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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν
(2013/2830(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν, της 27ης 
Οκτωβρίου 20111, της 15ης Μαρτίου 20122 και της 17ης Ιανουαρίου 20133, 

– έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής του για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στο Μπαχρέιν (19-20 Δεκεμβρίου 2012) και το ανακοινωθέν τύπου της εν λόγω 
αντιπροσωπείας, και έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την 
αραβική χερσόνησο (27-30 Απριλίου 2013) και το ανακοινωθέν τύπου αυτής,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με το Μπαχρέιν η Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), και ειδικότερα εκείνες της 7ης Ιανουαρίου, της 11ης 
Φεβρουαρίου και της 1ης Ιουλίου 2013,

– έχοντας υπόψη της δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, και ειδικότερα εκείνες της 
8ης Ιανουαρίου 2013, και τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 6ης Αυγούστου 2013,

– έχοντας υπόψη το 23ο κοινό Συμβούλιο και υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΣΣΚ που 
πραγματοποιήθηκε στη Μανάμα του Μπαχρέιν, στις 30 Ιουνίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την έκτακτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης του Μπαχρέιν, που 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2013, και κατέληξε στην έκδοση των εκτάκτων 
διαταγμάτων από τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, Hamad bin Isa Al Khalifah,

– έχοντας υπόψη τις νομοθετικές διατάξεις που εγκρίθηκαν το 2006 στο Μπαχρέιν για την 
«Προστασία της κοινωνίας από τρομοκρατικές ενέργειες», 

– έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών του Αραβικού Συνδέσμου, 
στη σύνοδό του στο Κάιρο την 1η Σεπτεμβρίου 2013, για την ίδρυση παναραβικού 
δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2011 η Ανεξάρτητη 
Εξεταστική Επιτροπή για το Μπαχρέιν (BICI) και την έκθεση επακολούθησης της 21ης 
Νοεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, τη 
Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον 

1 ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 125.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0094.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0032.
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Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πράξεις στις οποίες το Μπαχρέιν είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του 2004, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2008,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν 
παραμένει ανησυχητική κατά την περίοδο μετά την καταστολή του φιλοδημοκρατικού 
κινήματος διαμαρτυρίας το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πρόσφατες ενέργειες της 
κυβέρνησης του Μπαχρέιν συνεχίζουν να παραβιάζουν και να περιορίζουν τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες τμημάτων του λαού του Μπαχρέιν, ιδίως δε το δικαίωμα των ατόμων σε 
ειρηνική διαμαρτυρία, στην ελευθερία έκφρασης και στην ψηφιακή ελευθερία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν συνεχίζουν την καταστολή εναντίον όσων συμμετέχουν σε 
ειρηνικές εκδηλώσεις πολιτικής διαμαρτυρίας, συμπεριλαμβανομένης της δυσανάλογης 
χρήσης βίας και βασανιστηρίων από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αστυνομικές δυνάμεις· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζουν 
συνεχιζόμενη συστηματική στόχευση, παρενοχλήσεις και κρατήσεις στο Μπαχρέιν, μερικοί 
δε από αυτούς έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Αυγούστου 2013, πριν από την ειρηνική διαμαρτυρία που 
είχε προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου 2013 στη Μανάμα, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν 
διέταξε την εφαρμογή των συστάσεων που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την απαγόρευση όλων των καταλήψεων, συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων 
διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα Μανάμα, περαιτέρω περιορισμούς στις δραστηριότητες στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αύξηση του χρονικού διαστήματος κράτησης και αφαίρεση 
ιθαγένειας για οποιοδήποτε άτομο κριθεί ένοχο για διάπραξη ή ηθική αυτουργία σε 
τρομοκρατική ενέργεια· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (OHCHR) έχει δηλώσει ότι, αν και χαιρετίζει τη σύσταση της Εθνοσυνέλευσης 
ότι «οι βασικές ελευθερίες, ιδίως η ελευθερία γνώμης, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται 
προκειμένου να διατηρείται ισορροπία μεταξύ της επιβολής του νόμου και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επαναλαμβάνει την ανησυχία της σχετικά με τους 
περιορισμούς των δημόσιων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και άλλων δημόσιων συναθροίσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής 
για το Μπαχρέιν (BICI), οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν 
μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος όσον αφορά την 
αναμόρφωση του νομικού συστήματος και του συστήματος επιβολής του νόμου, με την 
αποκατάσταση υπαλλήλων που είχαν απολυθεί καταχρηστικά και τη σύσταση μιας ειδικής 
μονάδας δίωξης για τη διερεύνηση καταγγελιών αυθαιρεσίας, καθώς και όσον αφορά τη 
μεταρρύθμιση της αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, η εφαρμογή των 



