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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei 
Navalny, τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας και τη 
ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία
(2021/2642(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και την 
Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της G7, της 18ης Μαρτίου 2021, 
σχετικά με την Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη την επιστολή από τους ηγέτες των ομάδων PPE, S&D και Renew 
Europe, της 14ης Απριλίου 2021, σχετικά με την υγεία του Alexei Navalny,

– έχοντας υπόψη τη συνάντηση του Προέδρου της Γαλλίας, του Προέδρου της 
Ουκρανίας και της Καγκελαρίου της Γερμανίας στις 16 Απριλίου 2021 σχετικά με το 
ζήτημα της συγκέντρωσης ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 18ης 
Απριλίου 2021, σχετικά με την επιδείνωση της υγείας του Alexei Navalny,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης 
των γειτονικών χωρών που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή πορεία, 
έχει πυροδοτήσει την εμφανή και συγκεκαλυμμένη επιθετικότητα της Ρωσίας στην 
περιοχή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αυξήσει σημαντικά τις τελευταίες 
εβδομάδες τη στρατιωτική παρουσία της στα ανατολικά και βόρεια σύνορα με την 
Ουκρανία και στην Κριμαία, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 100 000 
στρατιώτες, καθώς και άρματα μάχης, πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα και άλλον 
βαρύ εξοπλισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αύξηση των δυνάμεων είναι η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων από το 2014 και η κλίμακά της 
παραπέμπει σε επιθετικές προθέσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως θα κλείσει τα 
ύδατα που οδηγούν στον πορθμό του Κερτς, ο οποίος συνδέει τον Εύξεινο Πόντο με 
την Αζοφική Θάλασσα, στα πολεμικά πλοία και τα μη εμπορικά σκάφη άλλων χωρών 
έως τον Οκτώβριο του 2021, εμποδίζοντας έτσι εν μέρει την πρόσβαση σε αυτόν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, περίπου 3 000 αξιωματικοί και 
στρατιωτικοί εκπαιδευτές από τη Ρωσική Ομοσπονδία υπηρετούν στις ένοπλες 
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δυνάμεις των δύο αποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας από τη 
Ρωσική Ομοσπονδία μέσω των συμμαχικών δυνάμεών της στις αποκαλούμενες Λαϊκές 
Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2014· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση έχει κοστίσει τη ζωή περισσότερων από 14 000 
ατόμων και είχε ως αποτέλεσμα τον εσωτερικό εκτοπισμό σχεδόν δύο εκατομμυρίων 
ατόμων·

