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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεχή καταστολή της 
αντιπολίτευσης στην Καμπότζη
(2022/2658(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Καμπότζη, 

– έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και δηλώσεις του Ειδικού Εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2020 να αποσύρει, 
από τις 12 Αυγούστου 2020, μέρος των δασμολογικών προτιμήσεων που είχαν χορηγηθεί 
στην Καμπότζη στο πλαίσιο του εμπορικού συστήματος της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα» 
(ΟΕΟ),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ, της 29ης Μαρτίου 
2022, σχετικά με τους διαδραστικούς διαλόγους με τον Ειδικό Εισηγητή για την 
Καμπότζη κατά την 49η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 48/23 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 
της 11ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεχνική 
βοήθεια για την Καμπότζη,

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
στις 30 Μαρτίου 2022, σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση για την Καμπότζη,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του 
Βασιλείου της Καμπότζης, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 29 Απριλίου 19971,

– έχοντας υπόψη τη συνολική ειρηνευτική συμφωνία της Καμπότζης, της 23ης Οκτωβρίου 
1991, και ιδίως το άρθρο 15, το οποίο κατοχυρώνει τη δέσμευση για τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Καμπότζη, μεταξύ 
άλλων από την πλευρά των διεθνών υπογραφόντων,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 10ης 
Δεκεμβρίου 1948 και το Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 
της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Νοεμβρίου 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο της 

1 ΕΕ L 269 της 19.10.1999, σ. 18.
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Καμπότζης ανακοίνωσε τη διάλυση του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του 
Κόμματος Εθνικής Διάσωσης της Καμπότζης (CNRP)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο διέλυσε το CNRP εν 
αναμονή των εκλογών του 2018, η κυβέρνηση της Καμπότζης έχει προβεί σε καταστολή 
μελών της αντιπολίτευσης, η οποία έχει ωθήσει τα μέλη αυτά σε εξορία λόγω του φόβου 
αυθαίρετων συλλήψεων ή αντιποίνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνητική 
καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και της πολιτικής αντιπολίτευσης που ξεκίνησε το 2017 συνεχίστηκε καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2021 και του 2022·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός Hun Sen βρίσκεται στην εξουσία σχεδόν 
αδιάλειπτα εδώ και 37 χρόνια και ότι το κυβερνόν Λαϊκό Κόμμα της Καμπότζης έχει 
απόλυτη εξουσία επί του κράτους και των νομοθετικών οργάνων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καμπότζη διεξάγει κοινοτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2022 
και ότι οι επόμενες γενικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2023· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει των κοινοτικών εκλογών του Ιουνίου 2022 και των 
εθνικών εκλογών του επόμενου έτους, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Καμπότζη έχει φτάσει σε σημείο κρίσης, καθώς η κυβέρνηση έχει προβεί σε εντατική 
καταστολή της αντιπολίτευσης, των δημοσιογράφων, των ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών υπό το πρόσχημα των μέτρων για τη νόσο 
COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της Καμπότζης έχει 
αφαιρέσει περισσότερους από 100 υποψηφίους από το κόμμα της αντιπολίτευσης 
Candlelight2 από τον κατάλογο των υποψηφίων για τις κοινοτικές εκλογές της 5ης 
Ιουνίου 2022·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έκδοση δικαστικής κλήτευσης τον Νοέμβριο του 2020, 
οι αρχές ξεκίνησαν μαζικές δίκες το 2021 κατά περισσότερων από 100 μελών της 
αντιπολίτευσης και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την άσκηση του 
δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατυπίες που παρατηρήθηκαν σε αυτές τις δίκες 
περιλάμβαναν έλλειψη αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων, παραβίαση των 
δικαιωμάτων δίκαιης δίκης και των εγγυήσεων δίκαιης δίκης και ερήμην δίκες για 
πολλούς από τους κατηγορουμένους, κατά παράβαση των εγγυήσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υπάρχουν πάνω από 60 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων 
ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων και περιβαλλοντικών ακτιβιστών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2021, εννέα ανώτερα στελέχη κομμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του Sam Rainsy, κρίθηκαν ένοχοι ερήμην για «απόπειρα τέλεσης 
κακουργήματος» και «επίθεση» σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 451 του Ποινικού Κώδικα, 
και καταδικάστηκαν σε 25ετή φυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sam Rainsy, ο Mu 
Sochua και άλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης δικάστηκαν ερήμην, καθώς δεν τους 

