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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δίωξη της αντιπολίτευσης και 
την κράτηση ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων στη Λευκορωσία
(2022/2664(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας 
Οκτωβρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
σχετικά με τη Λευκορωσία, ιδίως αυτές της 10ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με την 
κατάσταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 28ης Φεβρουαρίου 2022 
σχετικά με το συνταγματικό δημοψήφισμα,

– έχοντας υπόψη την από 4ης Μαρτίου 2022 έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Λευκορωσία κατά την περίοδο πριν και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020,

– 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 το προοίμιο του καταστατικού χάρτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ) σχετικά με την ανάγκη αναγνώρισης της αρχής της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι, τη σύμβαση της ΔΟΕ «περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και 
προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος», και τη σύμβασης τη ΔΟΕ «περί εφαρμογής 
των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως»,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 41 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας 
όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της σύστασης 
συνδικαλιστικών οργανώσεων,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 29ης Απριλίου 2022, σχετικά με νέα κατασταλτικά 
μέτρα στη Λευκορωσία που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της θανατικής ποινής,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 4ης Μαΐου 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 τη δήλωση της G7, της 14ης Μαΐου 2022, σχετικά με τον πόλεμο της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Lukashenka στη Λευκορωσία διευκολύνει άμεσα 
τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας, καθώς επιτρέπει στη Ρωσία να 
επιτεθεί στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το 
έδαφος της Λευκορωσίας, επιτρέποντας τη στάθμευση και τη μεταφορά ρωσικού 
στρατιωτικού προσωπικού, την αποθήκευση και μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 
όπλων, συμπεριλαμβανομένων βαρέων όπλων, επιτρέποντας στα ρωσικά στρατιωτικά 
αεροσκάφη να διασχίζουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας προς την Ουκρανία και 
παρέχοντας σημεία ανεφοδιασμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Φεβρουαρίου 2022, η Λευκορωσία διoργάνωσε δήθεν 
δημοψήφισμα σε κλίμα καταστολής, με το οποίο εγκρίθηκε ένα νέο σύνταγμα που 
αποδυναμώνει την ουδετερότητα της χώρας, καθώς με αυτό αποποιείται το καθεστώς 
κράτους που δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, και παρέχει στον πρόεδρο ισόβιο ακαταδίωκτο 
καθεστώς μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Δεκεμβρίου 2021, η ΕΕ ενέκρινε την πέμπτη δέσμη 
κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την εργαλειοποίηση των μεταναστών.

