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B9-0281/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία
(2022/2655(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις εκθέσεις του σχετικά με την 
Ουκρανία και τη Ρωσία, και ιδίως τα ψηφίσματα της 1ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τη 
ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας1, της 24ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την ανάγκη 
για επείγον ενωσιακό σχέδιο δράσης με σκοπό την κατοχύρωση επισιτιστικής 
ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία2, της 7ης 
Απριλίου 2022 σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και της 
υλοποίησης αυτών3, και της 5ης Μαΐου 2022 σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου 
κατά της Ουκρανίας στις γυναίκες4,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την τιμωρία 
του εγκλήματος της γενοκτονίας, της 9ης Δεκεμβρίου 1948, και τη Σύμβαση της 
Γενεύης «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου», της 12ης Αυγούστου 1949,

– έχοντας υπόψη το κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (Δράση όσον αφορά 
τις απειλές για την ειρήνη, τις παραβιάσεις της ειρήνης και τις επιθετικές ενέργειες),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της 10ης Δεκεμβρίου 1984,

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) 
της 17ης Ιουλίου 1998, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002,

– έχοντας υπόψη τις αρχές του διεθνούς δικαίου που αναγνωρίζονται στον Χάρτη του 
Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης και στην απόφαση του Δικαστηρίου (αρχές της 
Νυρεμβέργης) που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων 
Εθνών και οι οποίες καθορίζουν τι συνιστά έγκλημα πολέμου,

– έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τα μεταγενέστερα έγγραφα,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το 
Μνημόνιο της Βουδαπέστης για τις Εγγυήσεις Ασφάλειας και το Έγγραφο της Βιέννης 

1 ΕΕ C 125 της 18.3.2022, σ. 2.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0099.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0121.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0206.
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και τα συμπληρωματικά του πρωτόκολλα,

– έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Ανάλυσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Αποτρόπαια 
Εγκλήματα, το οποίο συνέταξε το Γραφείο των Ειδικών Συμβούλων των Ηνωμένων 
Εθνών για την Πρόληψη της Γενοκτονίας και την Ευθύνη Προστασίας,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 2ας 
Μαρτίου 2022, σχετικά με την επίθεση κατά της Ουκρανίας, και της 24ης Μαρτίου 
2022, σχετικά με τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επίθεσης κατά της Ουκρανίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στις 4 Μαρτίου 2022 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ουκρανία ως απόρροια της ρωσικής επίθεσης, στο οποίο το 
Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει ανεξάρτητη διεθνή εξεταστική επιτροπή,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών της 
16ης Μαρτίου 2022,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας,5,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης και 
της 24ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Βερσαλλιών, της 11ης Μαρτίου 2022,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 4ης Απριλίου 
2022, σχετικά με τις ρωσικές φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στη Bucha και σε άλλες 
ουκρανικές πόλεις,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, της 5ης 
Απριλίου 2022,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εισαγγελέα του ΔΠΔ, Karim A.A. Khan QC, της 2ας 
Μαρτίου 2022, με τίτλο «The situation in Ukraine: Receipt of Referrals from 39 States 
Parties and the Opening of an Investigation» (Η κατάσταση στην Ουκρανία: παραλαβή 
παραπομπών από 39 συμβαλλόμενα κράτη και έναρξη έρευνας»,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο σχετικά με τις κυρώσεις και τα 
περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας, που περιλαμβάνουν διπλωματικά μέτρα, ατομικά 
περιοριστικά μέτρα, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς, περιορισμούς στις οικονομικές σχέσεις με την Κριμαία και τη 
Σεβαστούπολη και με τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές του Ντονέτσκ 
και του Λουχάνσκ, οικονομικές κυρώσεις, περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης και 
περιορισμούς στην οικονομική συνεργασία,