2 Το CNRP ιδρύθηκε το 2012 ως συγχώνευση του κόμματος Candlelight και του Κόμματος για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Μετά την αναγκαστική διάλυση του CNRP το 2017, το ανανεωμένο κόμμα Candlelight έγινε το 
κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη.
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επετράπη να επιστρέψουν στην Καμπότζη για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στο 
δικαστήριο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ διεξάγονται και άλλες δίκες, η δίκη κατά του Kem Sokha, ο 
οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστική εγγύηση, αναβλήθηκε για σχεδόν δύο χρόνια 
παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για επανάληψή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκη του 
ξεκίνησε εκ νέου τον Ιανουάριο του 2022, αλλά χωρίς να διαφαίνεται ένα τέλος, γεγονός 
που στερεί από τον πολιτικό το θεμελιώδες δικαίωμά του στην πολιτική συμμετοχή·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικεφαλής του CNRP, Kem Sokha, συνελήφθη τον 
Σεπτέμβριο του 2017 και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ψευδείς κατηγορίες προδοσίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαρτίου 2022, το δημοτικό δικαστήριο της Πνομ Πενχ 
καταδίκασε πολιτικούς αντιπάλους του κυβερνώντος κόμματος σε ποινές φυλάκισης από 
5 έως 10 έτη, χωρίς εγγύηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαρτίου 2022, το 
δημοτικό δικαστήριο της Πνομ Πενχ καταδίκασε 20 πολιτικούς και ακτιβιστές της 
αντιπολίτευσης για ασαφείς κατηγορίες «υποκίνησης» και «συνωμοσίας», επιβάλλοντάς 
τους ποινές μακροχρόνιας φυλάκισης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2021, οι Veourn Veasna, Voeung Samnang 
και Lanh Thavry, όλοι υποστηρικτές του CNRP και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες της 
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, επέστρεψαν διά της 
βίας στην Καμπότζη από την Ταϊλάνδη και στη συνέχεια κρατήθηκαν με την κατηγορία 
της υποκίνησης και παραβιάσεων του νόμου για τη νόσο COVID-19·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2021, ο ηγέτης της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης Rong Chhun καταδικάστηκε για «υποκίνηση σε τέλεση κακουργήματος ή 
πρόκληση κοινωνικής αναταραχής», μαζί με τα πρώην μέλη της αντιπολίτευσης Sar 
Kanika και Ton Nimol, με ποινές που κυμαίνονται από 20 μήνες έως 2 έτη και μεγάλο 
πρόστιμο 400 εκατομμυρίων riel (σχεδόν 95 000 EUR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον 
Νοέμβριο του 2021, οι Rong Chhun, Sar Kanika, Ton Nimol και άλλοι ακτιβιστές που 
συνελήφθησαν ταυτόχρονα αφέθηκαν ελεύθεροι με αναστολή και έκτοτε παρέμειναν 
ελεύθεροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που επιδίδονται σε ειρηνικές απεργίες 
έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα και δυσανάλογα από τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης να τις καταστείλει·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 60 τεκμηριωμένοι πολιτικοί κρατούμενοι 
τελούν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ακτιβιστές της 
κοινότητας και συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν σύλληψη, κράτηση και παράνομο 
περιορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, ο αριθμός των κρατουμένων στις 
φυλακές της Καμπότζης έχει υπερδιπλασιαστεί και, σύμφωνα με στοιχεία της 
κυβέρνησης, 38 977 άτομα κρατούνται επί του παρόντος σε φυλακές της Καμπότζης με 
επίσημη χωρητικότητα 8 804· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο δραματικός 
υπερπληθυσμός συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατουμένων, οι 
οποίοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό ή ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κυβέρνηση απέτυχε επίσης να λάβει επαρκή μέτρα για την πρόληψη 
σοβαρών εξάρσεων της COVID-19 στον πληθυσμό των φυλακών·
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις, πέντε υποψήφιοι από το κόμμα 
Candlelight έχουν φυλακιστεί κατά τους τελευταίους δύο μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
άλλοι υποψήφιοι έχουν εξαναγκαστεί να αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους 
προκειμένου να αποφύγουν την ψευδή δίωξη για κατηγορίες όπως η συνωμοσία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει παρόμοιους 
ισχυρισμούς για να απορρίψει κόμματα και υποψηφίους της αντιπολίτευσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 οι αρχές αρνήθηκαν να καταχωρίσουν το Εθνικό Κόμμα 
Καρδιάς της Καμπότζης, του οποίου ο ιδρυτής αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας από 
το Υπουργείο Εσωτερικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, η Εθνική 
Εκλογική Επιτροπή, υπό τον έλεγχο του Λαϊκού Κόμματος της Καμπότζης, απαγόρευσε 
σε σημαντικό αριθμό υποψηφίων του κόμματος Candlelight να συμμετάσχουν στις 
προσεχείς εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αποφάσεις έχουν οδηγήσει στην 
ακύρωση ολόκληρων καταλόγων υποψηφίων σε 11 κοινότητες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2021, η κυβέρνηση ενέκρινε νέο ευρύ νόμο 
σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και άλλων 
σοβαρών, επικίνδυνων και μεταδοτικών νόσων, ο οποίος επιτρέπει ποινές φυλάκισης έως 
20 ετών και άλλες δυσανάλογες ποινές για παραβιάσεις των μέτρων για τη νόσο COVID-
19·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2021, η κυβέρνηση ενέκρινε επιμέρους 
διάταγμα που ενισχύει τον έλεγχο του διαδικτύου και επεκτείνει την επιγραμμική 
επιτήρηση των χρηστών του διαδικτύου που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2022, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
επ’ αόριστον αναβολή της εφαρμογής του επιμέρους διατάγματος·