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε διάφορα μέτρα το 2022 ως απάντηση στην 
εμπλοκή της Λευκορωσίας στον απρόκλητο, αδικαιολόγητο και παράνομο επιθετικό 
πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων ατομικών και 
οικονομικών κυρώσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαΐου 2022, το Συμβούλιο της Δημοκρατίας ενέκρινε 
τροποποίηση του άρθρου 289 του ποινικού κώδικα, με την οποία θεσπίζεται η θανατική 
ποινή για τις «απόπειρες τρομοκρατικών πράξεων», μια κίνηση που αντιβαίνει στην 
παγκόσμια τάση για κατάργηση της θανατικής ποινής, ενώ περισσότεροι από 30 
πολιτικοί κρατούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες ή έχουν καταδικαστεί σε 
μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης δυνάμει της ίδιας διάταξης του ποινικού κώδικα και 
άλλοι εκπρόσωποι της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ή πολιτικοί ακτιβιστές 
καταζητούνται για κατηγορίες «τρομοκρατίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία 
είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να εφαρμόζει την θανατική ποινή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας έχουν κλείσει τουλάχιστον 275 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
έχουν αποκλείσει διάφορα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης γιατί έκαναν πολεμικό 
ρεπορτάζ, επικαλούμενες τη διάδοση «εξτρεμιστικού υλικού» και «ψευδών 
πληροφοριών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Απριλίου 2022, ο γενικός εισαγγελέας 
της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων είχε αποκλειστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Aliaksandr Lukashenka έχει 
επεκτείνει την εκστρατεία του κατά των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των δημοσιογράφων φυλακίζοντας τον Andrzej Poczobut, εξέχοντα δημοσιογράφο και 
ακτιβιστή της πολωνικής μειονότητας, ο οποίος έπεσε θύμα εκστρατείας προπαγάνδας 
που βασίζεται σε ψευδείς ιστορικές αφηγήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι 
από 60 εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης τελούν υπό ποινική δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι 26 εξ αυτών βρίσκονται στη φυλακή·
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Ιουλίου 2021, ο υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα 
Viktar Babaryka καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης και η επικεφαλής της 
προεκλογικής εκστρατείας του και βραβευθείσα με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2020 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης, Maryia Kalesnikava, και ο 
δικηγόρος της Maksim Znak καταδικάστηκαν σε 11 και 10 έτη φυλάκισης αντίστοιχα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Δεκεμβρίου 2021, οι κορυφαίες προσωπικότητες της 
αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Siarhei Tsikhanouski και Mikalai Statkevich, 
βραβευθέντες το 2020 με το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
ελευθερία της σκέψης, και οι Ihar Losik, Artsyom Sakau, Uladzimir Tsyhanovich και 
Dzmitry Papou καταδικάστηκαν σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης με βάση ψευδείς 
κατηγορίες για απόπειρες κατάληψης της εξουσίας, υποκίνησης μίσους, πρόκλησης 
κοινωνικής αναταραχής, και εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Siarhei 
Tsikhanouski, ο οποίος συνελήφθη τον Μάιο του 2020 αφού ανακοίνωσε την πρόθεσή 
του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία κατά του επί μακρόν δικτάτορα της 
Λευκορωσίας Aliaksandr Lukashenka και έκτοτε παραμένει υπό κράτηση, 
καταδικάστηκε σε 18 έτη φυλάκισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mikola Statkevich, 
βετεράνος πολιτικός που ηγείται του μη εγγεγραμμένου πολιτικού κόμματος Narodnaya 
Hramada και υπέβαλε υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2010, καταδικάστηκε 
σε 14 έτη φυλάκισης, και οι Ihar Losik, Artsyom Sakau, Uladzimir Tsyhanovich και 
Dzmitry Papou καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης διάρκειας 15, 16, 15 και 16 ετών 
αντίστοιχα με βάση παρόμοιες κατασκευασμένες κατηγορίες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο 
στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας, της εκπροσώπησης των 
πολιτών και των εργαζομένων και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 18 ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
εκπρόσωποι του ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος της Λευκορωσίας 
συνελήφθησαν στις 19 Απριλίου 2022 και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες δυνάμει του 
άρθρου 342 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη διοργάνωση και την προετοιμασία 
ενεργειών που παραβιάζουν κατάφωρα τη δημόσια τάξη ή την ενεργό συμμετοχή σε 
τέτοιες ενέργειες, με αποτέλεσμα είτε τη σύλληψη είτε τη στέρηση της ελευθερίας για 
δύο έως πέντε έτη είτε τη φυλάκιση για έως τέσσερα έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
συλληφθέντες περιλαμβάνονται ο Aliaksandr Yarashuk, πρόεδρος του Κογκρέσου 
Δημοκρατικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Λευκορωσίας (BKDP), ο οποίος είναι 
επίσης αντιπρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΕ, ο Siarhei Antusevich, αντιπρόεδρος του 
BKDP, ο Aleh Padalinski, διεθνής γραμματέας του BKDP, η Alena Yaskova, δικηγόρος 
του BKDP, και ο Mikola Sharakh, πρόεδρος της Ελεύθερης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης 
της Λευκορωσίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις κατά 
ακτιβιστών και ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων, κυρίως σε συνάρτηση με την 
εναντίωση πολλών από αυτούς στην υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής επίθεσης κατά 
της Ουκρανίας από τη Λευκορωσία καθώς και με τη μακροχρόνια υποστήριξή τους για 
τη δημοκρατία και την αντιπολίτευση στο καθεστώς Lukashenka· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι η πιο πρόσφατη επίθεση στο ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα πραγματοποιήθηκε 
στις 19 Απριλίου 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα 
γραφεία του BKDP και στα γραφεία των συνδεδεμένων με αυτό οργανώσεων, 
συγκεκριμένα, της Ελεύθερης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης της Λευκορωσίας, της 
Ελεύθερης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Μεταλλουργών και της Συνδικαλιστικής 
Οργάνωσης Εργαζομένων στη Ραδιοφωνία και Ηλεκτρονική Βιομηχανία (REP) της 
Λευκορωσίας στο Μινσκ και στις περιφέρειες, καθώς και στις ιδιωτικές κατοικίες ηγετών 