ΣΤ. 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· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο της Βιέννης εγκρίθηκε και 
από τα 57 μέλη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ) το 2011, προκειμένου να χρησιμεύσει ως μόνιμη πηγή συνεργασίας και 
στρατιωτικής διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αποφάσισε να 
μην συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Sergei Shoigu, δήλωσε, την 
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, πως οι συγκεντρωμένες δυνάμεις θα επιστρέψουν στις 
βάσεις τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία του Alexei Navalny, του Ρώσου αντιπολιτευόμενου 
πολιτικού, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος σε αποικία καταδίκων και εκτίει ποινή 
φυλάκισης δυόμισι ετών, επιδεινώνεται σοβαρά σε βαθμό που απειλείται η ζωή του, με 
τον ίδιο να μην έχει λάβει κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Φεβρουαρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάσισε να υποδείξει στην κυβέρνηση της Ρωσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, να απελευθερώσει τον 
Alexei Navalny· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί με 
άμεση ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έλαβε ως γνώμονα τη φύση και την 
έκταση του κινδύνου για τη ζωή του Alexei Navalny, ο οποίος αποτέλεσε εκ πρώτης 
όψεως απόδειξη για τους σκοπούς της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων και 
εξετάστηκε υπό το πρίσμα των συνολικών περιστάσεων της τρέχουσας κράτησης του 
Alexei Navalny·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ο Alexei Navalny 
ανακοίνωσε πως, κατόπιν γνωμάτευσης από εξωτερικούς ιατρούς, επρόκειτο να 
αναστείλει σταδιακά την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση που παρασχέθηκε στον 
Alexei Navalny, η συνέχιση της απεργίας πείνας θα αποτελούσε απειλή για τη ζωή του·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, ο Ρώσος εισαγγελέας ανέστειλε 
τις δραστηριότητες της πανεθνικής εμβέλειας πολιτικής οργάνωσης του Alexei Navalny 
πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης που αναμένεται να κηρύξει το κίνημα 
«εξτρεμιστικό»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περιφερειακά γραφεία της οργάνωσης 
απαγορεύτηκε η διεξαγωγή συγκεντρώσεων ή η συμμετοχή σε εκλογικές 
δραστηριότητες·
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν αποτελεί μόνο εξωτερική απειλή για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά επίσης διεξάγει έναν εσωτερικό πόλεμο κατά του λαού 
της με τη μορφή της συστηματικής καταστολής της αντιπολίτευσης και των συλλήψεων 
στους δρόμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο την 21η Απριλίου 2021 
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1 788 συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών, 
αριθμός που προστίθεται στον συνολικό αριθμό άνω των 15 000 αθώων Ρώσων 
πολιτών που κρατούνται από τον Ιανουάριο του 2021·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα δύο προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε την επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας και των 
πέντε κατευθυντήριων αρχών της, και ζήτησε από το Συμβούλιο να εκκινήσει αμέσως 
τις προετοιμασίες για την έγκριση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις 
με μια δημοκρατική Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κινήτρων και 
προϋποθέσεων για την ενίσχυση των εγχώριων τάσεων προς την ελευθερία και τη 
δημοκρατία στο εσωτερικό της Ρωσίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσεχική Δημοκρατία απέλασε 18 Ρώσους διπλωμάτες στις 
17 Απριλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων μελών των ρωσικών υπηρεσιών 
πληροφοριών, λόγω των βάσιμων πορισμάτων της υπηρεσίας πληροφοριών ασφαλείας 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα οποία οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών 
συμμετείχαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών το 2014 και κατά 
την οποία σκοτώθηκαν δύο Τσέχοι πολίτες και προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές 
ζημιές· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι οι ζωές και οι περιουσίες χιλιάδων 
ανθρώπων που κατοικούν στους γειτονικούς δήμους διέτρεξαν αμείλικτο κίνδυνο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αντίμετρο, η Ρωσική Ομοσπονδία απέλασε 20 Τσέχους 
διπλωμάτες, οι οποίοι διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα στις 19 Απριλίου 2021· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσεχική Δημοκρατία αποφάσισε να εξομοιώσει τον αριθμό 
του προσωπικού στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Τσεχική Δημοκρατία με τον αριθμό 
του προσωπικού στην πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στη Ρωσία, στις 22 
Απριλίου 2021, μετά την άρνηση της Ρωσίας να δεχθεί εκ νέου στη χώρα τους Τσέχους 
διπλωμάτες που είχαν απελαθεί·

1. υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή στήριξή του στην πολιτική της ΕΕ για τη μη αναγνώριση της παράνομης 
προσάρτησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για όλα τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ λόγω της 
παράνομης προσάρτησης· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των παράνομα 
κρατουμένων και φυλακισμένων Ουκρανών πολιτών στη χερσόνησο της Κριμαίας και 
στη Ρωσία, και εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες σημειώνονται στην Κριμαία· υπογραμμίζει ότι οι 
Ρώσοι αξιωματούχοι των οποίων οι ενέργειες ή η αδράνεια κατέστησαν δυνατή ή είχαν 
ως αποτέλεσμα τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη·

2. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την αδικαιολόγητη, ανεξήγητη και 
βαθιά ανησυχητική συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά 
σύνορα, η οποία ανεστάλη από την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021· ζητεί από τη Ρωσία να 
θέσει αμέσως τέρμα στην πρακτική να προχωρά σε αδικαιολόγητη συγκέντρωση 
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στρατιωτικών δυνάμεων με στόχο να απειλήσει τους γείτονές της, να σταματήσει όλες 
τις εν εξελίξει και μελλοντικές στρατιωτικές προκλήσεις, και να προβεί σε 
αποκλιμάκωση αποσύροντας τις δυνάμεις της στις μόνιμες βάσεις τους· επαναλαμβάνει 
ότι η συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά επίσης απειλή για την 
ευρωπαϊκή ειρήνη και ασφάλεια, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο διάλογος της 
ΕΕ με την Ουκρανία για την ασφάλεια θα πρέπει να είναι φιλόδοξος και να συμβάλλει 
στη συγκλίνουσα αξιολόγηση των επιτόπιων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας· 
τονίζει ότι οι φιλικές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τη στρατιωτική τους στήριξη προς 
την Ουκρανία και την παροχή αμυντικών όπλων, κάτι που συνάδει με το άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που επιτρέπει την ατομική και συλλογική 
αυτοάμυνα· καλεί τη Ρωσία να απομακρύνει τα στρατεύματά της από τις 
αποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, και να 
επιστρέψει τον έλεγχο της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης στην Ουκρανία·

