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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, και ιδίως τις περιπτώσεις των 
θανατοποινιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(2021/2578(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν και 
συγκεκριμένα εκείνο της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν και ιδίως την υπόθεση του Nabeel Rajab1, 
καθώς και εκείνο της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις εκτελέσεις στο Κουβέιτ 
και στο Μπαχρέιν2, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 13ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη διατήρηση της 
θανατικής ποινής στο Μπαχρέιν, της 10ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την απελευθέρωση 
του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κ. Nabeel Rajab, της 9ης Ιανουαρίου 
2020, σχετικά με την επικύρωση της καταδίκης σε θάνατο δύο πολιτών του Μπαχρέιν, 
καθώς και της 27ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την εκτέλεση των κυρίων Ali al-Arab και 
Ahmed al-Malali, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 12ης Φεβρουαρίου 2020 της ειδικής εισηγήτριας του 
ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, Agnes Callamard, της 
ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, Fionnuala Ni Aolain, και του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα 
βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας, Nils Melzer, με την οποία παροτρύνουν το Μπαχρέιν να ακυρώσει τις 
θανατικές ποινές που έχουν επιβληθεί στους Mohammed Ramadan και Husain Moosa, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 10ης Οκτωβρίου 2019, της ΑΠ/ΥΕ, Federica 
Mogherini, εξ ονόματος της ΕΕ, και της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Marija Pejčinović Burić, σχετικά με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της θανατικής ποινής, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, τα θέματα διαλόγου 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία της έκφρασης, 

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προαγωγή, ο σεβασμός και η πραγμάτωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ, 

1 ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 76.
2 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 192.
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 25ου κοινού συμβουλίου και της υπουργικής 
συνεδρίασης ΕΕ- ΣΣΚ (Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου) που έλαβαν χώρα στις 18 
Ιουλίου 2016, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη 
Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, πράξεις στις οποίες το Μπαχρέιν είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου του 2011 της Ανεξάρτητης Εξεταστικής 
Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI), 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως δε 
το άρθρο 3, 

– έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη λαϊκή εξέγερση του 2011, οι αρχές του Μπαχρέιν 
εξακολουθούν να παραβιάζουν και να περιορίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
του λαού της χώρας, ιδίως δε το δικαίωμα των ατόμων σε ειρηνική διαμαρτυρία, στην 
ελευθερία έκφρασης και στην ψηφιακή ελευθερία τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δικηγόροι, δημοσιογράφοι και πολιτικοί ακτιβιστές που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στοχοποιούνται συστηματικά και έρχονται 
αντιμέτωποι με φαινόμενα όπως παρενόχληση, κράτηση, βασανιστήρια, εκφοβισμό, 
ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και αφαίρεση ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 
2011, οι αρχές έχουν απορρίψει όλα τα αιτήματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για σεβασμό της ελευθερίας του 
λόγου και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνεται δεκτή η άσκηση 
καμίας μορφής πολιτικής αντιπολίτευσης στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές έχουν συλλάβει αρκετά παιδιά για συμμετοχή σε διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα 
τον Φεβρουάριο του 2021 και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα έχουν απειλήσει με βιασμό 
και ηλεκτροσόκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον τρία από αυτά παραμένουν υπό 
κράτηση από τις 4 Μαρτίου 2021, συμπεριλαμβανομένου ενός δεκαεξάχρονου με 
σοβαρό ιατρικό πρόβλημα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Abdulhadi Al-
Khawaja, δανικής ιθαγένειας και ιθαγένειας του Μπαχρέιν, συνιδρυτής του Κέντρου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν και του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Κόλπου, εκτίει φέτος το δέκατο έτος της ισόβιας ποινής που έχει επιβληθεί με την 
κατηγορία της «χρηματοδότησης και συμμετοχής σε τρομοκρατικές ενέργειες για την 
ανατροπή της κυβέρνησης και της κατασκοπείας για λογαριασμό ξένης χώρας»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη σύλληψη του, ο Abdulhadi Al-Khawaja, 
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ξυλοκοπήθηκε, βασανίστηκε και καταδικάστηκε έπειτα από άδικη δίκη που δεν ήταν 
σύμφωνη με το ποινικό δίκαιο του Μπαχρέιν ή τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο του 2012, η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την 
αυθαίρετη κράτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύλληψη του Al-Khawaja ήταν 
αυθαίρετη, καθώς οφειλόταν στο γεγονός ότι άσκησε τα θεμελιώδη δικαιώματά του 
όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, το συνέρχεσθαι ειρηνικώς και το 
συνεταιρίζεσθαι, και ζήτησε την απελευθέρωσή του· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab, ένας από τους πλέον εξέχοντες υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, αποφυλακίστηκε στις 9 Ιουνίου 2020 
προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της πενταετούς ποινής του δυνάμει του νόμου περί 
εναλλακτικών κυρώσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2011 και 2020 το Μπαχρέιν καταδίκασε σε θάνατο 
περίπου 50 άτομα, έναντι 7 ατόμων που είχε καταδικάσει το διάστημα μεταξύ 2001 και 
2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος εκκρεμεί θανατική ποινή για 27 άτομα 
στο Μπαχρέιν, εκ των οποίων τα 26 κινδυνεύουν να εκτελεστούν άμεσα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στις 15 Ιανουαρίου 2017, το Μπαχρέιν τερμάτισε την επταετή de facto 
αναστολή της θανατικής ποινής εκτελώντας τρεις πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έκτοτε έχουν εκτελεστεί έξι άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτελέσεις αυτές 
χαρακτηρίστηκαν ως εξωδικαστικές από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τις 
εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
θανατική ποινή αποτελεί την πλέον σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία και 
παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες διαβίωσης όσων 
έχουν καταδικαστεί σε θάνατο προκαλούν ακραία ψυχολογική οδύνη· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητοι παρατηρητές αναφέρουν ότι οι αρχές του 
Μπαχρέιν απέσπασαν ομολογίες από την πλειοψηφία όσων εκτελέστηκαν πρόσφατα 
έπειτα από βασανιστήρια, ενώ δεν διασφαλίστηκαν δίκαιες δίκες για τους 
κατηγορούμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις διαδηλώσεις του 2011 και τη 
δημοσίευση της έκθεσης της BICI σχετικά με τις κυβερνητικές καταχρήσεις, έχουν 
συσταθεί διάφοροι εσωτερικοί φορείς, όπως το Γραφείο του Διαμεσολαβητή στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, μια Μονάδα Ειδικών Ερευνών (SIU) στο Γραφείο του Γενικού 
Εισαγγελέα και η Επιτροπή Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Κρατουμένων (PDRC), 
αλλά δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί και επαρκώς ανεξάρτητοι· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η έλλειψη ανεξαρτησίας των εν λόγω φορέων φέρεται να έχει προκαλέσει έλλειψη 
λογοδοσίας εντός της κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας του Μπαχρέιν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προωθήσει νοοτροπία ατιμωρησίας που 
υπονομεύει τις απόπειρες δημοκρατικής μεταρρύθμισης και συμβάλλει στην περαιτέρω 
αποσταθεροποίηση της χώρας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ali Al-Arabian και ο Ahmed Al-Malili, αμφότεροι πολίτες 
του Μπαχρέιν που καταδικάστηκαν για τρομοκρατία σε μαζική δίκη η οποία 
αμαυρώθηκε από καταγγελίες για βασανιστήρια και σοβαρές παραβιάσεις της δέουσας 
δικαστικής διαδικασίας, εκτελέστηκαν από εκτελεστικό απόσπασμα στις 27 Ιουλίου 
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2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Φεβρουαρίου 2014 ο Mohamed Ramadan 
συνελήφθη από τις αρχές του Μπαχρέιν για φερόμενη συμμετοχή – μαζί με τον Hussein 
Ali Moosa – σε βομβιστική επίθεση στο Al Dair στις 14 Φεβρουαρίου 2014· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν έφεσης, στις 13 Ιουλίου 2020, το Ακυρωτικό 
Δικαστήριο επιβεβαίωσε την τελική του απόφαση και επικύρωσε τις θανατικές ποινές 
που επιβλήθηκαν στους Mohamed Ramadan και Hussein Ali Moosa παρά το γεγονός 
ότι η δίκη που διεξήχθη ήταν άδικη και η ετυμηγορία βασίστηκε σε ομολογίες που 
εικάζεται ότι οι αρχές απέσπασαν από τους κατηγορούμενους με βασανιστήρια, ενώ δεν 
ελήφθησαν υπόψη και τα αποτελέσματα της έρευνας της Ειδικής Μονάδας Ερευνών 