και ακτιβιστών συνδικαλιστικών οργανώσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διώξεις ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει αποκτήσει πρόσφατα συστημικό χαρακτήρα, 
και αποτελούν παραδείγματα της εν εξελίξει εκστρατείας κατά των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στη Λευκορωσία, όπως υπογράμμισε επίσης το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 7ης Οκτωβρίου 2021·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί συνδικαλιστές παραμένουν υπό κράτηση, μεταξύ των 
οποίων ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της εξέχουσας συνομοσπονδίας ανεξάρτητων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων BKDP, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη 
νομική βάση για τις συλλήψεις τους και χωρίς να έχουν πρόσβαση στους δικηγόρους, τα 
μέλη της οικογένειάς τους ή τους συνάδελφούς τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που κρατούνται δεν είναι σε θέση να δουν τις 
οικογένειές τους ή τους συνάδελφούς τους και ότι η ασφάλεια, η υγεία και η ψυχολογική 
τους ευημερία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα στη Λευκορωσία δέχεται 
σοβαρές επιθέσεις εδώ και πολλά χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων τίθενται υπό επιτήρηση, οι ακτιβιστές για τα εργασιακά 
δικαιώματα υφίστανται παρενόχληση, παράνομες απολύσεις και συλλήψεις, και τα μέλη 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκφοβίζονται για να παραιτηθούν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα στις ιδιωτικές κατοικίες ηγετών και μελών και 
ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίστηκαν πρόσφατα από την KGB 
(Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti — Επιτροπή Κρατικής Ασφάλειας της 
Λευκορωσίας) ως «εξτρεμιστικές ομάδες», μεταξύ των οποίων και η REP στις 7 
Απριλίου 2022·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας έχουν ανακαλέσει το νομικό 
καθεστώς της Ανεξάρτητης Συνδικαλιστικής Ένωσης της Λευκορωσίας (μέλος του 
BKDP) στα διυλιστήρια πετρελαίου Grodno Azot, Naftan και Mozyr, περιορίζοντας 
ακόμη περισσότερο την εκπροσώπηση των εργαζομένων και την προστασία των 
δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόεδρος της ανεξάρτητης 
συνδικαλιστικής οργάνωσης στο διυλιστήριο πετρελαίου της OJSC Naftan, Olga 
Britikova, έχει καταδικαστεί για πέμπτη συνεχή φορά·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα της Λευκορωσίας 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μακροχρόνιου αγώνα για τη δημοκρατία και τον 
διάλογο στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση των ηγετών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα έχει αντίκτυπο στην άσκηση των συνδικαλιστικών 
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δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και θα αποθαρρύνει τους εργαζομένους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς στο Μινσκ διώκει συνεχώς πολίτες για πολιτικούς 
λόγους, μεταξύ άλλων για αντιπολεμικές διαδηλώσεις, ότι εξακολουθούν να κρατούνται 
ειρηνικοί διαδηλωτές και ότι επιβάλλονται αυθαίρετες κρατήσεις για την επίδειξη 
ερυθρόλευκων συμβόλων, μεταξύ άλλων σε ιδιωτικές κατοικίες και εδάφη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από τον Μάιο του 2022, περίπου 1 200 άτομα στη Λευκορωσία θεωρούνται 
πολιτικοί κρατούμενοι, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Viasna· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο του 2020, έχουν τεθεί υπό κράτηση πάνω 
από 40 000 άτομα, και έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες κατά Λευκορώσων 
πολιτών σε περισσότερες από 5 500 υποθέσεις, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες 
για ούτε έναν από τους υπευθύνους για τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή τους συνεργούς τους·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη αποτελεί σοβαρή μορφή καταστολής και 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αδιάκριτα και ευρέως στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα έχει καταστεί αποτελεσματικό μέσο για την καταστολή 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών στη Λευκορωσία, με τους δικαστές να 
συμμετέχουν ενεργά στην καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαλκευμένα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν υπόκεινται σε αντικειμενική κριτική αξιολόγηση, ότι η 
αντιδημοκρατική νομοθεσία εφαρμόζεται τυφλά και ότι οι κατηγορούμενοι 
καταδικάζονται επιλεκτικά στην αυστηρότερη δυνατή ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
γενικευμένη ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαιωνίζει την 
απελπιστική κατάσταση του λαού της Λευκορωσίας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εξέταση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα διαπιστώθηκε ότι στοχοποιήθηκαν άτομα και υποβλήθηκαν σε 
ένα διαρκές μοτίβο περιττής ή δυσανάλογης χρήσης βίας, συλλήψεων, κράτησης — 
συμπεριλαμβανομένης της κράτησης σε απομόνωση — βασανιστηρίων ή 
κακομεταχείρισης, βιασμού και σεξουαλικής και έμφυλης βίας, καθώς και συστηματικής 
άρνησης τήρησης της ορθής διαδικασίας και των δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Λευκορώσοι αναγκάστηκαν ποικιλοτρόπως να 
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν ασφάλεια στο εξωτερικό·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαΐου 2022, δικαστήριο της Λευκορωσίας καταδίκασε 
τη φοιτήτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών σπουδών και Ρωσίδα 
πολίτη, Sofia Sapega, η οποία τέθηκε πέρυσι υπό κράτηση όταν το επιβατικό αεροσκάφος 
στο οποίο επέβαινε και πραγματοποιούσε πτήση ανάμεσα σε δύο πρωτεύουσες της ΕΕ 
υποχρεώθηκε να προσγειωθεί στη Λευκορωσία, σε εξαετή φυλάκιση για υποκίνηση 
κοινωνικού μίσους·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του 
πυρηνοηλεκτρικού της σταθμού (ΠΗΣ) στο Astravyets χωρίς να λάβει υπόψη όλες τις 
συστάσεις ασφαλείας που περιέχονται στην έκθεση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων της ΕΕ του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά της Λευκορωσίας δεν 
είναι διαφανής και δεν παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά τα συμβάντα στον 
χώρο του ΠΗΣ, γεγονός που επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πυρηνικός σταθμός της 
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Λευκορωσίας δεν είναι ασφαλής και συνιστά σοβαρή απειλή για την πυρηνική ασφάλεια 
του λαού της Λευκορωσίας, των γειτονικών χωρών και ολόκληρης της Ευρώπης·

1. επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Λευκορωσίας που εξακολουθεί να 
υπερασπίζεται μια κυρίαρχη, ελεύθερη και δημοκρατική Λευκορωσία, διακινδυνεύοντας 
την ελευθερία του και όλο και συχνότερα τη ζωή του, και ζητεί την άμεση και άνευ όρων 
απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και όλων των ατόμων που κρατούνται 
αυθαίρετα, συλλαμβάνονται ή καταδικάζονται για πολιτικούς λόγους και την απόσυρση 
όλων των κατηγοριών εναντίον τους, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση και 
οικονομική αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της παράνομης κράτησής 
τους· ζητεί τον τερματισμό της κρατικής βίας·

2. καταδικάζει τη συστηματική καταστολή αμάχων από το καθεστώς Lukashenka, η οποία, 
μετά τις νοθευμένες εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020, ανάγκασε χιλιάδες Λευκορώσους 
να εγκαταλείψουν τη χώρα· επαναλαμβάνει ότι η συνεχιζόμενη εκστρατεία 
συστηματικής καταστολής και ο αναγκαστικός εκτοπισμός αμάχων ισοδυναμούν με 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. ζητεί τη διοργάνωση νέων ελεύθερων και δίκαιων εκλογών υπό διεθνή παρακολούθηση 
από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν έχουν αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των 
προεδρικών εκλογών του 2020 λόγω εκτεταμένης νοθείας και παραποίησης των 
αποτελεσμάτων, ούτε αναγνωρίζουν τον Aliaksandr Lukashenka ως πρόεδρο της 
Λευκορωσίας·