5 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 69.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ), της 13ης Απριλίου 2022, σχετικά με τις παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί 
στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου, γνωστά επίσης ως «αποτρόπαια 
εγκλήματα», συνιστούν τα πλέον σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να αποτρέπει τη διάπραξη 
αποτρόπαιων εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν διαπράττονται τέτοια 
εγκλήματα, δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα και ότι πρέπει να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική, δίκαιη και ταχεία δίωξή τους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και 
σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και η πάταξη 
της ατιμωρησίας αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους στις προσπάθειες ειρήνευσης και 
επίλυσης των διαφορών, συμφιλίωσης και ανοικοδόμησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ΔΠΔ διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας, την 
αποκατάσταση της ειρήνης και στην εξασφάλιση δικαιοσύνης για τα θύματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των επανορθώσεων για τα θύματα εγκλημάτων 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΔΠΔ αναδεικνύει το δικαστήριο αυτό σε 
μοναδικό δικαστικό όργανο σε διεθνές επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2016, η Ρωσία αποφάσισε να αποσύρει την 
υπογραφή της από το Καταστατικό της Ρώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία δεν 
είναι συμβαλλόμενο κράτος στο Καταστατικό της Ρώμης, αλλά έχει ασκήσει δύο φορές 
τα προνόμιά της να αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ όσον αφορά εικαζόμενα 
εγκλήματα βάσει του Καταστατικού της Ρώμης που διαπράττονται στο έδαφός της, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Καταστατικού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θηριωδίες των ρωσικών στρατευμάτων έφτασαν σε νέα 
τρομακτικά επίπεδα με την ανακάλυψη, την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, των σορών 
αμάχων ανδρών και γυναικών που κείτονταν στους δρόμους της Μπούτσα, μιας πόλης 
στην οποία ο ουκρανικός στρατός δεν έχει πρόσβαση εδώ και ένα μήνα περίπου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ουκρανός Γενικός Εισαγγελέας έχει εντοπίσει σε όλη την 
Ουκρανία χιλιάδες περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποψίες για ρωσικά εγκλήματα 
πολέμου, μεταξύ των οποίων λεηλασίες, δολοφονίες, βασανιστήρια και βιασμούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά αιτιολογούν σαφώς τη σύσταση διεθνούς 
επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι ρωσικές 
ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να 
πραγματοποιούν αδιακρίτως βομβαρδισμούς και εναέριες επιθέσεις κατά οικιστικών 
περιοχών και μη στρατιωτικών υποδομών, όπως νοσοκομεία, σχολεία και μαιευτήρια, 
με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή της Μαριούπολης, της Βολνοβάκα και άλλων 
πόλεων και χωριών σε όλη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, 
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οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διαπράξει παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου 
κατά αμάχων εντός και πέριξ των περιοχών της Ουκρανίας Τσερνίχιβ, Χερσώνα, 
Χάρκοβο και Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων επανειλημμένων βιασμών, 
συνοπτικών εκτελέσεων και λεηλασίας περιουσιακών στοιχείων αμάχων, όπως 
τροφίμων και ρουχισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαρτίου 2022, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ανακοίνωσε ότι 
έχει κινήσει έρευνα για την κατάσταση στην Ουκρανία με βάση τις παραπομπές από 
συμβαλλόμενα κράτη6·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Απριλίου 2022, η Γερμανία, η Ελβετία, η Εσθονία, η 
Ισπανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Νορβηγία, η Ουκρανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και 
η Σουηδία δήλωσαν όλες την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν έρευνες για εγκλήματα 
πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά 
της Ουκρανίας το 2022, επικαλούμενες την αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη, της 13ης Απριλίου 2022, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η 
αποστολή δεν είναι σε θέση να αποφανθεί κατά πόσον η ρωσική επίθεση κατά της 
Ουκρανίας καθαυτή μπορεί να χαρακτηριστεί εκτεταμένη ή συστηματική επίθεση κατά 
άμαχου πληθυσμού. Θεωρεί, ωστόσο, ότι ορισμένες μορφές βίαιων πράξεων που 
παραβιάζουν το [διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα]... έχουν τεκμηριωθεί 
επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης»·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν νοείται ατιμωρησία για το έγκλημα της επίθεσης, το οποίο 
διαπράττεται σε μεγάλη κλίμακα κατά της Ουκρανίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ δεν έχει επί του παρόντος τη δικαιοδοσία να 
διερευνήσει και, κατά περίπτωση, να διώξει το έγκλημα της επίθεσης που διαπράχθηκε 
στο έδαφος της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κενό αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με τη σύσταση ειδικού διεθνούς δικαστηρίου, το οποίο θα έχει εντολή 
για τη διερεύνηση και τη δίωξη των εικαζόμενων εγκλημάτων επίθεσης που 
διαπράχθηκαν κατά της Ουκρανίας από τους πολιτικούς ηγέτες και τους στρατιωτικούς 
διοικητές της Ρωσίας και των συμμάχων της·

