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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία, τη σύλληψη του Alexei 

Navalny και άλλων διαδηλωτών 

(2017/2646(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, ιδίως 

δε τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 20121, της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το 

κράτος δικαίου στη Ρωσία2, της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Ρωσία:  καταδίκη των 

διαδηλωτών που συμμετείχαν στα γεγονότα της πλατείας Μπολότναγια3, τη σύστασή του 

της 2ας Απριλίου 2014, το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση 

της ΜΚΟ «Μεμοριάλ» (που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009) στη Ρωσία4, της 

15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα την περίπτωση του Alexei 

Navalny5, της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της 

αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία6, και της 

24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου συνείδησης 

στη Ρωσία7,  

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσίας, και ιδίως το άρθρο 29, που προστατεύει την 

ελευθερία του λόγου, και το άρθρο 31, που περιλαμβάνει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι 

ειρηνικώς, καθώς και τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στις οποίες έχει δεσμευτεί η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 

Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και των 

Ηνωμένων Εθνών,  

– έχοντας υπόψη την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», η οποία δρομολογήθηκε το 

2010 στο Ροστόφ του Ντον, και τη δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας ότι το κράτος δικαίου 

θα αποτελέσει θεμελιώδη βάση για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,  

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα, τα οποία ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε 

βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και στα 

οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ρωσική Ομοσπονδία,  

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

εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1948,  

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τους Ουκρανούς 

                                                 
1 ΕΕ C 68, 7,3.2014, σ. 13. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0284. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0253. 
4 ΕΕ C 274 της 27.7. 2016, σ. 21. 
5 ΕΕ C 300 της 18.8. 2016, σ. 2. 
6 ΕΕ C 316 της 30.8. 2016, σ. 126. 
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0446. 
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πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία και κατάσταση στην Κριμαία1, 

–  έχοντας υπόψη την έβδομη περιοδική έκθεση σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία που 

εξετάστηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 

3136η και τη 3137η σύνοδό της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαρτίου 2015, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος4 του 

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαρτίου 2017, από 33 000 έως 93 000 άτομα έλαβαν 

μέρος σε συγκεντρώσεις, πορείες και διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, σε περισσότερες 

από 80 πόλεις σε ολόκληρη τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 000 έχουν 

συλληφθεί από την αστυνομία σε πόλεις σε ολόκληρη τη Ρωσία, από τους οποίους 

περίπου 1 000 στη Μόσχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός της αντιπολίτευσης 

Alexei Navalny συνελήφθη και του επεβλήθη πρόστιμο 350 δολαρίων ΗΠΑ για 

διοργάνωση απαγορευμένων διαμαρτυριών, καταδικάστηκε δε σε φυλάκιση 15 ημερών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες υπολογίζεται ότι είναι οι μεγαλύτερες μετά τις 

αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του 2011 και του 2012·  

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ετυμηγορία του Δικαστηρίου Leninsky στο Kirov (8 

Φεβρουαρίου 2017) κατά του Ρώσου αντιπολιτευόμενου πολιτικού Alexei Navalny με 

την κατηγορία της υπεξαίρεσης επιχειρείται να φιμωθεί ακόμη μια ανεξάρτητη πολιτική 

φωνή στη Ρωσική Ομοσπονδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι ο Navalny στερήθηκε το δικαίωμά του 

σε δίκαιη δίκη κατά την εις βάρος του δίωξη με την ίδια κατηγορία το 2013·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση κίνησε ποινική έρευνα κατ’ αγνώστων για 

όσους απεύθυναν έκκληση στο διαδίκτυο για διαδήλωση στη Μόσχα στις 2 Απριλίου 

ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού κ. Dmitry Medvedev, τερματισμό των 

ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία και τη Συρία, απελευθέρωση του 

Navalny και καταβολή αποζημίωσης στους ακτιβιστές που συνελήφθησαν κατά τη 

διάρκεια διαμαρτυρίας στη Μόσχα στις 26 Μαρτίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 

Απριλίου τουλάχιστον 31 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων της 

αντιπολίτευσης στη Μόσχα και έκτοτε κρατούνται για «παραβιάσεις της δημόσιας 

τάξης»· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, έχει υπογράψει την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των 

Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής 

Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις 

αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

προσφέρει επανειλημμένως πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να βοηθήσει 

τη Ρωσία να εκσυγχρονιστεί και να τηρεί τη συνταγματική και έννομη τάξη της, σύμφωνα 

με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·  

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0087. 
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Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρωσική 

Ομοσπονδία όσον αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και το σεβασμό των κοινά συμφωνημένων δημοκρατικών αρχών και του κράτους 

δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει κυρώσει τις 11 από τις 18 

διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

τροποποιήθηκε και προστέθηκε το νέο άρθρο 212 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να 

απαγγελθεί σε ένα πρόσωπο η κατηγορία της παραβίασης του νόμου για τις δημόσιες 

συγκεντρώσεις, παρά το γεγονός ότι η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ελευθερία του 

λόγου και του συνέρχεσθαι· 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, ο 

αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη 

και ανήλθε σε 102 άτομα το 2016· 

1. καταδικάζει τις αστυνομικές επιχειρήσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία με τις οποίες 

επιχειρήθηκε να αποτραπούν και να διαλυθούν ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της 

διαφθοράς και συνελήφθησαν εκατοντάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων ο Alexey 

Navalny, η οργάνωση του οποίου είχε την πρωτοβουλία για τις διαδηλώσεις·  

2. καλεί τις ρωσικές αρχές να προβούν στην άμεση απελευθέρωση και την απόσυρση των 

κατηγοριών κατά του Alexei Navalny και όλων των ειρηνικών διαδηλωτών, 

δημοσιογράφων και ακτιβιστών που συνελήφθησαν κατά τις διαδηλώσεις κατά της 

διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα και σε ορισμένες ρωσικές πόλεις στις 26 

Μαρτίου και στις 2 Απριλίου 2017· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές φέρουν 

την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την ευεξία των κρατουμένων·  

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ποινές που επιβάλλονται είναι πολιτικά υποκινούμενες και 

παροτρύνει τις ρωσικές δικαστικές αρχές να αποδείξουν την ανεξαρτησία τους από 

πολιτικές παρεμβάσεις· καλεί τις ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος στην παρενόχληση 

δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της 

κοινωνίας των πολιτών, να τηρούν πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εγγυηθούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 

την ελευθερία του συνέρχεσθαι·  

4. επισημαίνει τη μεγάλη προσέλευση στις εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς σε 

ολόκληρη τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, ιδίως την ισχυρή 

κινητοποίηση των νέων που διαδήλωσαν εναντίον της διαφθοράς και του ολοένα και 

περισσότερο απολυταρχικού καθεστώτος εντός της Ρωσίας· χαιρετίζει αυτή τη συμμετοχή 

ως ενθαρρυντική ένδειξη αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τα κοινά και την πολιτική·  

5. εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η κράτηση του Alexei Navalny καταδεικνύει μια 

περίπτωση κατά την οποία οι ρωσικές αρχές χρησιμοποιούν τον νόμο για τις δημόσιες 

συγκεντρώσεις προκειμένου να οδηγήσουν εσπευσμένα ειρηνικούς διαδηλωτές στη 

φυλακή και να διαπράξουν στη συνέχεια συστημικές καταπατήσεις·  

6. καταδικάζει τη συνεχή προσπάθεια για φίμωση του Alexey Navalny και εκφράζει την 

υποστήριξή του στις προσπάθειες της οργάνωσής του για την αύξηση της 
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ευαισθητοποίησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς των δημόσιων φορέων και των 

πολιτικών αντιπροσώπων και των δημόσιων λειτουργών· εκφράζει βαθιά ανησυχία για 

την απόφαση του Δικαστηρίου του Φεβρουαρίου 2017, η οποία ουσιαστικά αποκλείει τον 

Alexey Navalny από τον πολιτικό στίβο, περιορίζει περαιτέρω τον πολιτικό πλουραλισμό 

στη Ρωσία και εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την αμεροληψία των δημοκρατικών 

διαδικασιών στη Ρωσία·  

7. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς αποτελεί δικαίωμα, όχι προνόμιο, 

και ότι το δικαίωμα αυτό, μαζί με τα δικαιώματα στην ελευθερία της γνώμης και της 

έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι, διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη 

γέννηση και την ύπαρξη πραγματικά δημοκρατικών συστημάτων· καλεί τις ρωσικές αρχές 

να συμμορφωθούν πλήρως με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, μεταξύ  άλλων 

στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), να προασπίζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες της έκφρασης, του 

συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, που αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 

κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα της χώρας, και να απελευθερώσουν χωρίς καθυστέρηση 

τους ειρηνικούς διαδηλωτές που συνελήφθησαν·  

8. καλεί τις ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος σε όλες τις πράξεις παρενόχλησης, μεταξύ 

άλλων σε δικαστικό επίπεδο, εις βάρος πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία και να 

εξασφαλίσουν σε όλες τις περιπτώσεις ότι αυτοί θα είναι σε θέση να ασκούν ανεμπόδιστα 

τις νόμιμες δραστηριότητές τους·  

9.  είναι της άποψης ότι πολλές δίκες και δικαστικές διαδικασίες κατά μελών της 

αντιπολίτευσης και των ΜΚΟ τα τελευταία χρόνια θέτουν υπό αμφισβήτηση την 

ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών οργάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

παροτρύνει τις ρωσικές δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου να εκτελούν 

τα καθήκοντά τους κατά τρόπο αμερόληπτο και ανεξάρτητο, απαλλαγμένο από πολιτικές 

παρεμβάσεις· 

10. υπογραμμίζει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι στη Ρωσική Ομοσπονδία κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία, γεγονός το οποίο 

υποχρεώνει τις ρωσικές αρχές να τη σέβονται· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί 

τις αρχές του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του 

συνέρχεσθαι· 

11. υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης της Ρωσίας προς τις διεθνείς νομικές 

υποχρεώσεις της, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, και προς τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, που κατοχυρώνονται στην 

ΕΣΔΑ και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)· 

12. καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να τροποποιήσει τη νομοθεσία που ποινικοποιεί και 

περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία του συνέρχεσθαι· καταδικάζει το γεγονός ότι η 

Ρωσική Ομοσπονδία έχει επίσης αναθέσει στο Συνταγματικό της Δικαστήριο, την 

εξουσία, με νέα νομοθεσία του Δεκεμβρίου 2015, να ανατρέπει τις αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 
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13. λαμβάνει υπό σημείωση τις καταγγελίες για διαφθορά εναντίον κορυφαίων Ρώσων 

πολιτικών· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα κατά οποιασδήποτε προσπάθειας 

για ξέπλυμα χρημάτων ή παράνομη απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εντός της ΕΕ· 

επίσης αναθέτει στην εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τα έγγραφα του 

Παναμά να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ίχνη ύποπτων ρωσικών χρηματικών ροών μέσω 

τραπεζών που εδρεύουν στην ΕΕ·  

14. προτρέπει το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ενιαία πολιτική έναντι της 

Ρωσίας, η οποία θα δεσμεύει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε ένα ισχυρό 

κοινό μήνυμα όσον αφορά το ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις ΕΕ-

Ρωσίας και την ανάγκη να περατωθούν τα μέτρα καταστολής κατά της ελευθερίας της 

έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στη Ρωσία· 

15. ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσουν ότι θα συζητηθούν οι υποθέσεις 

όλων των προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους στο πλαίσιο των 

διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν αυτές επαναληφθούν, και 

ότι οι εκπρόσωποι της Ρωσίας σε αυτές τις διαβουλεύσεις θα κληθούν επισήμως να 

απαντήσουν σε κάθε περίπτωση· καλεί τους Προέδρους του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, καθώς και την ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς 

παρόμοιες υποθέσεις, να θίγουν τα ζητήματα αυτά σε διάφορες διαδικασίες και 

συνεδριάσεις με τη Ρωσία, και να υποβάλλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τις 

ανταλλαγές απόψεων με τις ρωσικές αρχές·  

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτική ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα 

κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Οργάνωση για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το 

Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας· 

17. καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη και καλεί τον Πρόεδρό 

του να εκφράσει τη βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη του προς τα θύματα, τις οικογένειές 

τους και τον λαό της Ρωσίας. 

 

 

 