4. υπενθυμίζει στη Λευκορωσία τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστούν οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και ένα λειτουργικό, 
ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα στη Λευκορωσία· παροτρύνει τις αρχές της 
Λευκορωσίας να συνεργαστούν πλήρως με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς, όπως την 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον ΟΑΣΕ και 
τη ΔΟΕ, μεταξύ άλλων παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση και εφαρμόζοντας τις 
συστάσεις τους, και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του εθνικού και του διεθνούς 
δικαίου· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να σταματήσει κάθε μορφή καταστολής, δίωξης, 
κακομεταχείρισης, σεξουαλικής και έμφυλης βίας, οι βίαιες εξαφανίσεις και τα 
βασανιστήρια· ζητεί να δοθεί τέλος στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των 
ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ΛΟΑΔΜ·

5. καταγγέλλει το γεγονός ότι οι πολιτικά υποκινούμενες δίκες διεξάγονται κεκλεισμένων 
των θυρών, χωρίς να τηρείται η ορθή διαδικασία, με αποτέλεσμα την παραβίαση των 
διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της χώρας, και την επιβολή σκληρών και 
αδικαιολόγητων ποινών σε ηγέτες της αντιπολίτευσης, ιδίως στους Siarhei Tsikhanouski, 
Mikola Statkevich, Viktar Babaryka, Maryia Kalesnikava, Maksim Znak, Ihar Losik, 
Artsyom Sakau, Uladzimir Tsyhanovich και Dzmitry Papou· σημειώνει τις απάνθρωπες 
συνθήκες στις εγκαταστάσεις κράτησης της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένης της 
σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης και των συνωστισμένων και ανθυγιεινών 
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κελιών·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη και προστασία στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κοινωνία των πολιτών στη 
Λευκορωσία, που πρόκειται να αντιμετωπίσουν με σοβαρή καταστολή, μεταξύ άλλων με 
την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης για να εγκαταλείψουν τη Λευκορωσία, εάν 
χρειαστεί·

7. καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους 
ηγέτες και εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν τεθεί υπό 
κράτηση και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εις βάρος τους ζητεί να δοθεί τέλος στον 
εκφοβισμό των ανεξάρτητων ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ακτιβιστών, 
και στη διατάραξη της λειτουργίας των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων στη 
Λευκορωσία· επιμένει ότι οι αρχές της Λευκορωσίας πρέπει να άρουν όλα τα εμπόδια, 
τόσο νομικής όσο και πρακτικής φύσης, για την οργάνωση και τη συμμετοχή σε 
ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να 
ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία της χώρας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά το 
εργατικό δίκαιο, τα σχετικά συμπεράσματα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ 
για την εφαρμογή των συμβάσεων και της επιτροπής της ΔΟΕ για την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, και να συνεργαστούν με τη ΔΟΕ για την πλήρη και χωρίς καθυστέρηση 
εφαρμογή των συστάσεων της εξεταστικής επιτροπής·

8. καταδικάζει την πρόσφατη σύλληψη και κράτηση ηγετών και εκπροσώπων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις αρχές της Λευκορωσίας, καθώς και την επίθεση 
που αντιπροσωπεύει τόσο κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και κατά των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται σε διεθνείς συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΔΟΕ που σχετίζονται με το δικαίωμα των 
εργαζομένων να αυτοοργανώνονται και να συμμετέχουν σε δημόσια δράση·

9. καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να παράσχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τόπο 
στον οποίο βρίσκονται και την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων που 
συνελήφθησαν για πολιτικούς λόγους, να τους απελευθερώσουν αμέσως και να 
διασφαλίσουν την πρόσβασή τους σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη·

10. επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα της διαδήλωσης και της απεργίας αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα, και καλεί τη Λευκορωσία να άρει όλους τους νομικούς και πρακτικούς 
περιορισμούς που παρεμποδίζουν αυτές τις ελευθερίες και να αποκαταστήσει αμέσως το 
νομικό καθεστώς των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων που πρόσφατα 
στερήθηκαν το εν λόγω καθεστώς σε διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των 
διυλιστηρίων πετρελαίου Grodno Azot, Naftan και Mozyr, και να αποσύρει τον 
χαρακτηρισμό της REP ως εξτρεμιστικής οργάνωσης·

11. ενθαρρύνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
περαιτέρω τις επαφές με τους Λευκορώσους ομολόγους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης των ακτιβιστών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στη Λευκορωσία και σχετικά με την καταστολή από το 
καθεστώς που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεργασία και να τους 
παρέχουν υλική και ψυχολογική υποστήριξη·
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12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων προς τις 
ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Λευκορωσίας, τα ελεύθερα μέσα 
ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών και τους φιλοδημοκρατικούς ακτιβιστές τόσο 
στη Λευκορωσία όσο και στην εξορία·

13. επισημαίνει ότι οι ενέργειες των αρχών της Λευκορωσίας κατά ανεξάρτητων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων συνιστούν παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας της χώρας 
και των διεθνών υποχρεώσεών της· καλεί τη ΔΟΕ να αναστείλει τη συμμετοχή των 
φιλοκυβερνητικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Λευκορωσίας, δεδομένου ότι δεν 
εκπροσωπούν την ανεξάρτητη φωνή των εργαζομένων ούτε προστατεύουν τα 
δικαιώματά τους·

14. υπογραμμίζει τον σημαντικό συντονιστικό ρόλο που διαδραματίζει το BKDP στην 
εκπροσώπηση των μελών των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων της 
Λευκορωσίας σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, και καλεί τις αρχές της 
Λευκορωσίας να τερματίσουν την καταστολή τους και να οικοδομήσουν μια σχέση 
συνεργασίας με δημοκρατικές και ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις με βάση τον 
κοινωνικό διάλογο, ως τρόπο οικοδόμησης διαλόγου μεταξύ των αρχών, των κρατικών 
θεσμικών οργάνων, των εργοδοτών και των εργαζομένων, και της κοινωνίας των πολιτών 
εν γένει·

15. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους κινδύνους που ενέχουν η εγκατάλειψη της 
ουδετερότητας της Λευκορωσίας, η φιλοξενία ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και η 
διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων· σημειώνει τον αυξημένο ρόλο της Ρωσίας 
στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιρροής της, γεγονός που 
εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Λευκορωσίας να λαμβάνει 
κυρίαρχες αποφάσεις·

16. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη στήριξη που παρέχει το καθεστώς Lukashenka 
στον απρόκλητο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω του 
δήθεν δημοψηφίσματος που αποκαθιστά το πυρηνικό καθεστώς της χώρας, αλλά και 
επιτρέποντας την κυκλοφορία στρατευμάτων και όπλων, τη χρήση του εναέριου χώρου 
της χώρας, τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και την αποθήκευση στρατιωτικών 
πυρομαχικών·

17. καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση της επικράτειας της Λευκορωσίας από τον ρωσικό 
στρατό· καταδικάζει το γεγονός ότι η Λευκορωσία και οι λευκορωσικές ένοπλες δυνάμεις 
και μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν τον παράνομο, αδικαιολόγητο και απρόκλητο 
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας· θεωρεί ότι η Λευκορωσία είναι 
συνυπεύθυνη για την επίθεση με αποτέλεσμα να υπόκειται σε όλες τις νομικές συνέπειες 
που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο·

18. τονίζει ότι το συνταγματικό δημοψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2022, το οποίο 
διεξήγαγαν οι παράνομες αρχές της Λευκορωσίας σε ένα πλαίσιο εκτεταμένων 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάναυσης καταστολής και εσκεμμένης 
χρήσης παραπληροφόρησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νόμιμη δημοκρατική έκφραση 
της βούλησης του λαού της Λευκορωσίας ούτε νομιμοποιεί τη συνεχιζόμενη παράνομη 
προεδρία του Aliaksandr Lukashenka· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να εφαρμόσουν 
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τις συστάσεις της αποστολής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του 
μηχανισμού της Μόσχας·

19. καταδικάζει τις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τη διάδοση της πολεμικής 
προπαγάνδας του Κρεμλίνου στη Λευκορωσία·

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την ύπαρξη των μέτρων που 
είναι αναγκαία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι όλων των μορφών ξένων 
παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να διαπραχθούν από το καθεστώς Lukashenka, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κυβερνοεπιθέσεων και της 
παραπληροφόρησης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επίθεσης της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας·

21. σημειώνει με ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη συμπόρευση της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας σε διάφορους τομείς, και ιδίως η σταδιακή στρατιωτικοποίηση της 
Λευκορωσίας και της ευρύτερης περιοχής, συνιστά πιθανή πρόκληση για την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου, και ιδίως των χωρών της ανατολικής 
γειτονίας της ΕΕ με τις οποίες η Ρωσία βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση·

