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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της 
αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία 
(2015/2592(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και ψηφίσματα σχετικά με τη Ρωσία, 
ειδικότερα το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 για την καθιέρωση κοινών 
περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της 
Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky1, της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με 
το κράτος δικαίου στη Ρωσία, της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των 
διαδηλωτών που συμμετείχαν στα γεγονότα της πλατείας Μπολότναγια, της 23ης Οκτωβρίου 
2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ «Μεμοριάλ» (που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ 
το 2009) στη Ρωσία2 και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα την 
περίπτωση του Alexei Navalny3,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 28ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του 
Boris Nemtsov,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΕ/ΥΕ της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη συνεχιζόμενη 
κράτηση της Nadiya Savchenko,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑE/ΥΕ, της 3ης Mαρτίου 2015, σχετικά με 
το γεγονός ότι δεν επιτράπηκε στην βουλευτή του ΕK Sandra Kalniete να εισέλθει στην 
επικράτεια της Ρωσικής Oμοσπονδίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Διαμεσολαβητή της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα Βλαντιμίρ Λούκιν, της 4ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες διαδηλώσεις 
στη Μόσχα και τα μέτρα που έλαβαν οι φορείς επιβολής του νόμου,

– έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 28ης 
Νοεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις ανασταλείσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας 
συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov, πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, πρώην κυβερνήτης του Nizhny Novgorod, εξέχων μεταρρυθμιστής της 

1 ΕΕ C 68 E, 7.3.2014, σ. 13.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0253.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0039.



RC\1053630EL.doc PE552.218v01-00 }
PE552.226v01-00 }
PE552.228v01-00 }
PE552.229v01-00 }
PE552-231v01-00 } RC1