1. εκφράζει τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του για τις καταγγελλόμενες 
φρικαλεότητες, μεταξύ δε άλλων τους βιασμούς και τις εκτελέσεις αμάχων, τους 
αναγκαστικούς εκτοπισμούς, τις λεηλασίες και τη στοχοποίηση μη στρατιωτικών 

6 Την 1η Μαρτίου 2022, το γραφείο του παρέλαβε παραπομπή από τη Δημοκρατία της Λιθουανίας. Στις 2 
Μαρτίου 2022, η ακόλουθη συντονισμένη ομάδα συμβαλλόμενων κρατών υπέβαλε κοινή παραπομπή: 
Δημοκρατία της Αλβανίας, Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, Δημοκρατία της Αυστρίας, Βασίλειο του Βελγίου, 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Γαλλική Δημοκρατία, Γεωργία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 
Βασίλειο της Δανίας, Ελβετική Συνομοσπονδία, Ελληνική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Εσθονίας, Ηνωμένο 
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Καναδάς, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, 
Δημοκρατία της Κολομβίας, Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα, Δημοκρατία της Κροατίας, Κυπριακή Δημοκρατία, 
Ισλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Ιρλανδία, Ιταλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Λετονίας, Πριγκιπάτο του 
Λιχτενστάιν, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Νέα Ζηλανδία, Βασίλειο της 
Νορβηγίας, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Πολωνίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακική 
Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Βασίλειο της Σουηδίας, Τσεχική Δημοκρατία και Δημοκρατία της 
Φινλανδίας.
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υποδομών, όπως νοσοκομεία, ιατρικές εγκαταστάσεις, σχολεία, καταφύγια και 
ασθενοφόρα, και τον πυροβολισμό αμάχων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν 
περιοχές συγκρούσεων μέσω προσυμφωνημένων ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους 
οποίους έχουν αναλάβει δέσμευση οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε ορισμένες 
κατεχόμενες ουκρανικές πόλεις, όπως η Μπούτσα και το Ιρπίν·

2. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να ενεργεί στη διεθνή σκηνή στο όνομα των αρχών 
που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· επιβεβαιώνει εκ νέου, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να είναι ύψιστης σημασίας για την ΕΕ η αντιμετώπιση και 
η τιμωρία των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
αγγίζουν το όριο σοβαρότητας των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και σοβαρές 
παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που αγγίζουν το όριο των 
εγκλημάτων πολέμου·

3. επιβεβαιώνει εκ νέου την πρωταρχική σημασία της οικουμενικής προσχώρησης στο 
Καταστατικό της Ρώμης· καλεί τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν 
το Καταστατικό της Ρώμης, τη Συμφωνία για τα προνόμια και τις ασυλίες του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου και τις τροποποιήσεις της Καμπάλα στο Καταστατικό της 
Ρώμης, προκειμένου να υποστηριχθεί η λογοδοσία·

4. σημειώνει με άφατη λύπη την απόσυρση ορισμένων συμβαλλόμενων κρατών από το 
Καταστατικό της Ρώμης· επισημαίνει ότι, παρόλο που η Ρωσία απέσυρε την υπογραφή 
της από το Καταστατικό της Ρώμης το 2016, η αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας 
εξακολουθεί να ισχύει·

