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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην ανατολική Ουκρανία και τη 
χερσόνησο της Κριμαίας έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά, ενώ οι παραβιάσεις της 
ελευθερίας του λόγου, ο εκφοβισμός των 
μέσων ενημέρωσης και η αναγκαστική 
επιβολή της ρωσικής ιθαγένειας έχουν 
γίνει συστηματικές και τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες 
δεν διασφαλίζονται· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην 
κατεχόμενη Κριμαία εξακολουθούν να 
παρενοχλούν τους Τατάρους της Κριμαίας, 
διώκοντας δεκάδες με ψευδείς κατηγορίες 
για τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών στην 
Ουκρανία εκτιμά ότι τουλάχιστον 94 
Ουκρανοί πολίτες έχουν υποστεί διώξεις 
για πολιτικά κίνητρα στην Κριμαία ή στη 
Ρωσία, εκ των οποίων 71 είναι Τάταροι της 
Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων των 
Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur 
Ibragimov, Seyran Saliyev, Server 
Mustafayev, Server Zekiryayev και Edem 
Smailov, που καταδικάστηκαν τον 
Σεπτέμβριο του 2020 σε ποινές κάθειρξης 
13 έως 19 ετών· 

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στα κατεχόμενα τμήματα στην ανατολική 
Ουκρανία και στην κατεχόμενη 
χερσόνησο της Κριμαίας έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά, ενώ οι παραβιάσεις της 
ελευθερίας του λόγου, της θρησκευτικής 
ελευθερίας και των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας, οι σοβαροί περιορισμοί των 
δικαιωμάτων στην παιδεία και στη 
γλώσσα, ο εκφοβισμός των μέσων 
ενημέρωσης και η αναγκαστική επιβολή 
της ρωσικής ιθαγένειας έχουν αποκτήσει 
συστηματικό χαρακτήρα και τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
ελευθερίες δεν διασφαλίζονται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυτοανακηρυχθείσες αρχές στην 
κατεχόμενη Κριμαία εξακολουθούν να 
παρενοχλούν τους Τατάρους της Κριμαίας, 
διώκοντας δεκάδες με ψευδείς κατηγορίες 
για τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών στην 
Ουκρανία εκτιμά ότι τουλάχιστον 94 
Ουκρανοί πολίτες έχουν υποστεί διώξεις 
για πολιτικά κίνητρα στην Κριμαία ή στη 
Ρωσία, εκ των οποίων 71 είναι Τάταροι της 
Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων των 
Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur 
Ibragimov, Seyran Saliyev, Server 
Mustafayev, Server Zekiryayev και Edem 
Smailov, που καταδικάστηκαν τον 
Σεπτέμβριο του 2020 σε ποινές κάθειρξης 
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52. καταδικάζει απερίφραστα τις 
μεγάλης κλίμακας και διαρκείς 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών - όπως η 
ελευθερία της έκφρασης, της θρησκείας ή 
των πεποιθήσεων και του συνεταιρίζεσθαι, 
καθώς και το δικαίωμα ειρηνικής 
συνάθροισης - που διαπράττονται από τις 
ρωσικές κατοχικές δυνάμεις στο 
προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της 
Κριμαίας και από τις λεγόμενες 
αποσχιστικές δυνάμεις στις μη 
ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές 
του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων της 
καταναγκαστικής στρατολόγησης, της 
απέλασης, της μαζικής χορήγησης 
υπηκοότητας, των περιορισμών στα 
εκπαιδευτικά δικαιώματα, των αυθαίρετων 
κρατήσεων, των βασανιστηρίων και άλλων 
σκληρών συνθηκών κράτησης, καθώς και 
περιοριστικών μέτρων, όπως το μονομερές 
κλείσιμο σημείων ελέγχου και η 
απαγόρευση της πρόσβασης των 
αποστολών του ΟΗΕ και των 
ανθρωπιστικών αποστολών, μέτρα τα 
οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά κατά 
την τρέχουσα πανδημία·

52. καταδικάζει απερίφραστα τις 
μεγάλης κλίμακας και διαρκείς 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών - όπως η 
ελευθερία της έκφρασης, της θρησκείας ή 
των πεποιθήσεων και του συνεταιρίζεσθαι, 
καθώς και το δικαίωμα ειρηνικής 
συνάθροισης - που διαπράττονται από τις 
ρωσικές κατοχικές δυνάμεις στο 
προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της 
Κριμαίας και από τις υποστηριζόμενες 
από τη Ρωσία ένοπλες ομάδες στις μη 
ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές 
του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων της 
καταναγκαστικής στρατολόγησης, της 
απέλασης, της παράνομης και 
καταναγκαστικής μαζικής χορήγησης 
υπηκοότητας, των περιορισμών στα 
εκπαιδευτικά και τα γλωσσικά 
δικαιώματα, των αυθαίρετων κρατήσεων, 
των βασανιστηρίων και άλλων σκληρών 
συνθηκών κράτησης, καθώς και 
περιοριστικών μέτρων, όπως το μονομερές 
κλείσιμο σημείων ελέγχου και η 
απαγόρευση της πρόσβασης των 
αποστολών του ΟΗΕ και των 
ανθρωπιστικών αποστολών, μέτρα τα 
οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά κατά 
την τρέχουσα πανδημία·
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Παράγραφος 58
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58. ζητεί από την Ειδική Αποστολή 
Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ να εκτελέσει 
την εντολή της, από απόσταση, μέσω 
τακτικών ανταλλαγών με τα θύματα και 
τους μάρτυρες διώξεων, νομικούς, ΜΚΟ 
και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων, τόσο για την Κριμαία όσο 
και για το Ντονμπάς· ζητεί από τον Ειδικό 
Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα να παρακολουθεί αδιαλείπτως 
την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας 
και στις περιοχές της ανατολικής 
Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό 
κυβερνητικό έλεγχο·

58. ζητεί από την Ειδική Αποστολή 
Παρακολούθησης του ΟΑΣΕ να εκτελέσει 
την εντολή της, και να προβεί σε τακτικές 
ανταλλαγές με τα θύματα και τους 
μάρτυρες διώξεων, νομικούς, ΜΚΟ και 
εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ως 
ένα περαιτέρω μέσο για την εκτίμηση της 
κατάστασης στα προσωρινώς 
κατεχόμενα εδάφη στην Κριμαία και στην 
ανατολική Ουκρανία· ζητεί από τον 
Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα να παρακολουθεί 
αδιαλείπτως την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο 
της Κριμαίας και στις περιοχές της 
ανατολικής Ουκρανίας που δεν βρίσκονται 
υπό κυβερνητικό έλεγχο·
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