EL

μετασοβιετικής ρωσικής κοινωνίας και οικονομίας και ένας από τους ηγέτες της 
φιλελεύθερης και δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Ρωσίας, δολοφονήθηκε κοντά στο 
Κρεμλίνο δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή διαδήλωσης, που είχε προγραμματιστεί για την 
1η Μαρτίου 2015 και της οποίας ήταν διοργανωτής, κατά των συνεπειών της οικονομικής 
κρίσης και της σύγκρουσης στην Ουκρανία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του, ο Boris Nemtsov 
ερευνούσε τη συμμετοχή της Ρωσίας στη σύγκρουση του Donbas και είχε την πρόθεση να 
δημοσιεύσει έκθεση για το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε άνδρες έχουν 
συλληφθεί για τη δολοφονία του Boris Nemtsov, αλλά δεν είναι σαφές αν οι μοιραίοι 
πυροβολισμοί προέρχονται από κάποιον εκ των κρατουμένων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ρωσικές αρχές δεν επέτρεψαν σε ορισμένους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και σε ορισμένες εθνικές αντιπροσωπείες να εισέλθουν στη Ρωσική 
Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία του Boris 
Nemtsov·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov ήταν σθεναρός υπέρμαχος μιας σύγχρονης, 
ευημερούσας και δημοκρατικής Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανοικτής στον κόσμο· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
και ως συμβαλλόμενο μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
έχει δεσμευθεί να τηρεί τις οικουμενικές αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει 
επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, και ότι οι ρωσικές αρχές ενέκριναν σειρά νόμων με 
αμφίσημες διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στους 
παράγοντες της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και για την παρεμπόδιση της 
ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης έχει χρησιμοποιήσει τις νέες εξουσίες για να χαρακτηρίσει 42 οργανώσεις ως 
«ξένους πράκτορες», συμπεριλαμβανομένων των πλέον εξειδικευμένων και 
αναγνωρισμένων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχει χρησιμοποιήσει 
προφάσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα για να ανασταλεί η λειτουργία πολλών άλλων 
οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2015, η Δούμα έκανε το πρώτο 
βήμα προς την έγκριση ενός νέου νόμου που θα απαγορεύει τις δραστηριότητες των 
«ανεπιθύμητων» ξένων οργανώσεων·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένως την ανησυχία του 
για την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία και τη συστηματική παράλειψη τήρησης του 
κράτους δικαίου και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κράτος δικαίου, τα πρότυπα περί δίκαιης δίκης, οι δέουσες διαδικασίες και η ανεξαρτησία 
της δικαιοσύνης, είναι στοιχεία που δεν γίνονται σεβαστά στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι τελευταίες προεδρικές εκλογές και οι εκλογές για την Κρατική Δούμα δεν 
ανταποκρίθηκαν στα πρότυπα του ΟΑΣΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές δίκες και δικαστικές διαδικασίες κατά τα τελευταία έτη, 
όπως οι υποθέσεις Navalny, Magnitsky, Khodorkovsky και Politkovskaya, έθεσαν υπό 
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αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών οργάνων της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβεβλημένες αυτές υποθέσεις είναι απλώς και 
μόνον οι πλέον γνωστές περιπτώσεις εκτός Ρωσίας σε ό,τι αφορά στη συστηματική 
παράλειψη του ρωσικού κράτους να τηρεί το κράτος δικαίου και να αποδίδει δικαιοσύνη 
στους πολίτες του· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη για μια ενιαία, σθεναρή, συνεκτική και 
ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, υποστηριζόμενη από όλα τα κράτη μέλη, 
με δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης που συνοδεύονται από την άσκηση συνεπούς και 
δίκαιης κριτικής με βάση τις οικουμενικές αξίες που τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία έχουν 
συμφωνήσει να τηρούν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως προσφέρει αρωγή και εμπειρογνωμοσύνη 
στη Ρωσία, μέσω της Εταιρικής Σχέσης για τον Εκσυγχρονισμό, για την ενδυνάμωση του 
κράτους δικαίου, την τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων και την ανάπτυξη του πλήρους 
οικονομικού της δυναμικού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2015 ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης 
Alexey Navalny καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ημερών για τη διανομή φυλλαδίων που 
διαφήμιζαν επικείμενη διαδήλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2014 
δικαστήριο επέβαλε σε αυτόν ποινή 3,5 ετών με αναστολή και ποινή φυλάκισης 3,5 ετών 
στον αδελφό του Oleg Navalny·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2015, δικαστήριο της Μόσχας απέρριψε νέα έφεση 
της Nadiya Savchenko κατά της παράνομης κράτησής της από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η 
οποία υπεβλήθη με αναφορά στην ασυλία της οποίας απολαύει ως μέλος της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως 
τις 4 Μαρτίου, η κ. Savchenko είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας για 82 ημέρες, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από μία τόσο εκτεταμένη περίοδο, αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο μόνιμης βλάβης της υγείας της ή θανάτου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει έξι μήνες από την απαγωγή του Εσθονού 
αστυνομικού Eston Kohver από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας επί εσθονικού εδάφους, 
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να κρατείται 
παρανόμως στη φυλακή Lefortovo στη Μόσχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν λαμβάνει τη 
δέουσα νομική αρωγή, στερείται του δικαιώματος δίκαιης δίκης και διετάχθη να υποστεί μια 
αδικαιολόγητη ψυχιατρική εξέταση, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν άγνωστες· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία περιλαμβάνει στους 
στόχους του το ζήτημα της πολυφωνίας των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από κοινού με τους εταίρους του, καλείται να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για 
τα μέσα ενημέρωσης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συντρίμμια και τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της 
πολωνικής κυβέρνησης TU- 154 το οποίο συνετρίβη κοντά στο Smolensk τον Απρίλιο του 
2010 με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Πρόεδρος της Πολωνίας και σημαίνοντα μέλη των 
πολιτικών, στρατιωτικών και πολιτιστικών κύκλων, εξακολουθούν να είναι σε ρωσικά χέρια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές αρνούνται να τα αποδώσουν στην Πολωνία, παρά 
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τις πολυάριθμες σχετικές εκκλήσεις· 

1. καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Boris Nemtsov, την πλέον σοβαρή πολιτική 
δολοφονία στην πρόσφατη ρωσική ιστορία, κατά την οποία έπεσε νεκρός από σφαίρες κοντά 
στο Κρεμλίνο, σε μια περιοχή με βιντεοκάμερες, αστυνομία και υπηρεσίες ασφαλείας·

2. αποτίει φόρο τιμής στον Boris Nemtsov, εξέχοντα ηγέτη της αντιπολίτευσης, ιδρυτή και 
ηγέτη του πολιτικού κινήματος Solidarnost, μεγάλο επικριτή του Προέδρου Βλαντιμίρ 
Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε μια πιο 
δημοκρατική, ευημερούσα, ανοικτή Ρωσία και στη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ της 
Ρωσίας και των γειτόνων και εταίρων της· εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην 
οικογένεια και τους φίλους του Boris Nemtsov, στα μέλη της αντιπολίτευσης και στον 
ρωσικό λαό· καταδικάζει την απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να εμποδίσει ορισμένους 
διπλωμάτες της ΕΕ και κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες να παραστούν στην κηδεία του, 
παρακωλύοντας έτσι την προσπάθεια της ΕΕ να αποτίσει φόρο τιμής στους γενναίους 
ρώσους πολίτες που υπερασπίζονται τις οικουμενικές αξίες·