22. εκφράζει την εκτίμησή του και την υποστήριξή του προς τους Λευκορώσους πολίτες που 
βγήκαν στους δρόμους διακινδυνεύοντας τη δική τους ασφάλεια, για να καταδικάσουν 
τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσική Ομοσπονδία με την υποστήριξη του παράνομου 
δικτάτορα της Λευκορωσίας, και προς όσους προέβησαν σε ενέργειες δολιοφθοράς για 
την παρεμπόδιση και τη διατάραξη της στρατιωτικής υλικοτεχνικής υποστήριξης προς 
τις ρωσικές δυνάμεις στο έδαφος της Λευκορωσίας·

23. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Λευκορωσία είναι επί του παρόντος η μόνη 
χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να επιβάλλει τη θανατική ποινή και έχει διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής της· καταδικάζει την τροποποίηση του ποινικού κώδικα της 
Λευκορωσίας με την οποία καθιερώνεται η θανατική ποινή για «απόπειρες 
τρομοκρατικών ενεργειών»· θεωρεί ότι μπορεί εύκολα να γίνει κατάχρησή της από το 
καθεστώς για την εξουδετέρωση των πολιτικών αντιπάλων του· υπενθυμίζει ότι πολλοί 
πολιτικοί κρατούμενοι έχουν κατηγορηθεί ή έχουν ήδη καταδικαστεί σε μακροχρόνιες 
ποινές φυλάκισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα για την τρομοκρατία 
της Λευκορωσίας· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να καταργήσουν αμέσως και μόνιμα 
τη θανατική ποινή·

24. 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 προσεγγίσει το ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας 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· ζητεί τη θέσπιση αποτελεσματικών διασφαλίσεων κατά της άμεσης ή 
έμμεσης πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στον πυρηνικό σταθμό του 
Astravyets της Λευκορωσίας στις αγορές της ΕΕ, καθώς και την αναστολή των 
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επενδύσεων από χώρες μέλη της ΕΕ σε έργα ενεργειακών υποδομών στη Λευκορωσία·

25. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για έκτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας και 
της Λευκορωσίας και καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει τη συνολική και άμεση 
εφαρμογή της· ζητεί όλες οι κυρώσεις που επιβάλλονται κατά της Ρωσίας να 
αντικατοπτρίζονται αυστηρά στη Λευκορωσία και να εφαρμόζονται κατάλληλα, μεταξύ 
άλλων, σε όλους τους μελλοντικούς γύρους κυρώσεων·

26. υπογραμμίζει την ανάγκη για διεξοδική διερεύνηση των εγκλημάτων που διέπραξε το 
καθεστώς Lukashenka κατά του λαού της Λευκορωσίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν ενεργά την αρχή της οικουμενικής δικαιοδοσίας και να ετοιμαστούν να 
ασκήσουν ποινική δίωξη κατά των Λευκορώσων αξιωματούχων που ευθύνονται για 
πράξεις βίας και καταστολής ή είναι συνένοχοι σε αυτές, συμπεριλαμβανομένου του 
Aliaksandr Lukashenka·

27. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να συνεργάζονται με διεθνείς 
εταίρους, όπως ο μηχανισμός της Μόσχας του ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιούνται επιτόπου, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η παρακολούθηση, η τεκμηρίωση και η αναφορά των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η επακόλουθη λογοδοσία και η δικαίωση για τα 
θύματα·

28. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο διεθνών 
οργανισμών και διαδικασιών και ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή άλλων 
αρμόδιων διεθνών δικαστηρίων για να υποστηρίξουν τη διερεύνηση και τη δίωξη, σε 
σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, των πράξεων των 
πολιτικών υπεύθυνων στη Λευκορωσία, ιδίως του Aliaksandr Lukashenka ως 
εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

