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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
Ουζμπεκιστάν
(2014/2904(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ουζμπεκιστάν,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πορεία εφαρμογής 
της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία1, 

–  έχοντας υπόψη την στρατηγική της ΕΕ για μια νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 2007, καθώς και τις κοινές 
εκθέσεις προόδου που συνέταξαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2008 και 
στις 28 Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Οκτωβρίου 
2009 και 2010,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή 
Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, που εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 
20122, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι 
αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014,

– έχοντας υπόψη την εξαγγελία, στην υπουργική σύνοδο μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της 
Κεντρικής Ασίας, στις 20 Νοεμβρίου 2013, ενός κονδυλίου ύψους ενός δισεκατομμυρίου 
ευρώ υπέρ των χωρών της Κεντρικής Ασίας για την περίοδο μεταξύ 2014 και 2020 στο 
πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρ' όλο ότι το Ουζμπεκιστάν έχει αναλάβει δεσμεύσεις για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 
έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, και της θρησκείας, που κατοχυρώνονται 
από το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και έχει υποσχεθεί την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση κατά των 
βασανιστηρίων, τα θετικά αποτελέσματα από αυτές τις δεσμεύσεις παραμένουν ισχνά·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουζμπεκικές αρχές έχουν φυλακίσει χιλιάδες άτομα βάσει 
πολιτικού χαρακτήρα κατηγοριών με σκοπό να επιβάλουν ένα κλίμα καταστολής, που έχει 
στο στόχαστρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, τους 
δημοσιογράφους, τους θρησκευόμενους πιστούς, τους καλλιτέχνες και άλλους 

1 ΕΕ C 168 E, 14.6.2013, σ. 91.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.



RC\1038056EL.doc PE537.069v01-00 }
PE537.076v01-00 }
PE537.079v01-00 }
PE537.081v01-00 }
PE537.082v01-00 } RC1

EL

θεωρούμενους ως επικριτές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ουζμπεκιστάν κατατάσσεται 
στην 166η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου του 2014 της οργάνωσης 
Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα, επί συνολικά 180 χωρών, κι ότι το Freedom House 
βαθμολογεί τη χώρα, τον τύπο και το Διαδίκτυό της ως «μη ελεύθερα»· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ψηφιακές ελευθερίες συστηματικά παρακάμπτονται και παραβιάζονται στο 
Ουζμπεκιστάν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των φυλακισμένων, αποκλειστικά και μόνο λόγω της 
ειρηνικής άσκησης του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης, υπάρχουν 
δεκαπέντε γνωστοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1, πέντε δημοσιογράφοι2, 
τέσσερις ειρηνικοί ακτιβιστές της πολιτικής αντιπολίτευσης3, και τρεις ανεξάρτητες 
θρησκευτικές προσωπικότητες4· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι 7 θεωρούνται επικριτές της 
κυβέρνησης ή αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων της 13ης Μαΐου 2005 στη σφαγή του 
Αντιτζάν, όταν ουζμπεκικές κυβερνητικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 
εκατοντάδες ειρηνικών κατά κύριο λόγο διαδηλωτών5· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από 
αυτούς που φυλακίστηκαν είναι σοβαρά άρρωστοι, βασανίστηκαν, και οι ποινές τους 
παρατάθηκαν αυθαίρετα μέσα στις φυλακές, βλ. παρακάτω ονόματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όποτε η ουζμπεκική κυβέρνηση βρέθηκε υπό συνεχή εξωτερική 
πίεση, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, περιορισμών στη στρατιωτική βοήθεια, και άλλων 
έντονων, δημόσιων, συγκεκριμένων επικρίσεων εκ μέρους των διεθνών εταίρων της, έχει 
απαντήσει λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
μεταξύ άλλων απελευθερώνοντας ορισμένα άτομα φυλακισθέντα με βάση πολιτικού 
χαρακτήρα κατηγορίες τις παραμονές σημαντικών διμερών συνόδων κορυφής και 
επισκέψεων υψηλού επιπέδου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουζμπεκική κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται την ανεξάρτητη 
διερεύνηση της σφαγής εκατοντάδων ατόμων στο Αντιτζάν το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότερα από διακόσια άτομα εξακολουθούν να εκτίουν ποινές σχετιζόμενες με τα 
γεγονότα του Αντιτζάν μετά από κλειστές δίκες χαρακτηριζόμενες από σοβαρές παραβιάσεις 
της ορθής διαδικασίας και ενδείξεις ότι μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί βασανιστήρια  για 
την απόσπαση ομολογιών·  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα εγκλήματα που 
συνδέονται με τη σφαγή στο Αντιτζάν και το έγκλημα των βασανιστηρίων υπόκεινται σε 
διεθνή δικαιοδοσία· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2009 και το 2010, το Συμβούλιο ήρε τις κυρώσεις της ΕΕ 
«προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ουζμπεκικές αρχές να προβούν σε περαιτέρω ουσιαστικά 
βήματα για τη βελτίωση του κράτους δικαίου και της επί τόπου κατάστασης των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων» με τη δήλωση επιπλέον ότι «το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς και αδιάλειπτα την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο 