RC\1002866EL.doc PE519.250v01-00 }
PE519.256v01-00 }
PE519.261v01-00 }
PE519.262v01-00 } 

RC1/REV

EL

συστάσεων της ΒΙCΙ ακολουθεί βραδύ ρυθμό·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επίσημη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Dr Salah bin Ali Abdulrahman, θα συμμετάσχει στην 24η 
σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (7-27 Σεπτεμβρίου 2013), και 
θα εξετάσει, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, την εφαρμογή των συστάσεων του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής 
Επιτροπής για το Μπαχρέιν, καθώς και των συστάσεων της Εθνοσυνέλευσης, τις οποίες έχει 
δεσμευτεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα και 
πρόγραμμα δράσης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαχρέιν έχουν συλληφθεί ακόμη και παιδιά, τα οποία 
κρατούνται σε κέντρα κράτησης ενηλίκων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για ανηλίκους και 
στα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια και 
κακομεταχείριση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Απριλίου, η κυβέρνηση ανέβαλε για δεύτερη φορά –αυτήν 
τη φορά επ’ αόριστον– την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι θα 
φιλοξενήσει τη μόνιμη έδρα του Αραβικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έπειτα 
από σχετική έγκριση σε σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
Σταύρος Λαμπρινίδης, επισκέφτηκε το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου ΕΕ-
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Ιούνιο του 2013·

1. καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και 
εκτός αυτού, και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι· εκφράζει τη βαθιά λύπη του σχετικά με τα 
πρόσφατα περιοριστικά μέτρα του Κοινοβουλίου και του Βασιλιά του Μπαχρέιν, και ζητεί 
την άρση της απαγόρευσης όσον αφορά το δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας και το 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι στην πρωτεύουσα Μανάμα και την κατάργηση των υπουργικών 
αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 3ης Σεπτεμβρίου 2013, οι οποίες δεν συνάδουν 
με τη δέσμευση της κυβέρνησης για έναρξη μεταρρυθμίσεων και δεν πρόκειται να 
συμβάλουν στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την εθνική συμφιλίωση ή στην οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μερών· 

2. ζητεί να γίνεται σεβαστό το νόμιμο δικαίωμα των πολιτών του Μπαχρέιν να εκφράζουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους, να οργανώνουν συγκεντρώσεις και να διαδηλώνουν ειρηνικά· 
υπογραμμίζει τη σημασία της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης· 
ζητεί να επιτρέπεται η πλήρης πρόσβαση των διεθνών ΜΚΟ και δημοσιογράφων στη χώρα·

3. χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν λάβει οι αρχές του Μπαχρέιν για την υλοποίηση των 
συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν· αναγνωρίζει ότι 
έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, τονίζει δε ότι 
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πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα· ζητεί από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να εφαρμόσει πλήρως και 
άμεσα τις συστάσεις της BICI και της Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης· συνιστά τη 
συγκρότηση, κατά την 24η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, 
μηχανισμού παρακολούθησης ο οποίος θα έχει την εντολή να παρακολουθεί την υλοποίηση 
των συστάσεων της BICI και τη συνολική εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν·

4. ζητεί από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να εφαρμόσει τις απαραίτητες δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και να ενθαρρύνει μια περιεκτική και εποικοδομητική διαδικασία εθνικού 
διαλόγου και συμφιλίωσης, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση αντιφρονούντων· 