3. επισημαίνει ότι η δολοφονία του εντάσσεται στον αυξανόμενο αριθμό δολοφονιών με 
πολιτικά κίνητρα, που δεν έχουν διαλευκανθεί, και ύποπτων θανάτων που διαπράχθηκαν στη 
Ρωσία από το 1998, στον οποίο εντάσσονται και αυτές της ερευνήτριας δημοσιογράφου 
Anna Politkovskaya, του Alexander Litvinenko, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, του δικηγόρου Stanislav Markelov, της δημοσιογράφου Anastasia 
Baburova, της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Natalya Estemirova, του 
δικηγόρου Sergei Magnitsky, και τώρα του πολιτικού Boris Nemtsov·

4. λαμβάνει γνώση της σύλληψης τεσσάρων υπόπτων τσετσενικής καταγωγής  που 
ανακοινώθηκε από τις ρωσικές αρχές· 

5. ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τη δολοφονία· θεωρεί ότι τα μέσα που 
είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων 
Εθνών θα βοηθούσαν στο να διασφαλισθεί μια αμερόληπτη και δίκαιη διερεύνηση·

6. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, διαμορφώνοντας τη μελλοντική 
τους πολιτική για τη Ρωσία, να λάβουν υπόψη ότι η πολιτική ατμόσφαιρα την οποία έχουν 
δημιουργήσει οι ρωσικές αρχές έχει προλειάνει το έδαφος για τέτοιου είδους δολοφονίες, 
βιαιότητες και πιέσεις· εκφράζει την ανησυχία του για την ατμόσφαιρα μίσους η οποία 
στρέφεται κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μειονοτήτων και γειτονικών εθνών, και η οποία έχει αυξηθεί στη Ρωσία κατά 
τα τελευταία χρόνια, υποκινούμενη από την κρατική προπαγάνδα και από τα επίσημα μέσα 
ενημέρωσης, στο πλαίσιο μιας πολιτικής νοοτροπίας που αποστασιοποιείται από τις 
δημοκρατικές αρχές· 

7. καλεί τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να σταματήσουν τον επαίσχυντο πόλεμο 
προπαγάνδας και πληροφοριών κατά των γειτόνων τους, του δυτικού κόσμου και του ίδιου 
του λαού τους, ο οποίος μετατρέπει τη Ρωσία σε ένα κράτος χαρακτηριζόμενο καταστολή, 
ρητορική μίσους και φόβο, όπου η εθνικιστική ευφορία βασίζεται στην προσάρτηση της 
Κριμαίας και στην κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, όπου τα δικαιώματα των 
Τατάρων της Κριμαίας παραβιάζονται και όπου το Κρεμλίνο, κατά παράβαση του διεθνούς 
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δικαίου, καλλιεργεί και προκαλεί το μίσος και την αντιπαλότητα· καταδικάζει τον νέο 
πόλεμο προπαγάνδας κατά των δημοκρατικών και θεμελιωδών αξιών, οι οποίες 
παρουσιάζονται ως ξένες προς τη ρωσική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσο και η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο πολλών διεθνών 
δηλώσεων και συνθηκών, να προστατεύουν τις οικουμενικές δημοκρατικές αξίες και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ένας διαρκής διάλογος και ανταλλαγή 
απόψεων και ιδεών στην πολιτική και στις νομοθετικές διαδικασίες στη Ρωσία·

8. καλεί τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν κάθε πίεση, δράση καταστολής και πράξη 
εκφοβισμού - τόσο σε πολιτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο - εις βάρος ηγετών της 
αντιπολίτευσης, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης και να τους επιτρέψουν να ενεργούν ελεύθερα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές 
του ρωσικού Συντάγματος·

9. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία δεν τηρεί τις διεθνείς της 
νομικές υποχρεώσεις ως μέλους των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
του ΟΑΣΕ, ούτε και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι 
η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει υπογράψει· 
εκφράζει τη λύπη του διότι οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η Ρωσία πορεύεται σε έναν 
δρόμο που είναι αντίθετος προς μια λειτουργούσα δημοκρατία η οποία περιλαμβάνει τον 
σεβασμό της αντιπολίτευσης, του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης 
στη χώρα·

10. αποδοκιμάζει έντονα το ότι οι ρωσικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στην επίκριση που 
διατυπώθηκε τόσο εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσο και στη διεθνή σκηνή κατά του 
νόμου περί ξένων πρακτόρων, αλλά ενέκριναν μάλιστα τροπολογίες που περιορίζουν ακόμη 
περισσότερο τις δυνατότητες δράσης για μη εμπορικές οργανώσεις και από τη φύση τους 
συνιστούν διακρίσεις· απευθύνει έντονη έκκληση στη Ρωσία να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία με σκοπό να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών· 

