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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Μιανμάρ
(2021/2540(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μιανμάρ και την κατάσταση 
των Ροχίνγκια, και ιδίως της 21ης Μαΐου 20151, της 7ης Ιουλίου 20162, της 
15ης Δεκεμβρίου 20163, της 14ης Σεπτεμβρίου 20174, της 14ης Ιουνίου 20185, της 13ης 
Σεπτεμβρίου 20186, και της 19ης Σεπτεμβρίου 20197,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
(ΑΠ/ΥΕ) της 1ης Φεβρουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der Leyen της 1ης 
Φεβρουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. António Guterres, της 
Δευτέρας 1ης Φεβρουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
1948,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021, ο στρατός της Μιανμάρ 
κατέλαβε την εξουσία της χώρας με πραξικόπημα, και ότι η πολιτική ηγέτιδα της χώρας 
Aung San Suu Kyi και άλλα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, 
συμπεριλαμβανομένων των Win Myint, Han Tha Myint και U Nyan Win, 
συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κρατούμενοι βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό στην επίσημη κατοικία τους στην 
πρωτεύουσα Naypyidaw·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός ανακοίνωσε ότι η εξουσία παραδόθηκε στον 
διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, Min Aung Hlaing, και ότι κηρύσσεται κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο για ένα έτος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι του πραξικοπήματος προηγήθηκε η συντριπτική νίκη του 

1 ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 52.
2 ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 134.
3 ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 112.
4 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 109.
5 ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 80.
6 ΕΕ C 43 της 23.12.2019, σ. 124.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0018.
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κόμματος της Suu Kyi, του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία (NLD), στις 
εκλογές του Νοεμβρίου 2020·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποστηριζόμενο από τον στρατό Κόμμα Αλληλεγγύης και 
Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP) είχε απογοητευτικά αποτελέσματα στις εκλογές και 
ζήτησε νέα ψηφοφορία, ισχυριζόμενο άδικη προεκλογική εκστρατεία από το κόμμα που 
νίκησε·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Min Aung Hlaing θα διεξαγάγει έρευνα για εκλογικές 
παρατυπίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός δήλωσε ότι θα διεξαχθούν νέες εκλογές 
μετά τα αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
αναφέρθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδος κατά την οποία θα διεξαχθούν οι 
νέες εκλογές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί ευρεία διαταραχή στην πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και σε ειδήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητα 
των πολιτών να λαμβάνουν πληροφορίες ή να οργανώνουν οποιαδήποτε αντίδραση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εθνικό επίπεδο και ότι η τηλεόραση μεταδίδει 
αποκλειστικά το στρατιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Myawaddy·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες κατά του πραξικοπήματος στη 
Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός δεν επιτρέπει διαδηλώσεις προς 
υποστήριξη του NLD,  ενώ οργανώνει διαδηλώσεις προς υποστήριξη των ενόπλων 
δυνάμεων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Suu Kyi κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί 
εισαγωγών και εξαγωγών και για κατοχή παράνομων συσκευών επικοινωνίας,  οι 
οποίες, φαίνεται ότι είναι  συσκευές φορητής ενδοεπικοινωνίας (walkie-talkie)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Suu Kyi είχε κατηγορηθεί διεθνώς επειδή δεν απολογήθηκε 
στις κατηγορίες για γενοκτονία εις βάρος του μουσουλμανικού πληθυσμού των 
Rohingya στη δυτική πολιτεία Rakhine· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Suu Kyi πάντα σε 
κοινό μέτωπο με τις ένοπλες δυνάμεις  χαρακτήρισε αυτές τις κατηγορίες 
«παραπληροφόρηση»·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και ο στρατός βρίσκονται τώρα υπό διερεύνηση 
από το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) σχετικά με κατηγορίες για γενοκτονία, και από το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για κατηγορίες εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ φιλοξενεί περίπου 135 μεγάλες εθνοτικές ομάδες 
και περιλαμβάνει επτά κρατίδια που κατοικούνται από εθνοτικές μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μιανμάρ ομιλούνται περισσότερες από 100 γλώσσες · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αρχές της 
Μιανμάρ προβαίνουν συστηματικά σε διακρίσεις εις βάρος μειονοτήτων στη χώρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσημη πολιτική γραμμή έναντι ορισμένων μειονοτικών 
ομάδων έχουν περιγραφεί ως πρακτικές απαρτχάιντ και γενοκτονίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 2.6 εκατομμύρια ψηφοφόροι εθνοτικών μειονοτήτων αποκλείστηκαν από τη 
συμμετοχή στις εκλογές του Νοεμβρίου 2020·
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1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στη Μιανμάρ· παροτρύνει 
τον στρατό της Μιανμάρ να απελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς του NLD 
που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατ’ οίκον περιορισμό και να επαναφέρει τη 
δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση·

2. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ· 
υπενθυμίζει τις σοβαρές και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
έχει διαπράξει, τις αυταρχικές μεθόδους διακυβέρνησης και τους περιορισμούς που έχει 
επιβάλει στα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

3. εμμένει στην προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών στη Μιανμάρ και παροτρύνει τιε 
ένοπλες δυνάμεις να επιτρέψουν τις διαδηλώσεις· καλεί τον στρατό της Μιανμάρ να 
απελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατούμενους στη χώρα·

4. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ· ζητεί την απελευθέρωση όλων των 
κρατουμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ·

5. καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για το 
πραξικόπημα και να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης άλλων πιθανών μέτρων·

6. τονίζει ότι το πραξικόπημα δεν θα πρέπει να αποσπάσει την προσοχή από την ποινική 
δίωξη όσων ευθύνονται για τις επιθέσεις κατά του πληθυσμού των  Rohingya και όσων 
μελών της εξουσίας επέτρεψαν αυτές τις δολοφονίες· επαναλαμβάνει ότι το έργο του 
ΔΠΔ θα πρέπει να πραγματοποιείται αμερόληπτα, ανεξάρτητα από την πολιτική 
κατάσταση επί τόπου·

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχείς διακρίσεις εις βάρος διαφόρων 
μειονοτήτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού τους από τη 
συμμετοχή στις εκλογές· επιμένει ότι οι εκλογές δεν μπορούν και δεν πρέπει ποτέ να 
αποκλείουν τους ψηφοφόρους με βάση την εθνικότητά τους·

8. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την διακοπή των ψηφιακών υπηρεσιών που 
επέβαλε ο στρατός με στόχο τον περιορισμό της επικοινωνίας και την παρεμπόδιση της 
γνωστοποίησης πληροφοριών για τη χώρα· ζητεί επειγόντως την άμεση αποκατάσταση 
των διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνδέσεων στη χώρα· παροτρύνει τον στρατό να 
εγγυηθεί την πλήρη πρόσβαση των πολιτών του σε διαδικτυακές και τηλεφωνικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των πολιτών που βρίσκονται επί του 
παρόντος σε κατ’ οίκον περιορισμό· επιμένει στην προστασία της ελευθερίας της 
έκφρασης·

9. επιμένει ότι οι ΜΚΟ, οι δημοσιογράφοι και οι ανεξάρτητοι παρατηρητές πρέπει να 
έχουν πλήρη πρόσβαση στη χώρα· τονίζει την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο· καλεί τον στρατό να επιτρέψει αμέσως 
την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη χώρα·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για στοχευμένες κυρώσεις κατά όσων ευθύνονται για 
πράξεις γενοκτονίας εις βάρος των Rohingya· καλεί και πάλι τις αρχές της Μιανμάρ να 
δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και εγγυήσεις που θα επιτρέψουν την 
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ασφαλή, οικειοθελή, αξιοπρεπή και βιώσιμη επιστροφή, υπό την εποπτεία των 
Ηνωμένων Εθνών, εκείνων των Rohingya που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα 
τους· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία κατάργησης των 
εμπορικών προτιμήσεων της Μιανμάρ στο πλαίσιο του καθεστώτος «Όλα εκτός από 
όπλα» της ΕΕ λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα·

11. τονίζει ότι όλοι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Μιανμάρ πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

12. συγχαίρει όσους εκφράστηκαν κατά του πραξικοπήματος στη Μιανμάρ· καλεί τη 
διεθνή κοινότητα να θεσπίσει νέες αυστηρές κυρώσεις κατά των ενόπλων δυνάμεων 
στη Μιανμάρ· επικροτεί τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Antonio 
Guterres για τα ισχυρά του σχόλια σχετικά με τις ενέργειες του στρατού της Μιανμάρ 
και καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τον ΟΗΕ, να καταβάλουν προσπάθειες για την 
εξεύρεση βιώσιμης λύσης στη Μιανμάρ·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Mιανμάρ, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, 
στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του 
Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας   (ASEAN), στη Διακυβερνητική 
Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του 
ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, στον Ύπατο 
Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ.