5. εμμένει στην άποψη ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές 
παραβιάσεις, καθώς και οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί 
ηγέτες, πρέπει να λογοδοτήσουν· υποστηρίζει πλήρως την έρευνα που ξεκίνησε ο 
Εισαγγελέας του ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
καθώς και τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6. εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στην απόφαση του Εισαγγελέα του ΔΠΔ να 
κινήσει έρευνα για τα εικαζόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό 
είναι να παραχθεί σύντομα έργο και να σημειωθεί πρόοδος προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία· σημειώνει, επιπλέον, ότι η αυξημένη 
δραστηριότητα της Εισαγγελίας οδηγεί σε αυξημένη ανάγκη για προβολή, συμμετοχή 
των θυμάτων και άλλα βασικά καθήκοντα· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για τη στήριξη του ΔΠΔ με πρόσθετους πόρους που θα του δώσουν τη 
δυνατότητα να διεξάγει έρευνες και να ασκεί διώξεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
π.χ. επιτρέποντας στη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ουκρανία να συνδράμει στην τεκμηρίωση των αποδεικτικών στοιχείων· τονίζει, 
ωστόσο, τη σημασία που έχει ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ΟΗΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο έρευνας και συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων·
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7. επισημαίνει τη σχέση μεταξύ της ατιμωρησίας για προηγούμενες παραβιάσεις που 
διαπράχθηκαν από τη Ρωσία, ιδίως σε σχέση με την Κριμαία το 2014 και τη Γεωργία το 
2009, και των πρόσφατων και συνεχιζόμενων παραβιάσεων που διαπράττονται στην 
Ουκρανία·

8. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και διαδικασιών και ενώπιον του ΔΠΔ ή άλλων 
αρμόδιων διεθνών δικαστηρίων για τη δίωξη των πράξεων του Βλαντιμίρ Πούτιν και 
του Αλεξάντερ Λουκασένκο ως εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας, και να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνά τους· ζητεί, ακόμη, οι 
έρευνες αυτές και η επακόλουθη δίωξη να εφαρμοστούν και σε όλο το προσωπικό των 
ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και στα άτομα που εμπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 
2022, να διευρύνει την εντολή και τα επιχειρησιακά καθήκοντα της Eurojust όσον 
αφορά τη συλλογή, την ανάλυση, τη διατήρηση και την ανταλλαγή αποδεικτικών 
στοιχείων προς υποστήριξη των ερευνών και των διώξεων βασικών διεθνών 
εγκλημάτων, ιδίως της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των 
εγκλημάτων πολέμου και των συναφών αξιόποινων πράξεων7· καλεί την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να αποδεχθούν τη θέση του Κοινοβουλίου ότι η εντολή της Eurojust θα 
πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τα εγκλήματα επίθεσης, το τέταρτο 
έγκλημα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί τη Eurojust να χρησιμοποιήσει 
αυτές τις νέες εξουσίες για να στηρίξει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στην 
ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί μελλοντικά το παραδεκτό 
των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων στα εθνικά ή διεθνή δικαστήρια ή σε ισοδύναμους 
μηχανισμούς· υπογραμμίζει ότι η διεύρυνση της εντολής θα πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκή αύξηση της χρηματοδότησης για τη Eurojust·

10. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές 
τους και τις νόμιμες οδούς που υπάρχουν προκειμένου οι δράστες εγκλημάτων πολέμου 
να λογοδοτήσουν· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ετοιμότητα της Ευρωπόλ να 
στηρίξει μια κοινή ομάδα έρευνας και καλεί τον οργανισμό να συνεργαστεί στενά με τη 
Eurojust, εφόσον του ζητηθεί· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις της με τρίτες 
χώρες σχετικά με διεθνείς συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ να ανταλλάσσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων για 
την προστασία των δεδομένων·

11. υπενθυμίζει ότι η αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας αποσκοπεί στην αποφυγή της 
ατιμωρησίας των εγκληματιών πολέμου, επιτρέποντας σε όλα τα κράτη να 
εκπληρώνουν το καθήκον τους να διώκουν και να τιμωρούν τους δράστες· θεωρεί 
σημαντικό να παρασχεθούν στις αρχές επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές 
των κρατών μελών κατάλληλα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν ουσιαστικά να 
συγκεντρώνουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την καταδίκη των 
εγκληματιών πολέμου· επισημαίνει, ειδικότερα, τις προτεινόμενες ευρωπαϊκές εντολές 