11. εκφράζει επιδοκιμασία για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 28ης Ιανουαρίου 
2015 να απορρίψει την καταγγελία που υπέβαλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ζήτησε 
την παύση λειτουργίας της MKO «Russian Memorial Society» και διατύπωσε κατηγορίες για 
παραβάσεις στην εσωτερική δομή της, και ζητεί να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των 
«ξένων πρακτόρων» οι λοιπές MKO που περιλαμβάνονται σε αυτόν·

12. καλεί τις ρωσικές αρχές να ελευθερώσουν άμεσα όλους τους αναγνωρισμένους πολιτικούς 
κρατουμένους·

13. καλεί τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν επειγόντως τη Nadiya Savchenko και να 
σεβασθούν την ασυλία της ως μέλους του Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας 
και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία απήχθη στο 
έδαφος της Ουκρανίας και κρατείται παρανόμως σε ρωσική φυλακή· υπογραμμίζει ότι η 
Ρωσία φέρει ευθύνη για την πολύ εύθραυστη κατάσταση της υγείας της· εκφράζει βαθιά 
ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της και παροτρύνει τις ρωσικές δικαστικές αρχές να 
εφαρμόσουν το ανθρωπιστικό δίκαιο·
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14. καταδικάζει την απαγωγή του Εσθονού αστυνομικού Eston Kohver από το εσθονικό έδαφος 
προς τη Ρωσία· ζητεί την άμεση ελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή του στην Εσθονία·  

15. πιστεύει ότι η Ρωσία παραμένει ένας σημαντικός παγκόσμιος παίκτης και ότι είναι προς το 
στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ και της Ρωσίας να αποκλιμακώσουν ταχέως την ένταση και να 
αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους μέσω της διπλωματίας και της διαμεσολάβησης, υπό τον 
όρο ότι αυτό θα γίνει με τον δέοντα σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο του ΟΑΣΕ· 

16. εκφράζει τη στήριξή του προς τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Ρωσία, οι οποίες είναι 
προσηλωμένες σε μια ανοικτή κοινωνία και μια μεταρρυθμιστική ατζέντα·

17. προτρέπει το Συμβούλιο να αναπτύξει μια ενιαία πολιτική έναντι της Ρωσίας, η οποία θα 
δεσμεύει τα 28 κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε ένα ισχυρό κοινό μήνυμα όσον 
αφορά το ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και την ανάγκη να 
τεθεί τέλος στα μέτρα καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι στη Ρωσία· θεωρεί ότι μια στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει στο να 
οδηγηθεί η Ρωσία στον πλήρη σεβασμό των αρχών του ΟΑΣΕ και στο να δοθούν κίνητρα 
στην ηγεσία της Ρωσίας ώστε να απομακρυνθεί από την πολιτική και οικονομική της αυτο-
απομόνωση· 

18. ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ, με τη στήριξη της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής να αναπτύξει ένα 
ισχυρότερο πρόγραμμα στήριξης προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία και στην 
κατεχόμενη Κριμαία και να αναζητήσει και αναπτύξει νέες ευκαιρίες συμπαράστασης προς 
αυτήν, με στόχο την προώθηση των αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου· ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει, στο πλαίσιο της τρέχουσας φάσης 
του προγραμματισμού των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, την οικονομική συνδρομή προς 
τη ρωσική κοινωνία των πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και μέσω της χρηματοδότησης σε οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και τοπικές αρχές, καθώς και να συμπεριλάβουν το φόρουμ της κοινωνίας των 
πολιτών ΕΕ-Ρωσίας στον Μηχανισμό Εταιρικής Σχέσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιώσιμη και αξιόπιστη στήριξη·

19. επαναλαμβάνει την ανησυχία του, όπως εκφράζεται στα προηγούμενα ψηφίσματά του, όσον 
αφορά το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές δεν συνεργάζονται με τις ανεξάρτητες και διεθνείς 
έρευνες για την κατάρριψη της πτήσης MH17·

20. καλεί τις ρωσικές αρχές να αποδώσουν αμέσως στην Πολωνία τα συντρίμμια του 
αεροσκάφους Tu-154 της Πολωνικής Κυβέρνησης και όλα τα μαύρα κουτιά· υπογραμμίζει 
ότι το επίπεδο εξάρτησης της ρωσικής δικαστικής εξουσίας από τις αρχές υπονομεύει κάθε 
αμερόληπτη και έντιμη διερεύνηση· ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς και ανεξάρτητης έρευνας 
για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους Tu-154 της Πολωνικής Κυβέρνησης· 

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον 
Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και τον Πρόεδρο, την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