1 Azam Farmonov, Mehriniso Hamdamova, Zulhumor Hamdamova, Isroiljon Kholdorov, Nosim Isakov, Gaybullo 
Jalilov, Nuriddin Jumaniyazov, Matluba Kamilova, Ganikhon Mamatkhanov, Chuyan Mamatkulov, Zafarjon 
Rahimov, Yuldash Rasulov, Bobomurod Razzokov, Fahriddin Tillaev και Akzam Turgunov
2 Solijon Abdurakhmanov, Muhammad Bekjanov, Gayrat Mikhliboev, Yusuf Ruzimuradov, και Dilmurod Saidov
3 Murod Juraev, Samandar Kukanov, Kudratbek Rasulov και Rustam Usmanov
4 Ruhiddin Fahriddinov, Hayrullo Hamidov και Akram Yuldashev
5 Dilorom Abdukodirova, Botirbek Eshkuziev, Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Erkin Musaev, Davron Tojiev 
και Ravshanbek Vafoev
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Ουζμπεκιστάν» και ότι «το βάθος και η ποιότητα του διαλόγου και της συνεργασίας θα 
εξαρτηθούν από τις ουζμπεκικές μεταρρυθμίσεις»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η καταναγκαστική 
εργασία και η παιδική εργασία στη συγκομιδή του βαμβακιού είναι ακόμη ευρέως 
διαδεδομένες παρά τη δέσμευση των αρχών του Ουζμπεκιστάν ότι θα πατάξουν την 
παρούσα πρακτική,  και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΔΟΕ της 19 
Νοεμβρίου 2013, ένα εκατομμύριο ουζμπέκοι πολίτες, παιδιά και ενήλικες, αναγκάζονται 
από την κυβέρνηση να συγκομίζουν το βαμβάκι υπό άθλιες συνθήκες, με την απειλή 
τιμωριών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις ένταξης του Ουζμπεκιστάν στον ΠΟΕ είναι 
ακόμη σε εξέλιξη, κι ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν 
περιλαμβάνει σαφή ρήτρα για το σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να σέβονται·

1. τονίζει τη σημασία των σχέσεων ΕΕ - Ουζμπεκιστάν και της ενίσχυσης της πολιτικής και 
οικονομικής συνεργασίας, αλλά τονίζει επίσης ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται 
στον αμοιβαίο σεβασμό για τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως αυτό ορίζεται σαφώς στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας 
ΕΕ-Ουζμπεκιστάν·

2. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσώπων που φυλακίστηκαν με 
βάση πολιτικού χαρακτήρα κατηγορίες, που κρατούνται για ειρηνική έκφραση των 
πολιτικών απόψεών τους, για ακτιβισμό στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, για 
δημοσιογραφική δραστηριότητα, ή για θρησκευτικές πεποιθήσεις·

3. τονίζει ότι καθένα από τα άτομα που κατηγορήθηκαν ότι είχαν συμμετάσχει σε πράξεις βίας 
θα πρέπει να τύχει μιας νέας και δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και, εάν 
κριθεί ένοχο, να του επιβληθούν ποινικές και/ή διοικητικές κυρώσεις επίσης σύμφωνες με τα 
διεθνή πρότυπα·

4. καλεί τις ουζμπεκικές αρχές να μην επιτρέπουν τα βασανιστήρια, και να σταματήσουν 
αμέσως και άνευ όρων κάθε μορφή βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης στις φυλακές και 
κάθε κακομεταχείριση στη διάρκεια της προδικαστικής κράτησης και σε σωφρονιστικές 
εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε δικηγόρο 
σε όλα τα στάδια των ερευνών, την ταχεία πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και 
αποκατάσταση της ανεξάρτητης εποπτείας των φυλακών και να παρέχονται στις οικογένειες 
όλων των κρατουμένων πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και την κατάσταση υγείας 
των συγγενών τους·

5. προτρέπει τις ουζμπεκικές αρχές να διερευνήσουν και να αποδώσουν ευθύνες σε όλους τους 
αξιωματούχους, στο προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας, και στο προσωπικό του ποινικού 
συστήματος που κατηγορούνται για βασανιστήρια ή κακομεταχείριση φυλακισμένων και 
κρατουμένων ή για απόρριψη αιτήσεων ιατρικής περίθαλψης·

