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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 τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία,

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

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

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΥΕΔ, της 4ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την απαγωγή 
του Εσθονού αστυνομικού Eston Kohver από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας επί 
εσθονικού εδάφους,

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

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, προς το Συμβούλιο 
σχετικά με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει 
περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες τους προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους 
συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα2,

– 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 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov, εξέχων μεταρρυθμιστής της ρωσικής 
μετασοβιετικής κοινωνίας και οικονομίας, πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας και ένας από τους ηγέτες της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης της 
Ρωσίας, δολοφονήθηκε δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή δημόσιας διαμαρτυρίας κατά 
της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στη χώρα και της σύγκρουσης 

1 ΕΕ C 239 E, 20.8.2013, σ. 11.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)2152.
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στην Ουκρανία, συλλαλητήριο του οποίου ήταν συνδιοργανωτής·

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

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος πολλών διεθνών οργανισμών όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη και τα Ηνωμένα Έθνη, έχει δεσμευτεί για την προστασία και την προαγωγή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένως 
πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της 
Ρωσίας και στην ευθυγράμμιση της συνταγματικής και έννομης τάξης της προς τα 
πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία 
όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον 
σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται μια αυξανόμενη ανάγκη για μια σταθερή, συνεκτική 
και σφαιρική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, την οποία θα υποστηρίζουν όλα τα 
κράτη μέλη, με δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης που θα συνοδεύονται από την 
άσκηση σταθερής και δίκαιας κριτικής· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2015, δικαστήριο της Μόσχας απέρριψε νέα 
έφεση της Nadiia 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· 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· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πολλές δίκες και 
δικαστικές διαδικασίες, όπως οι υποθέσεις Navalnyi, Magnitskii, Khodorkovskii και 
Politkovskaia, έχουν προκαλέσει αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία και την 
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 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικές σχέσεις με τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και είναι έτοιμη να ξεκινήσει ειλικρινή και ανοικτό διάλογο μαζί της·

1. εκφράζει τον βαθύ αποτροπιασμό και την ανησυχία του για τη δολοφονία του Boris 
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Nemtsov, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες επαγγελματιών δολοφόνων σε μια 
εξαιρετικά ασφαλή περιοχή κοντά στο Κρεμλίνο και την Κόκκινη Πλατεία·

2. αποτίει φόρο τιμής στον Boris Nemtsov για την πολιτική του δραστηριότητα ως 
μεταρρυθμιστή και προωθητή του εκσυγχρονισμού της ρωσικής κοινωνίας· εκφράζει τα 
ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του Boris Nemtsov, στα 
μέλη της αντιπολίτευσης και στον ρωσικό λαό·

3. αναμένει από τις ρωσικές αρχές να διεξαγάγουν πλήρη, ταχεία και διαφανή έρευνα για 
τη δολοφονία αυτή και να προσαγάγουν σύντομα τους ενόχους στη δικαιοσύνη· 
σημειώνει τις πρόσφατες συλλήψεις υπόπτων στην υπόθεση αυτή· 

4. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις επιθέσεις κατά πολιτικών προσωπικοτήτων 
της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητων οργανώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, 
όπως οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η 
καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης και οι επιθετικές και στοχευμένες εκστρατείες 
παραπληροφόρησης από ελεγχόμενα από το κράτος μέσα ενημέρωσης φαίνονται, στο 
σύνολό τους, να υπηρετούν τον στόχο της σκόπιμης δημιουργίας πρόσφορου εδάφους 
για την καλλιέργεια ενός ακραία εθνικιστικού πολιτικού κλίματος, χαρακτηριζόμενου 
από αντιδημοκρατική ρητορική, καταστολή και ρητορική μίσους·

5. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη σύλληψη του Oleksii Honcharenko, μέλους του 
Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας και μέλους της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την 1η Μαρτίου 2015·

6. καλεί τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν επειγόντως τη Nadiia Savchenko, μέλος 
του Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας και μέλος 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 υγεία της·

7. ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Εσθονού αστυνομικού Eston Kohver και την 
ασφαλή επιστροφή του στην Εσθονία·

8. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αυξήσουν, 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 των ταμείων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, 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·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, 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.