1. καταδικάζει τη δίωξη πολιτικών της αντιπολίτευσης, συνδικαλιστών, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, περιβαλλοντολόγων, φοιτητών και άλλων 
για την έκφραση των απόψεών τους, την οποία ενορχηστρώνουν ο πρωθυπουργός Hun 
Sen και το Λαϊκό Κόμμα της Καμπότζης· καλεί τον Πρωθυπουργό της Καμπότζης και 
την κυβέρνησή του να θέσουν αμέσως τέλος σε όλες τις μορφές εκφοβισμού και 
παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης, μελών της 
αντιπολίτευσης, συνδικαλιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
μέσων ενημέρωσης και φορέων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τις δυνάμεις 
ασφαλείας να απόσχουν από μη αναγκαία και υπερβολική βία εναντίον όσων 
συμμετέχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις·

2. καταδικάζει τη διάλυση του CNRP και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση 
απόσυρση των κατηγοριών κατά των Kem Sokha, Sam Rainsy, Mu Sochua και άλλων 
αξιωματούχων της αντιπολίτευσης· καλεί τις αρχές της Καμπότζης να απελευθερώσουν 
αμέσως όλους τους κρατούμενους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και τους 
κρατούμενους που κρατούνται για την εκτέλεση του νόμιμου έργου τους ή την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών ακτιβιστών και συνδικαλιστών· καλεί τις 
αρχές της Καμπότζης να διεξαγάγουν ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις καταγγελίες 
παρενόχλησης, εκφοβισμού, αυθαίρετων συλλήψεων και πράξεων βίας και 
βασανιστηρίων κατά μελών κομμάτων της αντιπολίτευσης και παραγόντων της 
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κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να προσαγάγουν τους δράστες στη δικαιοσύνη·

3. υπογραμμίζει ότι οι δίκες μελών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών της κοινωνίας των 
πολιτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και απλών 
πολιτών διεξάγονται κατά απόλυτη παράβαση των διεθνών προτύπων δίκαιης δίκης· 
καλεί την κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει το πολιτικοποιημένο δικαστικό σύστημα, να 
διασφαλίσει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για όλους και να απελευθερώσει αμέσως και 
άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατουμένους· καλεί τις αρχές της Καμπότζης να 
διασφαλίσουν την πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού συστήματος και 
να λάβουν αποτελεσματικά νομικά και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του δραματικού 
υπερπληθυσμού των φυλακών, μεταξύ άλλων με τον τερματισμό των προφυλακίσεων·

4. παροτρύνει τις αρχές της Καμπότζης να διασφαλίσουν την ταχεία και αμερόληπτη 
διερεύνηση όλων των καταγγελιών για εξωδικαστικές δολοφονίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων των Sin Khon και Kem Ley, και τη δίωξη των 
δραστών· καλεί τις αρχές της Καμπότζης να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
πρόληψη και τον τερματισμό τέτοιων δολοφονιών·

