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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei
Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές
επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία
(2021/2642(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την υπόθεση του Alexei
Navalny, ιδίως της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη σύλληψη του Alexei Navalny1,
καθώς και άλλα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία,

–

έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδίως της 21ης Απριλίου 2021, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τσεχική Δημοκρατία
για εγκληματικές δραστηριότητες στο έδαφός της, και της 18ης Απριλίου 2021, σχετικά
με την επιδείνωση της υγείας του Alexei Navalny,

–

έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών της G7 και του Ύπατου
Εκπροσώπου, της 12ης Απριλίου 2021, σχετικά με την κατάσταση κατά μήκος των
συνόρων της Ουκρανίας, και της 18ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τις συνεχιζόμενες
ενέργειες της Ρωσίας για την υπονόμευση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας
και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–

έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του Οργανισμού για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το έγγραφο της Βιέννης σχετικά με τα μέτρα
οικοδόμησης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας,

–

έχοντας υπόψη τις συμφωνίες του Μινσκ του Σεπτεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου
2015,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny, ο πιο γνωστός ακτιβιστής της Ρωσίας για
την καταπολέμηση της διαφθοράς και στέλεχος της αντιπολίτευσης, ο οποίος
συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2021 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3,5 ετών στις 2
Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε στις 12 Μαρτίου σε σωφρονιστικό κατάστημα στο
Ποκρόβ, όπου ξεκίνησε απεργία πείνας πριν από περισσότερες από τρεις εβδομάδες·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες ανησυχητικές αναφορές για ταχεία επιδείνωση
της υγείας του επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους της οικογένειας, των φίλων και
υποστηρικτών του, καθώς και της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά την προσωπική
ασφάλεια και τη ζωή του, και οδήγησαν στη μεταφορά του σε νοσοκομείο φυλακών

1

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0018.
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κοντά στη Μόσχα, όπου η ζωή του εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο·
Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2014, η Ρωσική Ομοσπονδία προσάρτησε
παράνομα την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και τη Σεβαστούπολη, ενώ
υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις κατέλαβαν ορισμένες περιοχές των
περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες του Μινσκ του Σεπτεμβρίου 2014 και του
Φεβρουαρίου 2015 πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση από όλα τα
μέρη, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η κυριαρχία της Ουκρανίας σε ολόκληρη
την επικράτειά της εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και να εξασφαλιστεί
βιώσιμη ειρήνη·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής της Νορμανδίας στο
Παρίσι στις 9 Δεκεμβρίου 2019, συμφωνήθηκαν διάφορα μέτρα, ιδίως όσον αφορά τη
νέα κατάπαυση πυρός και την απεμπλοκή των δυνάμεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πρόσφατα ανέπτυξε στρατεύματα και
ενίσχυσε τη στρατιωτική της παρουσία στα σύνορα με την Ουκρανία, αύξησε
σημαντικά τις στρατιωτικές της δραστηριότητες στην παρανόμως κατεχόμενη Κριμαία
και ενίσχυσε την ικανότητά της να επιτίθεται κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων,
γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεση επίθεσης στην Ουκρανία·
Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε
στις 23 Απριλίου ότι τα στρατεύματα και οι μονάδες που βρίσκονται κοντά στα
ουκρανικά σύνορα θα επιστρέψουν στις βάσεις τους έως την 1η Μαΐου 2021·

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ πρέπει να ανταλλάσσουν
μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με σχέδια ανάπτυξης, να
αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για σημαντικές στρατιωτικές δραστηριότητες, όπως
ασκήσεις, και να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να συνεργάζονται σε περίπτωση
ασυνήθιστης στρατιωτικής δραστηριότητας ή κλιμάκωσης της έντασης·

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία ζήτησε να ενεργοποιηθεί η παράγραφος 16.3 του
κεφαλαίου ΙΙΙ του εγγράφου της Βιέννης του 2011 σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης,
εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ζητώντας εξηγήσεις για τις ασυνήθιστες στρατιωτικές
δραστηριότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα και στην
κατεχόμενη Κριμαία·

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών, όλα τα κράτη «στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την
απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της
πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους»·

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράνομες δραστηριότητες αξιωματικών της ρωσικής
στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας
προκάλεσαν εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών στην πόλη Vrbětice το 2014, με
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο Τσέχοι πολίτες, να τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο ο
άμαχος πληθυσμός και να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημίες·
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ΙΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Απριλίου η Τσεχική Δημοκρατία απέλασε 18 μέλη του
προσωπικού της ρωσικής πρεσβείας, ενέργεια στην οποία η Ρωσία απάντησε
απελαύνοντας 20 διπλωμάτες από την πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στη Μόσχα·

1.

εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την υγεία και τη ζωή του Alexei Navalny και
παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να του επιτρέψουν την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη
από επαγγελματίες υγείας που εμπιστεύονται ο ίδιος, η οικογένειά του και η διεθνής
κοινότητα·

2.

εξακολουθεί να ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Alexei Navalny και όλων των
ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ της απελευθέρωσής
του ή της εκστρατείας του κατά της διαφθοράς· καλεί το Συμβούλιο να αρχίσει να
εκπονεί περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά των Ρώσων αξιωματούχων που είναι
υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία του Alexei Navalny στο σωφρονιστικό
κατάστημα όπου κρατείται, ούτως ώστε όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη δίωξη, την
καταδίκη και την κακομεταχείριση του Alexei Navalny να υπόκεινται σε περιοριστικά
μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα·

3.

καλεί τις ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος στην παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τη βία
κατά πολιτικών αντιπάλων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων των
μέσων ενημέρωσης και διαδηλωτών, και να σταματήσουν την καταστολή που
αποσκοπεί στην αποτροπή οποιασδήποτε αντιπολιτευτικής δράσης στη χώρα ενόψει
των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών το φθινόπωρο του 2021·

4.

εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών
δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία και στην παρανόμως κατεχόμενη Αυτόνομη
Δημοκρατία της Κριμαίας· καταδικάζει αυτές τις απειλητικές και αποσταθεροποιητικές
ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σημειώνει με ικανοποίηση την αναλογική
αντίδραση της Ουκρανίας·

5.

ζητεί επιτακτικά από τη Ρωσική Ομοσπονδία όχι μόνο να απόσχει από εχθρικές
ενέργειες αλλά και να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το έγγραφο της
Βιέννης του 2011·

6.

λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι τα
στρατεύματα και οι μονάδες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας θα
επιστρέψουν στη βάση τους· εμμένει στην άποψη ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί
πλήρως και χωρίς καθυστέρηση, ζητεί δε από τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως ώστε
να ληφθούν περαιτέρω μέτρα αποκλιμάκωσης·

7.

επαναλαμβάνει την ακλόνητη προσήλωσή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και
την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων
της, καθώς και την έκκλησή του προς τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει επιτέλους
τις διεθνείς της υποχρεώσεις, ιδίως να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της από
το έδαφος της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων από ολόκληρες τις περιφέρειες του Ντονέτσκ
και του Λουχάνσκ·

8.

καλεί όλες τις πλευρές, και ιδίως τη Ρωσική Ομοσπονδία, να τηρήσουν τα μέτρα που
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ και κατά τη διάρκεια των
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συνόδων κορυφής της Νορμανδίας και να εργαστούν με αποφασιστικότητα για την
ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης· καλεί όλες τις πλευρές να συνεχίσουν να
συμμετέχουν εποικοδομητικά στο Κουαρτέτο της Νορμανδίας και στην τριμερή ομάδα
επαφής·
9.

επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη να εξευρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση στην
ανατολική Ουκρανία και υπογραμμίζει ότι ο πολιτικός διάλογος παραμένει η μόνη
βάση για την επίλυση της σύγκρουσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών και, επομένως, καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εντείνει, από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις
προσπάθειες για διαμεσολάβηση, λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και επίλυση
της σύγκρουσης·

10.

παροτρύνει τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να διασφαλίσει ότι το
Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις στρατιωτικές εξελίξεις παρά την
εξαγγελθείσα μετεγκατάσταση των ρωσικών στρατευμάτων και παραμένει διατεθειμένο
να συμφωνήσει στην ανάληψη περαιτέρω κοινής δράσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό,
ενδελεχή αξιολόγηση των πιθανών αντιδράσεων σε απειλές και βίαιες ενέργειες της
Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της δημοκρατίας και της
ασφάλειας των πολιτών·

11.

καλεί την ΕΕ να αναλάβει έγκαιρη και αποφασιστική δράση κατά των ανατρεπτικών
ενεργειών των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στην επικράτεια της ΕΕ και να
συντονίσει την αναλογική της αντίδραση σε στενή συνεργασία με τους διατλαντικούς
εταίρους·

12.

καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με
τους διατλαντικούς εταίρους, να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα σε διεθνές επίπεδο
μέσα για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις της
Ρωσίας, τις ολοένα και πιο επιθετικές εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις
κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που απειλούν την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην Ευρώπη·

13.

καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να εξασφαλίσει τη διαρκή συνοχή γύρω από τις πέντε
κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής της ΕΕ για τη Ρωσία και να αναπτύξει μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Ρωσία, με σταθερή και βασιζόμενη σε αρχές θέση, η
οποία θα βασίζεται στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των προτύπων για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ειρήνης και της
ασφάλειας και στην προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κοινωνίας
των πολιτών·

14.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής 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, καθώς και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση
και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
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