σχετικά με τους ισχυρισμούς των Moosa και Ramadan για βασανιστήρια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Agnes Callamard, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, 
συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, προειδοποίησε ότι η καταδίκη σε θάνατο των 
Moosa και Ramadan θα ήταν αυθαίρετη, θα παραβίαζε σαφώς το δικαίωμά τους στη 
ζωή και θα ισοδυναμούσε με αυθαίρετη δολοφονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καλέσει το Μπαχρέιν 
να αναστείλει την εκτέλεση αμφοτέρων των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Mohamed Ramadan και ο Hussein Ali Moosa κινδυνεύουν να εκτελεστούν άμεσα και 
έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν διέλυσαν το al-Wefaq, το μεγαλύτερο 
ειρηνικό πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης, κατάσχεσαν τα περιουσιακά στοιχεία του 
και συνέλαβαν τους ηγέτες του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγέτης του κόμματος, κ. 
Shaikh Ali Salman, εκτίει επί του παρόντος ισόβια κάθειρξη κατηγορούμενος για 
εικαζόμενη κατασκοπεία· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά δημόσια πρόσωπα έχουν διωχθεί μόνο και μόνο για τη 
δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
διακεκριμένων δικηγόρων Abdullah Al Shamlawi και Abdullah Hashim· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στο Μπαχρέιν δεν λειτουργεί κανένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, 
δεδομένου ότι το Υπουργείο Πληροφοριών, το 2017, ανέστειλε τη λειτουργία της Al 
Wasat, της μοναδικής ανεξάρτητης εφημερίδας της χώρας· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες υγείας και υγιεινής στις υπερπλήρεις φυλακές του 
Μπαχρέιν παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν 
απελευθέρωσε 1486 κρατούμενους τον Μάρτιο του 2020 λόγω του κινδύνου για την 
υγεία που ενέχει η πανδημία COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απελευθερώθηκε 
σχεδόν κανένας ηγέτης της αντιπολίτευσης, ακτιβιστής, δημοσιογράφος ή 
υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του 
Μπαχρέιν αρνούνται την παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης σε κρατούμενους, 
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία τους, κατά παράβαση των πρότυπων 
ελάχιστων κανόνων του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των κρατουμένων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι έχουν αρχίσει απεργίες για να 
διαμαρτυρηθούν για την κακή μεταχείριση των κρατουμένων· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστήρια του Μπαχρέιν εξακολουθούν να εκδίδουν και να 
επικυρώνουν αποφάσεις για την αφαίρεση της ιθαγένειας πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι τα δικαστήρια του Μπαχρέιν αφαίρεσαν την ιθαγένεια από περισσότερα από 300 
άτομα το 2018 και περισσότερα από 100 άτομα το 2019, μεταξύ άλλων από 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικούς, δημοσιογράφους και 
ανώτερους κληρικούς, που στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ανιθαγενείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφαίρεση της ιθαγένειας χρησιμοποιείται κατά παράβαση 
του άρθρου 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2018, το Μπαχρέιν τροποποίησε την 
εργατική νομοθεσία του ώστε να απαγορεύει στους εργοδότες να κάνουν διακρίσεις εις 
βάρος των εργαζομένων λόγω φύλου, καταγωγής, γλώσσας ή θρησκευτικών 
πεποιθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενέκρινε κυρώσεις κατά της σεξουαλικής 
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαχρέιν οι 
διακινούμενοι εργαζόμενοι, ιδίως οι γυναίκες που προσλαμβάνονται ως οικιακοί 
βοηθοί, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης λόγω του συστήματος 
Kafala που επιτρέπει την εκμετάλλευση· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαχρέιν εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις σε 
βάρος των γυναικών στο οικογενειακό δίκαιο, για παράδειγμα όσον αφορά το δικαίωμα 
διαζυγίου και μεταβίβασης της ιθαγένειας του Μπαχρέιν στα παιδιά τους επί ίσοις όροις 
με τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν προσχώρησε στη Σύμβαση για 
την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) το 2002, 
αλλά διατηρεί επιφυλάξεις για διάφορα άρθρα που περιέχουν νευραλγικές διατάξεις για 
την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 353 του 
ποινικού κώδικα εξαιρεί τους δράστες βιασμού από την ποινική δίωξη και τιμωρία εάν 
παντρευτούν τα θύματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο του Μπαχρέιν 
πρότεινε την πλήρη κατάργηση του εν λόγω άρθρου το 2016, αλλά το υπουργικό 
συμβούλιο απέρριψε την πρόταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 334 του ποινικού 
κώδικα μειώνει τις ποινές για τους δράστες των λεγόμενων εγκλημάτων τιμής και 
μοιχείας, και ότι οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου εξακολουθούν να 
ποινικοποιούνται· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ στον Περσικό 
Κόλπο, μεταξύ άλλων στους τομείς των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, της 
ενέργειας και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο του Μπαχρέιν επί 
σειρά πολλών ετών διατηρεί μια ανοιχτή στάση προς άλλους πολιτισμούς από όλο τον 
κόσμο ενώ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη δημιουργία δυναμικής για την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και την προώθηση του διαλόγου και της σταθερότητας στον Κόλπο και 
την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, τον Νοέμβριο του 
2020, και ο διορισμός του νέου πρωθυπουργού, του Πρίγκηπα Salman bin Hamad Al 
Khalifa, δίνει την ευκαιρία στο Μπαχρέιν να προχωρήσει σε πολιτική μεταρρύθμιση 
και εθνική χωρίς αποκλεισμούς συμφιλίωση, μεταξύ άλλων και ανάμεσα σε Σουνίτες 
και Σιίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Μπαχρέιν είναι η δεύτερη χώρα στην περιοχή του Κόλπου με την οποία η ΕΕ έχει 
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καθιερώσει διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι δέκα χρόνια μετά την εξέγερση της 
«Αραβικής Άνοιξης» στο Μπαχρέιν, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
χώρα εξακολουθεί να επιδεινώνεται, με την επιβολή της θανατικής ποινής, τις 
αυθαίρετες συλλήψεις, τη δίωξη και την παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και την άρνηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης τόσο εντός όσο 
και εκτός διαδικτύου· 