29. επαινεί το συστηματικό και συνεπές έργο των δημοκρατικών δυνάμεων της 
Λευκορωσίας, τόσο εντός της Λευκορωσίας όσο και στην εξορία, ιδίως της ηγέτιδας της 
δημοκρατικής αντιπολίτευσης Sviatlana Tsikhanouskaya, του συντονιστικού 
συμβουλίου και της εθνικής αρχής διαχείρισης κρίσεων· επαναλαμβάνει ότι είναι 
επειγόντως αναγκαίο να διατηρηθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και η συνεργασία με 
τις δυνάμεις αυτές· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τη 
δημοκρατική αντιπολίτευση στη Λευκορωσία με την παροχή της αναγκαίας βοήθειας για 
την ενίσχυση των ικανοτήτων τους·

30. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν ενήργησαν με ενιαίο, 
συντονισμένο τρόπο όταν ανακάλεσαν τις διπλωματικές τους αντιπροσωπείες από τη 
Λευκορωσία·

31. 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, 
τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους εκπροσώπους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους ανεξάρτητους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης 
εντός και εκτός της Λευκορωσίας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν 
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σχέσεις με τα εν λόγω πρόσωπα, και να παρακολουθείται η κατάσταση και οι δίκες των 
επιμέρους πολιτικών κρατουμένων επιτόπου, να χαλαρώσουν οι απαιτήσεις θεώρησης, 
να βελτιωθούν οι διαδικασίες ασύλου, και να παρασχεθεί προσωρινό καταφύγιο στα 
κράτη μέλη της ΕΕ για όσους αναζητούν καταφύγιο από τη Λευκορωσία·· δεσμεύεται να 
εντείνει τις δικές του δραστηριότητες στήριξης της δημοκρατίας· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για ένα στοχευμένο πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ που θα βοηθά την 
κοινωνία των πολιτών, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής συνεχούς βοήθειας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, ως βάση εκπαίδευσης για τους εξόριστους Λευκορώσους 
φοιτητές και την εξόριστη λευκορωσική αντιπολίτευση, καθώς και στα θύματα της 
πολιτικής καταστολής και της αστυνομικής βίας και σε όσους προσπαθούν να ξεφύγουν 
από το καταπιεστικό καθεστώς·

32. υποστηρίζει τις προετοιμασίες για μια διεθνή διάσκεψη δωρητών υπό την ηγεσία της ΕΕ 
που θα παράσχει συνδρομή στις δημοκρατικές δυνάμεις της Λευκορωσίας· καλεί την ΕΕ 
να συνεργαστεί σε επιχειρησιακό επίπεδο με τους εκπροσώπους των δημοκρατικών 
δυνάμεων της Λευκορωσίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την έγκριση 
χάρτη πορείας με στόχο την εφαρμογή της δέσμης οικονομικών και επενδυτικών μέτρων 
ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη προβλέψει η Επιτροπή ως μέσο για την 
στήριξη των δημοκρατικών προσδοκιών του λαού της Λευκορωσίας· ζητεί τη διεξαγωγή 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των δημοκρατικών δυνάμεων της Λευκορωσίας 
προκειμένου να επιδιωχθεί ένα κοινό όραμα για το εν λόγω σχέδιο στήριξης· τονίζει την 
ανάγκη για ουσιαστική δημόσια συζήτηση για να εξασφαλιστεί η δημόσια στήριξη της 
σημαντικής συμμετοχής της ΕΕ·

33. επαναλαμβάνει τη 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, για 
παράδειγμα εξετάζοντας τρόπους χρηματοδότησης των πρεσβειών του λαού της 
Λευκορωσίας·

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

35. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη 
συζήτηση για την κατάσταση στη Λευκορωσία σε όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς 
και διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον ΟΑΣΕ, τον ΟΗΕ και τους εξειδικευμένους φορείς 
του, και τη ΔΟΕ, με στόχο να ενισχυθεί ο διεθνής έλεγχος για τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η διεθνής δράση για την κατάσταση στη 
Λευκορωσία, και να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που θέτει η Ρωσία και άλλες χώρες σε 
τέτοιες ενέργειες·

36. καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διοργανώνουν τακτικές συνόδους 
κορυφής με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των δημοκρατικών δυνάμεων της 
Λευκορωσίας· θεωρεί ότι αυτό θα ευνοούσε την έγκριση κοινών κατευθυντήριων 
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γραμμών πολιτικής για το μέλλον των σχέσεων της ΕΕ με μια δημοκρατική Λευκορωσία·

37. αναθέτει στην 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 στα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στις αρχές της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και στους 
εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας.


