή υψηλού επιπέδου μετά τη διερευνητική αποστολή·

19. ζητεί το πλήρες πάγωμα όλων των μεταφορών κεφαλαίων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και άλλες, προς την τρέχουσα 
κυβέρνηση της Λευκορωσίας και σε έργα που ελέγχονται από το κράτος· καλεί την 
ΕΥΕΔ να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας έως ότου διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές 
εκλογές·

20. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη βοήθεια προς την κοινωνία των 
πολιτών της Λευκορωσίας και να εντείνουν τη συνεργασία και τη στήριξη της ΕΕ προς 
τις ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους υπέρμαχους των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, ιδίως εκείνους που 
βρίσκονται υπό κράτηση, παρακολουθώντας τις δίκες τους· ζητεί από την Επιτροπή να 
θεσπίσει επειγόντως ένα πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές και ακαδημαϊκούς από 
πανεπιστήμια της Λευκορωσίας για τη φιλοδημοκρατική στάση τους· ζητεί από την 
Επιτροπή να δρομολογήσει ένα στοχευμένο πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για να 
βοηθήσει τα θύματα της πολιτικής καταστολής και της αστυνομικής βίας·

21. καταδικάζει την απέλαση Ευρωπαίων διπλωματών από τη Λευκορωσία και καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού της διπλωματικής τους 
συνεργασίας με τη χώρα·

22. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τις συστάσεις του εισηγητή του 
Μηχανισμού της Μόσχας του ΟΑΣΕ όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου σε περιπτώσεις 
δίωξης που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες· ενθαρρύνει, 
στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να διευκολύνουν περαιτέρω τη διαδικασία έκδοσης 
θεωρήσεων για όσους εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία για πολιτικούς λόγους και να 
παρέχουν σε αυτούς και στις οικογένειές τους κάθε αναγκαία στήριξη και βοήθεια·

23. καταδικάζει την καταπίεση των μέσων ενημέρωσης και της πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τον ξυλοδαρμό, τις συλλήψεις και τον 
εκφοβισμό δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων· υπογραμμίζει το δικαίωμα του 
λαού της Λευκορωσίας να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες· καλεί την ΕΕ 
να χρησιμοποιήσει τα μέσα της για να στηρίξει τα μέσα ενημέρωσης και τους 
δημοσιογράφους που δέχονται πιέσεις από το καθεστώς·
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24. εμμένει στην άποψή του ότι οι Λευκορώσοι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να 
ασκούν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην απεργία χωρίς κίνδυνο απόλυσης, σύλληψης ή 
άλλων αντιποίνων·

25. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν 
ολοκληρωμένα, αποτελεσματικά και έγκαιρα περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, τον 
αποκαλούμενο ευρωπαϊκό νόμο Magnitsky, που θα επιτρέψει τη στόχευση 
οποιωνδήποτε μεμονωμένων, κρατικών και μη κρατικών φορέων και άλλων οντοτήτων 
που ευθύνονται ή εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις, καταπατήσεις και διαφθορά 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

26. 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, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη και στις αρχές της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.