3. υπογραμμίζει ότι, αν η εν λόγω συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων 
μετατραπεί μελλοντικά σε εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η ΕΕ 
πρέπει να καταστήσει σαφές ότι το τίμημα για μια τέτοια παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου και των διεθνών κανόνων θα ήταν σοβαρό· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι, 
δεδομένων των συνθηκών, οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία 
προς την ΕΕ όπως και η κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 πρέπει να σταματήσουν 
αμέσως, ενώ η Ρωσία θα πρέπει να εξαιρεθεί από το σύστημα πληρωμών SWIFT και 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στις 
ρωσικές αρχές και των οικογενειών τους στην ΕΕ πρέπει να παγώσουν, και οι 
θεωρήσεις τους να ακυρωθούν·

4. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Alexei Navalny, η καταδίκη του 
οποίου έχει πολιτικά κίνητρα και αντιβαίνει στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναμένει από τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τα 
προσωρινά μέτρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον 
αφορά τη φύση και την έκταση του κινδύνου για τη ζωή του Alexei Navalny· καθιστά 
τη Ρωσία υπόλογη για την κατάσταση της υγείας του Alexei Navalny και παροτρύνει τη 
Ρωσία να διερευνήσει την απόπειρα δολοφονίας του Alexei Navalny, σε πλήρη 
συνεργασία με τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ)· 
ζητεί να σταματήσουν οι συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και οι συστηματικές 
επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα αιτήματα για την απελευθέρωση του 
Alexei Navalny· υπογραμμίζει ότι όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη δίωξη, την 
καταδίκη και την κακομεταχείριση του Alexei Navalny θα πρέπει να υποστούν 
κυρώσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη διεθνή έρευνα σχετικά με τις συνθήκες της 
τραγικής κατάρριψης της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών, η οποία 
ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέλη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών 
προκάλεσαν την έκρηξη της αποθήκης όπλων στο Vrbětice της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
η οποία συνιστούσε παραβίαση της τσεχικής κυριαρχίας και αποτελεί απαράδεκτη 
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εχθρική ενέργεια· καταδικάζει απερίφραστα τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 
αποσταθεροποίηση των κρατών μελών της ΕΕ και στη διατύπωση απειλών προς αυτά, 
και υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της Τσεχικής 
Δημοκρατίας· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την Τσεχική Δημοκρατία μετά την 
αβάσιμη και δυσανάλογη απέλαση 20 διπλωματών της από τη Ρωσία· εκφράζει την 
υποστήριξή του για την απόφαση των τσεχικών αρχών να εξομοιώσουν τον αριθμό του 
προσωπικού στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Τσεχική Δημοκρατία με τον αριθμό του 
προσωπικού στην πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στη Ρωσία, καταδικάζει τις 
επακόλουθες απειλές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας και 
εκφράζει την εκτίμησή του για όλες τις πράξεις υποστήριξης και αλληλεγγύης τις 
οποίες επέδειξαν διάφορες κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και όλες τις 
διπλωματικές υπηρεσίες που έχουν ήδη προσφερθεί· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
σύμφωνα με το παράδειγμα της υπόθεσης Skripal, να προβούν σε συντονισμένη 
απέλαση Ρώσων διπλωματών·

7. επαναλαμβάνει ότι η ενότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι η καλύτερη 
πολιτική για να αποτραπεί η διεξαγωγή αποσταθεροποιητικών και ανατρεπτικών 
δράσεων στην Ευρώπη από τη Ρωσία· καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις θέσεις 
και τις ενέργειές τους έναντι της Ρωσίας, και να εκφράζονται με ενιαία φωνή· θεωρεί 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει περαιτέρω συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους, ιδίως 
με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη Ρωσία·

8. 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, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Ουκρανίας, καθώς και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