5. ζητεί από τις αρχές του Μπαχρέιν να θέσουν αμέσως τέλος σε όλες τις ενέργειες 
καταστολής, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης, και ζητεί την άμεση και 
άνευ όρων απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων για λόγους συνείδησης, πολιτικών 
ακτιβιστών, δημοσιογράφων, μπλόγκερ, ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικών διαδηλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των Abdulhadi Al-Khawaja, Nabeel Rajab, Ibrahim Sharif, Naji 
Fateel, Zainab Al-Khawaja, Mahdi’Issa Mahdi Abu Deeb και Jalila Al-Salman·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Βασιλιάς Hamad Bin Isa al-Khalifa έχει 
συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή για τα δικαιώματα των φυλακισμένων και των κρατουμένων, 
και ζητεί από την επιτροπή αυτή να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις συνθήκες κράτησης 
και μεταχείρισης των φυλακισμένων και των κρατουμένων και να συμβάλει στη βελτίωση 
αυτών·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Βασιλιάς Hamad Bin Isa al-Khalifa έχει 
συστήσει Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Μπαχρέιν, 
και ζητεί από το υπουργείο αυτό να ενεργεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και 
υποχρεώσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ιδιαίτερα την προοδευτική 
στάση που τηρεί το Μπαχρέιν όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία·

8. σημειώνει τον επίσημο διορισμό αστυνομικού διαμεσολαβητή από το Υπουργείο 
Εσωτερικών του Μπαχρέιν τον Ιούλιο του 2013, και εκφράζει την ελπίδα του ότι η κίνηση 
αυτή θα οδηγήσει στην αποτελεσματική εξέταση των καταγγελιών και των παραπόνων των 
πολιτών του Μπαχρέιν·

9. σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της κυβέρνησης του Μπαχρέιν για μεταρρύθμιση 
του ποινικού κώδικα και των νομικών διαδικασιών, και ενθαρρύνει τη συνέχιση αυτής της 
διαδικασίας· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την ανεξαρτησία και αμεροληψία των 
δικαστικών αρχών του Μπαχρέιν, καθώς και τη λειτουργία αυτών με πλήρη σεβασμό προς 
τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών όσον αφορά όλες τις καταγγελίες για 
βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, και τη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους· θεωρεί ότι η λογοδοσία για παραβιάσεις του παρελθόντος αποτελεί 
κεφαλαιώδες στοιχείο στο δρόμο για τη δικαιοσύνη και τη γνήσια συμφιλίωση, που 
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αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της κοινωνικής σταθερότητας·

11. καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να σέβονται τα δικαιώματα των ανηλίκων και να μην 
εφαρμόζουν την κράτηση αυτών σε κέντρα κράτησης ενηλίκων, καθώς και να 
μεταχειρίζονται τους ανηλίκους σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
της οποίας το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος·

12. πιστεύει ότι η αυθαίρετη στέρηση ιθαγένειας μπορεί να οδηγήσει σε ανιθαγένεια με σοβαρές 
συνέπειες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εν λόγω ατόμων· σημειώνει 
ότι η αφαίρεση της ιθαγένειας πολιτικών αντιπάλων από τις αρχές του Μπαχρέιν αντίκειται 
στο διεθνές δίκαιο·

13. εκφράζει τη λύπη του για την ασθενή αντίδραση της ΕΕ στη συνεχιζόμενη κατάσταση στο 
Μπαχρέιν και καλεί την ΑΠ/ΥΕ να καταδικάσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στοιχειωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, και να επιβάλει στοχευμένα 
περιοριστικά μέτρα (απαγόρευση χορήγησης θεώρησης και δέσμευση περιουσιακών 
στοιχείων) εναντίον όσων είναι υπεύθυνοι και εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (όπως τεκμηριώνεται από την έκθεση της BICI)·

14. καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να αναπτύξουν μια σαφή 
στρατηγική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα ασκήσει, δημόσια και ιδιωτικά, 
αποφασιστική πίεση για την απελευθέρωση των φυλακισμένων για λόγους συνείδησης, και 
καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει την έγκριση 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν μια 
συγκεκριμένη έκκληση για την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των εν λόγω 
φυλακισμένων·

15. εκφράζει τη λύπη του για την εκ νέου αναβολή της επίσκεψης του Ειδικού Εισηγητή για τα 
βασανιστήρια, και καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να διευκολύνουν τις επισκέψεις των 
Ειδικών Εισηγητών για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και για την 
κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

16. χαιρετίζει την απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου για σύσταση Αραβικού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Μανάμα και εκφράζει την ελπίδα του ότι θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την περιοχή· καλεί την 
κυβέρνηση του Μπαχρέιν, καθώς και τους εταίρους της στον Αραβικό Σύνδεσμο, να 
εξασφαλίσουν την ακεραιότητα, την αμεροληψία, την αποτελεσματικότητα και την 
αξιοπιστία του Δικαστηρίου αυτού·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών 
καθώς και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν.


