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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία και ειδικότερα την 
υπόθεση Boris Nemtsov
(2015/2592(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23 Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την "Ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης - θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012"1,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, και ιδίως εκείνο 
της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ «Μεμοριάλ» στη Ρωσία2,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής για την ανατολική εταιρική 
σχέση στο Βίλνιους, της 29ης Νοεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσίας, ιδίως το άρθρο 118, το οποίο ορίζει ότι η 
δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να απονέμεται μόνον από δικαστήρια, 
καθώς και το άρθρο 120 το οποίο ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και 
υπόκεινται μόνο στο Ρωσικό Σύνταγμα και στους ομοσπονδιακούς νόμους,

– έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– 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 μετρήσεις του Δείκτη Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 
2014 και το αντιληπτό επίπεδο διαφθοράς του δημόσιου τομέα στη Ρωσία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov, μια εξέχουσα προσωπικότητα της ρωσικής 
πολιτικής και της αντιπολίτευσης προς τον Πρόεδρο Vladimir Putin, δολοφονήθηκε στη 
Μόσχα κοντά στο Κρεμλίνο στις 27 Φεβρουαρίου 2015·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία του Boris Nemtsov συμβολίζει την κατάπτυστη 
καταστολή που συνεχίζεται στη Ρωσία σε βάρος της αντιπολίτευσης, και την περαιτέρω 
υποβάθμιση της ρωσικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nemtsov εθεωρείτο ως ένας από τους μισητότερους για το 
Κρεμλίνο ηγέτες της αντιπολίτευσης και συμμετείχε στη σύνταξη εκθέσεων που 
αποκάλυπταν  περιπτώσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας από τον Vladimir Putin 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0039.
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και το στενότερο περιβάλλον του και επρόκειτο να δημοσιεύσει την πλέον πρόσφατη 
εργασία του σχετικά με την συμμετοχή Ρώσων στρατιωτών στο έδαφος της Ουκρανίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά το θάνατο του Nemtsov η ρωσική υπηρεσία 
ασφαλείας εισήλθε στο διαμέρισμά του και στο γραφείο του και σφράγισε έγγραφα και 
σκληρούς δίσκους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παλαιότερες δολοφονίες των επικριτών του Προέδρου Putin, 
Anna Politkovskaia, Aleksandr Litvinenko, Zelimkhan Yandarbiyev, Stanislav 
Markelov, Natalia Eastemirova, Sergei YuriIushenkov και Iurii Shchekochikhin και ο 
θάνατος του Sergei Magnitskii περιγράφουν μια ταραχώδη ιστορία της δημοκρατίας 
στη Ρωσία·

Ε. 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· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της δικαιοσύνης στη Ρωσία είναι φρικτή, με 
δικαστές χωρίς ανεξαρτησία και αμεροληψία και σχεδόν πλήρη αδιαφορία για τα 
δικαιώματα των εναγομένων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συντρίμμια και τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της 
πολωνικής κυβέρνησης TU- 154 το οποίο συνετρίβη κοντά στο Smolensk τον Απρίλιο 
2010 μα 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 τις πολυάριθμες σχετικές εκκλήσεις· 

Η. 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), έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές επεκτείνουν τα προγράμματά τους μαζικής 
παρακολούθησης, που τους παρέχουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ικανό να 
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και φίμωση της αντιπολίτευσης·

1. καταδικάζει έντονα τη δολοφονία του Boris Nemtsov και υπενθυμίζει ότι η δολοφονία 
του είναι άλλη μια περίπτωση πολιτικής δολοφονίας στη Ρωσία, με σκοπό να 
σιωπήσουν οι επικριτές του Προέδρου Vladimir Putin και οι άλλες σημαίνουσες 
πολιτικές προσωπικότητες της ρωσικής αντιπολίτευσης·

2. ζητεί διεθνή έρευνα για τη δολοφονία του Boris Nemtsov, καθώς αυτός φαίνεται να 
είναι ο μόνος τρόπος για να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι· 
υπογραμμίζει ότι τόσο οι περιστάσεις όσο και ο τόπος της δολοφονίας — μια περιοχή 
στη Μόσχα υπό συνεχή επιτήρηση από τις ειδικές δυνάμεις ασφαλείας — δείχνουν 
εμπλοκή άκρως εκπαιδευμένων επαγγελματιών στη δολοφονία· 
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3. λαμβάνει γνώση της σύλληψης τεσσάρων υπόπτων Τσετσενικής καταγωγής  που 
ανακοινώθηκε από τις ρωσικές αρχές· 

4. καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα όλων των πολιτών να ασκούν τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες τους, όπως είναι η ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης, η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και τα οικουμενικά ανθρώπινα 
δικαιώματα·

5. υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης της Ρωσίας προς τις διεθνείς 
νομικές υποχρεώσεις της, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, και 
προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, που κατοχυρώνονται 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

6. εκφράζει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη απουσία προόδου προκειμένου να 
προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για το θάνατο προσώπων μεταξύ των οποίων 
ο Sergei Magnitskii· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει και να απαντήσει στη σύσταση 
του Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2012 που ζητούσε στοχευμένες κυρώσεις της ΕΕ 
εναντίον όσων εντοπισθούν ως υπεύθυνοι για το θάνατο του Magnitskii και όσων 
άλλων εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

7. ζητεί την άμεση απελευθέρωση της Nadiia Savchenko και άλλων Ουκρανών και 
Ευρωπαίων πολιτών που κρατούνται παράνομα στη Ρωσία·

8. καλεί τις ρωσικές δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους κατά τρόπο αμερόληπτο και ανεξάρτητο·

9. υπογραμμίζει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι στη Ρωσική Ομοσπονδία 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία, γεγονός το οποίο 
υποχρεώνει τις ρωσικές αρχές να τη σέβονται·

10. καλεί τις ρωσικές αρχές να αποδώσουν αμέσως στην Πολωνία τα συντρίμματα 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 να γίνει διεθνής και 
ανεξάρτητη έρευνα για τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους Tu-154 της Πολωνικής 
Κυβέρνησης, κατ' αναλογία προς τις αποφάσεις και ενέργειες που έγιναν μετά την  
κατάρριψη του αεροσκάφους της πτήσης MH17 της Μalaysian Airlines· 

11. καλεί τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και την Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά όλες τις υποθέσεις 
πολιτικών διώξεων —, να θέτουν τα ζητήματα αυτά στις διάφορες διαδικασίες και 
συνεδριάσεις με τη Ρωσία, και να αναφέρουν στο Κοινοβούλιο για τις επαφές τους με 
τις ρωσικές αρχές·

12. προτρέπει το Συμβούλιο να αναπτύξει μια ενιαία πολιτική έναντι της Ρωσίας, η οποία 
να δεσμεύει και τα 28 κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε ένα ισχυρό κοινό 



RE\1053364EL.doc 5/5 PE552.228v01-00

EL

μήνυμα σχετικά με το ρόλο του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και σχετικά με την ανάγκη να τερματιστεί η καταστολή της 
ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στη Ρωσία·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτική Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το 
Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