7 Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τη συλλογή, τη διατήρηση και την ανάλυση, στη Eurojust, αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με γενοκτονίες, 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου (COM(2022)0187).
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υποβολής στοιχείων και τις ευρωπαϊκές εντολές διατήρησης στοιχείων8, οι οποίες θα 
διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τη διασυνοριακή πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία 
στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των 
παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό·

12. υπογραμμίζει τη σημασία των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, μέσω της πλήρους 
αξιοποίησης των διαθέσιμων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας της ΕΕ και της 
καταγραφής των προσφύγων που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εγκληματίες πολέμου δεν μπορούν να εισέλθουν απαρατήρητοι και 
να ενσωματωθούν στο πλήθος· είναι πεπεισμένο ότι η εν εξελίξει μεταρρύθμιση του 
νομικού πλαισίου της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου θα επιταχύνει τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών που τηρούνται για 
τους εγκληματίες πολέμου στις βάσεις δεδομένων της αστυνομίας των διαφόρων 
κρατών μελών·

13. λαμβάνει υπό σημείωση τα ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και παρακολούθησης που 
εφαρμόζει η Ιντερπόλ όσον αφορά τη Ρωσία ως αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία· κατανοεί ότι οι ανταλλαγές δεδομένων μέσω της Ιντερπόλ μπορούν να 
συμβάλουν στη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός 
ότι το καταστατικό της Ιντερπόλ δεν προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της 
συμμετοχής και καλεί την Ιντερπόλ να αναστείλει τουλάχιστον την πρόσβαση του 
Εθνικού Κεντρικού Γραφείου της Ρωσίας στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ·

14. καλεί τις ουκρανικές αρχές να κυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης, το οποίο 
υπεγράφη από την Ουκρανία το 2000· καλεί επίσης τον Πρόεδρο Zelenskyy να 
υπογράψει το νομοσχέδιο 2689 σχετικά με τροποποιήσεις ορισμένων νομοθετικών 
πράξεων για την επιβολή του διεθνούς ποινικού και ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο 
εγκρίθηκε από την ουκρανική βουλή τον Μάιο του 2021 και αναμένεται ότι θα 
ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία της Ουκρανίας με το διεθνές δίκαιο·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη στις ουκρανικές αρχές 
και να ενθαρρύνουν την Ουκρανία να εκπληρώσει τα βασικά κριτήρια για την 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σοβαρά διεθνή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δέσμες κυρώσεων κατά της Ρωσίας και 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή τους σε όλη την ΕΕ και από 
τους διεθνείς συμμάχους της πρέπει τώρα να αποτελέσει προτεραιότητα·

17. εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση και τον σεβασμό του για το έργο και την αφοσίωση 
της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων του έργου της για την 
τεκμηρίωση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων στην Ουκρανία και των προσπαθειών 
της υπέρ της καταπολέμησης της ατιμωρησίας στην Ουκρανία·

Ειδικό διεθνές δικαστήριο για την τιμωρία του εγκλήματος της επίθεσης

8 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή 
υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις 
(COM(2018)0225).
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18. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την Επιτροπή, να υποστηρίξουν χωρίς 
καθυστέρηση τη δημιουργία κατάλληλης νομικής βάσης, με την υποστήριξη 
καθιερωμένων πολυμερών φόρουμ όπως ο ΟΗΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η σύσταση 
ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για την τιμωρία του εγκλήματος της επίθεσης που 
διαπράττεται κατά της Ουκρανίας από τους πολιτικούς ηγέτες και τους στρατιωτικούς 
διοικητές της Ρωσίας και τους συμμάχους της· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και 
ιδίως την Επιτροπή, να παράσχουν το συντομότερο όλους τους αναγκαίους 
ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους και τη διοικητική, ερευνητική και 
υλικοτεχνική υποστήριξη για τη σύσταση του εν λόγω δικαστηρίου·

19. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την Επιτροπή, να αναζητήσουν πολιτική 
στήριξη από διεθνείς εταίρους και οργανισμούς που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, 
ιδίως από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, για τη σύσταση του εν λόγω 
δικαστηρίου·

°

° °

20. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον 
πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας και στον πρόεδρο, την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