2. καταδικάζει απερίφραστα την καταδίκη σε θάνατο του Mohammed Ramadan και του 
Husain Ali Moosa· παροτρύνει τις αρχές του Μπαχρέιν, και ιδίως την Αυτού 
Μεγαλειότητά τον Σεΐχη Hamad bin Isa Al Khalifa, να σταματήσουν αμέσως την 
εκτέλεσή τους, να μετατρέψουν τις ποινές τους, να διατάξουν την επανάληψη της δίκης 
που θα συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα δίκαιης δίκης και θα αποκλείσει 
τα αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με βασανιστήρια, και να επιτρέψουν την 
ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια· καλεί το Μπαχρέιν να 
επανεξετάσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών φορέων 
που ελέγχουν τις κυβερνητικές καταχρήσεις, όπως ο Διαμεσολαβητής, η Μονάδα 
Ειδικών Ερευνών (SIU) και η Επιτροπή Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και 
Κρατουμένων (PDRC), οι οποίοι διεξάγουν ανεπαρκείς έρευνες και συγκαλύπτουν το 
γεγονός ότι τα δικαστήρια του Μπαχρέιν βασίζουν τις καταδικαστικές τους αποφάσεις 
σε καταναγκαστικές ομολογίες, κάτι που συνέβη και στην έρευνα των ισχυρισμών του 
κ. Ramadhan και του κ. Moosa· 

3. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την άρση της de facto αναστολής της χρήσης της 
θανατικής ποινής· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να αναστείλουν αμέσως τη χρήση της 
θανατικής ποινής, με απώτερο στόχο την κατάργησή της· ζητεί μια συνολική 
επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών που έχουν επιβληθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ότι 
τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταδικάστηκαν παράνομα 
σε θάνατο θα αποζημιωθούν· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αντιτίθεται στη θανατική ποινή και 
θεωρεί ότι συνιστά σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία η οποία δεν λειτουργεί 
αποτρεπτικά για εγκληματικές συμπεριφορές και είναι μη αναστρέψιμη σε περίπτωση 
σφάλματος· 

4. υπογραμμίζει ότι η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, τον Νοέμβριο του 2020, 
αποτελεί ευκαιρία για την ΕΕ να εστιάσει εκ νέου την εξωτερική της πολιτική στο 
Μπαχρέιν, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα του νέου εθνικού σχεδίου δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, Πρίγκηπα Salman bin 
Hamad Al Khalifa, να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να προχωρήσει το Μπαχρέιν 
σε πολιτική μεταρρύθμιση και διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· 

5. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κρατουμένων συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων 
των Abdulhadi al-Khawaja, Δρ. Abduljalil al-Singace, Naji Fateel, Abdulwahab 
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Hussain, Ali Hajee, Sheikh Ali Salman και Hassan Mshaima, οι οποίοι κρατούνται και 
καταδικάστηκαν απλώς επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της 
έκφρασης, καθώς και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους· καλεί τον 
ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν μια δυναμική 
εκστρατεία για την άμεση απελευθέρωση των φυλακισμένων υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως βασικό στοιχείο της ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-
Μπαχρέιν· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να εγγυηθούν έναν ασφαλή χώρο για τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· 
παροτρύνει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να επιτρέψει την πρόσβαση ξένων 
δημοσιογράφων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν· συγχαίρει 
θερμά όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους 
και τους δικηγόρους των οποίων το έργο είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν 
να επιτρέψει εκ νέου τη λειτουργία του μοναδικού ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης της 
χώρας, της εφημερίδας Al Wasat, καθώς και ανεξάρτητων πολιτικών κοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν διαλυθεί· 

6. επικροτεί την απελευθέρωση του Nabeel Rajab βάσει του νόμου περί εναλλακτικών 
κυρώσεων, αλλά προτρέπει τις αρχές του Μπαχρέιν να άρουν και τις ταξιδιωτικές 
απαγορεύσεις που του έχουν επιβληθεί· 

7. καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να σταματήσει να παρενοχλεί τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να άρει αμέσως τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που 
τους έχει επιβάλει· επιμένει επίσης ότι οι αρχές της χώρας θα πρέπει, σε κάθε 
περίπτωση, να εγγυώνται ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
Μπαχρέιν είναι σε θέση να ασκήσουν τις νόμιμες δραστηριότητές τους στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας· 

8. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάχρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας 
στο Μπαχρέιν και τονίζει τη σημασία της στήριξης που παρέχεται στο Μπαχρέιν, ιδίως 
όσον αφορά το δικαστικό του σύστημα, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από τις αρχές του Μπαχρέιν να 
τροποποιήσουν άμεσα τον νόμο αριθ. 58 (2006) σχετικά με την προστασία της 
κοινωνίας από τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και όλους τους άλλους νόμους που 
περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και τις πολιτικές ελευθερίες και δεν 
συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και τα διεθνή πρότυπα· 

9. καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της 
άρνησης παροχής ιατρικής περίθαλψης, και κάθε άλλη σκληρή και ταπεινωτική 
μεταχείριση ή τιμωρία κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των ειρηνικών 
διαδηλωτών και των απλών πολιτών· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχών και αξιόπιστων 
ερευνών σχετικά με όλες τις καταγγελίες για βασανιστήρια, προκειμένου να 
λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι· αποδοκιμάζει τις κακές συνθήκες κράτησης στη χώρα· 
παροτρύνει τις αρχές του Μπαχρέιν να προστατεύσουν όλους τους κρατουμένους από 
τον κίνδυνο της νόσου COVID-19· 

10. παροτρύνει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις και τις 
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δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, 
μεταξύ άλλων και με το άρθρο 15 αυτής, το οποίο απαγορεύει τη χρήση δήλωσης που 
έγινε κατόπιν βασανιστηρίων ως αποδεικτικού στοιχείου σε οιαδήποτε διαδικασία· 
καλεί την κυβέρνηση της χώρας να κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της 
Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων (OPCAT) και το Δεύτερο Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα αστικά και πολιτικά Δικαιώματα για την 
κατάργηση της θανατικής ποινής· 

11. καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συνεργαστεί πλήρως με τα όργανα του ΟΗΕ, να 
απευθύνει μόνιμη πρόσκληση για επίσκεψη στο Μπαχρέιν σε όλες τις ειδικές 
διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να συνεργαστεί 
με προορατικό τρόπο· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να επιτρέψει σε 
αξιωματούχους της ΕΕ, ανεξάρτητους παρατηρητές και ομάδες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων να επισκεφθούν φυλακές του Μπαχρέιν· παροτρύνει τις αρχές της χώρας 
να διασφαλίσουν συγκεκριμένα ότι θα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα στους ειδικούς 
εισηγητές του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, για την ελευθερία της έκφρασης και για την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

12. καταδικάζει τη συνεχιζόμενη πρακτική αυθαίρετης αφαίρεσης της ιθαγένειάς από 
πολίτες του Μπαχρέιν, που σε πολλές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα την ανιθαγένεια 
για πολλούς πολίτες κατά παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη μείωση της 
ανιθαγένειας· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να τροποποιήσουν τη νομοθεσία περί 
ιθαγένειας της χώρας και να επιστρέψουν την ιθαγένεια του Μπαχρέιν στα άτομα που 
την έχουν στερηθεί άδικα· 

13. σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν 
στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα της χώρας και των νομικών 
διαδικασιών και προτρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή· ζητεί την πλήρη εφαρμογή 
των συστάσεων της BICI και της καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR)· εξακολουθεί 
να στηρίζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης του Μπαχρέιν και 
ενθαρρύνει το Βασίλειο του Μπαχρέιν να επιδιώξει, σύμφωνα με τις διεθνείς του 
υποχρεώσεις, σταθερότητα μέσω περαιτέρω μεταρρυθμίσεων και συμφιλίωσης χωρίς 
αποκλεισμούς σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα ειρηνικά 
πολιτικά παράπονα· 

14. καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να εφαρμόσει πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να παράσχει κατάλληλη 
στήριξη στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται, μεταξύ 
άλλων μέσω επισκέψεων σε φυλακές, παρακολούθησης δικών και δημόσιων 
δηλώσεων, και να προσφέρει στήριξη στην κοινωνία των πολιτών καθώς και πρόσβαση 
σε προστασία για τα άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν διώξεις· 

15. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εκφράζουν συστηματικά ανησυχίες σχετικά με τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, καθώς και με την έλλειψη 
πολιτικού χώρου για την έκφραση νόμιμης και ειρηνικής διαφωνίας, και να εξετάσουν 
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το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων κατά των υπευθύνων για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

16. σημειώνει τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Μπαχρέιν· 
ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι ο διάλογος ΕΕ-Μπαχρέιν 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υποκαθιστά τον ορθό διάλογο μεταξύ κυβέρνησης, 
αντιπολίτευσης και κοινωνίας των πολιτών στο Μπαχρέιν· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να 
διασφαλίσει ότι ο άτυπος διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Μπαχρέιν θα 
είναι προσανατολισμένος σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και δεσμεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών πριν και μετά 
τον διάλογο· τονίζει ότι οι αρχές του Μπαχρέιν θα πρέπει να συμμετάσχουν ουσιαστικά 
και με ειλικρινείς προθέσεις στη διαδικασία αυτή· υποστηρίζει τον περαιτέρω διάλογο, 
τη δέσμευση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις δικαστικές διαδικασίες μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και του 
Βασιλείου του Μπαχρέιν· 

17. παροτρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ενσωματώνονται σε 
όλους τους τομείς συνεργασίας με το Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας 
Συνεργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν, η οποία συνήφθη πρόσφατα και δεν περιλαμβάνει 
αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα·

18. εκφράζει την ανησυχία του για τα δημοσιεύματα σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας 
επιτήρησης κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν· 
επαναλαμβάνει ότι οι τεχνολογίες επιτήρησης που εξάγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες 
στο Μπαχρέιν θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καταστολή των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη, οι αρχές ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ 
να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να χορηγήσουν 
άδειες εξαγωγής σε τρίτη χώρα· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν αυστηρά 
τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγή όπλων και ιδίως να αναστείλουν όλες 
τις αποστολές όπλων, καθώς και εξοπλισμού και υλικού επιτήρησης και πληροφοριών 
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 
καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

19. τονίζει ότι το βραβείο Chaillot της αντιπροσωπίας της ΕΕ για την προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου δεν 
θα πρέπει να απονέμεται σε όσους δικαιολογούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· 

20. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σύστημα Kafala επιτρέπει 
παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και των περιορισμών των ενεργειών των 
κοινωνικών και συνδικαλιστικών κινημάτων στη χώρα· παροτρύνει την κυβέρνηση του 
Μπαχρέιν να τροποποιήσει την εργατική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
οικιακοί βοηθοί μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των ορίων του ωραρίου εργασίας τους, των 
ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης και του κατώτατου μισθού· 
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21. καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να τροποποιήσει τη νομοθεσία του ώστε να 
εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών κατά τη σύναψη, τη διάρκεια και την 
ενδεχόμενη τη λύση γάμου, καθώς και όσον αφορά τα παιδιά και την κληρονομιά, και 
να επιτρέψει στις γυναίκες να μεταβιβάζουν την ιθαγένεια τους στα παιδιά τους, όπως 
ακριβώς ισχύει και για τους άνδρες· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να άρει όλες 
τις επιφυλάξεις της όσον αφορά τη CEDAW, να καταργήσει τα άρθρα 353 και 334 του 
Ποινικού Κώδικα που επιτρέπουν τη βία κατά των γυναικών, καθώς και διατάξεις που 
ποινικοποιούν τις συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις ενηλίκων· 

22. παροτρύνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραμείνουν σε 
επαγρύπνηση όσον αφορά τις εξελίξεις στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή του 
Κόλπου, και να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα επιρροής που διαθέτουν· επικρίνει τις 
εξωτερικές επεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική του Μπαχρέιν με στόχο την 
αποσταθεροποίηση της χώρας· 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, 
καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.