6. ζητεί από το Ουζμπεκιστάν να συμμορφωθεί με όλες τις διεθνείς συστάσεις κατά των 
βασανιστηρίων, να διατάξει το άμεσο κλείσιμο της φυλακής Jaslyk 64/71, να εγκρίνει τις 
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εκκρεμείς αιτήσεις από 11 ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ για πραγματοποίηση επίσκεψης στο 
Ουζμπεκιστάν, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα βασανιστήρια, και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη ανεξάρτητη εποπτεία των 
φυλακών από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και άλλους ανεξάρτητους 
παρατηρητές·

7. καλεί την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να σταματήσει την πρακτική της αυθαίρετης 
απαλλαγής φυλακισμένων που κρατούνται με πολιτικού χαρακτήρα κατηγορίες και που 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να τύχουν αμνηστίας από τις ετήσιες δηλώσεις περί αμνηστίας 
και να σταματήσει την αυθαίρετη παράταση των ποινών φυλάκισης για ήσσονος σημασίας 
αδικήματα ή «παραβιάσεις των σωφρονιστικών κανόνων» δυνάμει του άρθρου 221 του 
ποινικού κώδικα περί «απείθειας προς τους όρους της ποινής»·

8. καλεί τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως σε 
συμφωνία με τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων·

9. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν 
αμέσως σε εφαρμογή μια στρατηγική με σκοπό να ασκηθεί πίεση στο Ουζμπεκιστάν για 
συγκεκριμένες, μετρήσιμες βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τους 
προσεχείς μήνες, ορίζοντας ως προθεσμία για την επίτευξη προόδου τη 10η επέτειο της 
σφαγής στο Αντιτζάν· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τους 
εκπροσώπους των ουζμπεκικών αρχών  που θεωρούνται υπεύθυνοι για τα εγκλήματα στο 
Αντιτζάν, συμπεριλαμβανομένων των 12 κατά των οποίων η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις ως 
απάντηση στη σφαγή και οι οποίες στη συνέχεια ήρθησαν·

10. υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις 
που καθόρισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ το 2010, και που είναι:  1) η απελευθέρωση 
όλων των φυλακισθέντων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  κρατουμένων 
συνειδήσεως·  2) η άδεια απρόσκοπτης λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη 
χώρα·  3) η πλήρης συνεργασία με όλους τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ·  4) η εγγύηση 
της ελευθερίας του λόγου και των μέσων ενημέρωσης·  5) η έμπρακτη εφαρμογή των 
συμβάσεων κατά της παιδικής εργασίας·  και 6) η πλήρης ευθυγράμμιση της εκλογικής 
διαδικασίας προς τα διεθνή πρότυπα·

11. εκτιμά ότι, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στους τομείς αυτούς, η ΕΕ θα πρέπει να 
αναλάβει πρωτοβουλία και να καταθέσει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπό το σημείο 4, για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για το 
Ουζμπεκιστάν, για τη διασφάλιση βιώσιμης και προορατικής συνεργασίας με το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της εποπτείας, της υποβολής εκθέσεων και της δημόσιας 
συζήτησης σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν·

12. καλεί ακόμη την ΕΕ, δεδομένου ότι δεν είναι αναγκαίο να δοθούν στο Συμβούλιο 
Συνεργασίας πληροφορίες για την κατάσταση, μια και πρόκειται για επείγουσα περίπτωση, 
και σύμφωνα με το άρθρο 2 και το άρθρο 95 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, να προειδοποιήσει το Ουζμπεκιστάν ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος εντός των 
επόμενων έξι μηνών στα ανωτέρω ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε η ΕΕ θα 
επιβάλει στοχοθετημένες κυρώσεις·
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13. ζητεί από τα κράτη μέλη να σεβασθούν τον κώδικα δεοντολογίας για τις εξαγωγές όπλων και 
να εφαρμόσουν τους κανονισμούς περί εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης·

14. καλεί τις ουζμπεκικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για 
τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη 
σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, 
αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της 
συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης της διμερούς 
συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα1·

15. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχει στο Κοινοβούλιο σε 
δημόσια αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΕΕ να ασκήσει πιέσεις του 
Ουζμπεκιστάν να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα οι 
Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ το 2010 και καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ να θεσπίσει μηχανισμό παρακολούθησης για το Ουζμπεκιστάν, και προτρέπει το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουν το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την 
κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν και ζητεί από την ΕΥΕΔ να αντιμετωπίσουν πλήρως όλες οι 
κύριες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη συνεδρίαση του 
διαλόγου ΕΕ-Ουζμπεκιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει προγραμματιστεί για τον 
Νοέμβριο και της ώστε οι συναντήσεις αυτές να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα, ξεπερνώντας την τρέχουσα βαθιά απογοητευτικό αδιέξοδο·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση 
και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, στην ΕΥΕΔ, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

1 ΕΕ 168 E, 14.6.2013, σ. 195.