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Καμπότζη υπό το πρίσμα των επικείμενων τοπικών εκλογών τον Ιούνιο 
του 2022 και των εθνικών εκλογών του 2023, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών 
στις ανεξάρτητες αναφορές, της ποινικοποίησης της ελευθερίας του λόγου και της de 
facto απαγόρευσης της ειρηνικής συνάθροισης· καλεί τις αρχές της Καμπότζης να θέσουν 
τέλος σε όλους τους παράνομους περιορισμούς στη συμμετοχή των πολιτών στις 
δημόσιες υποθέσεις και να διασφαλίσουν ότι όλα τα πολιτικά κόμματα μπορούν να 
διεξαγάγουν ισότιμη, ελεύθερη και διαφανή εκλογική εκστρατεία, αρχής γενομένης από 
τις επικείμενες κοινοτικές εκλογές στις 5 Ιουνίου 2022 και τις εθνικές εκλογές του 
Ιουλίου 2023·

6. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη διαδικτυακή παρακολούθηση από την κυβέρνηση 
και τις απειλές κατά της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή· 
καλεί τις αρχές της Καμπότζης να καταργήσουν τον νόμο του Φεβρουαρίου 2022 σχετικά 
με μια εθνική διαδικτυακή πύλη, ο οποίος επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρακολουθεί 
όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες και να προωθεί νομικές διαδικασίες κατά 
προσώπων που καταγγέλλουν κυβερνητικές ή αστυνομικές ενέργειες· καλεί την 
κυβέρνηση της Καμπότζης να καταργήσει όλους τους κατασταλτικούς νόμους, ιδίως τον 
νόμο για τα πολιτικά κόμματα, τον νόμο περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και όλες τις 
άλλες νομοθετικές πράξεις που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου και τις πολιτικές 
ελευθερίες, καθώς και εκείνες που δεν συνάδουν πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της Καμπότζης·

7. εκφράζει την ανησυχία του για την εντεινόμενη καταστολή των περιβαλλοντικών 
ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών για τα δικαιώματα γης, οι οποίοι 
στοχοποιήθηκαν κυρίως σε πρόσφατες μαζικές δίκες· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
βαθιά λύπη του για την αναφερθείσα επιτάχυνση της παράνομης υλοτομίας στα 
προστατευόμενα δάση της Καμπότζης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καλεί την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον διεθνή συντονισμό προκειμένου να αποτραπεί η 
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παράνομη εξαγωγή μη εγκεκριμένων αγαθών από την Καμπότζη·

8. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ την ανάγκη να επιδεικνύουν 
ενδελεχή δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, 
καθώς και να διασφαλίζουν ότι δεν έχουν δεσμούς με πολιτικούς ηγέτες ή ηγέτες των 
δυνάμεων ασφαλείας που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και για τη διάλυση και επακόλουθη καταστολή της αντιπολίτευσης στην 
Καμπότζη, καθώς και με οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από τους εν λόγω ηγέτες 
και οντότητες που επωφελούνται από την παράνομη υλοτομία και την αρπαγή γαιών·

9. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα, υπό το πρίσμα της προεδρίας της 
Καμπότζης του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), να αδράξουν 
την ευκαιρία να ασκήσουν πίεση και να αναλάβουν δημόσιες δράσεις για την παροχή 
προστασίας στους ακτιβιστές και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
να στηρίξουν τα πολιτικά κόμματα στον αγώνα τους να ανοίξουν εκ νέου μέρος του 
πολιτικού χώρου και του χώρου της κοινωνίας των πολιτών ενόψει των επικείμενων 
κοινοτικών εκλογών στις 5 Ιουνίου 2022 και των εθνικών εκλογών το 2023· τονίζει ότι 
οι τελευταίες εξελίξεις υπονομεύουν περαιτέρω την αξιοπιστία της κυβέρνησης της 
Καμπότζης όσον αφορά την εφαρμογή ενός θετικού θεματολογίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην περιοχή και ως προεδρεύουσας του ASEAN·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Καμπότζη, ιδίως για να διασφαλίσει 
ότι το κόμμα Candlelight δεν θα διαλυθεί με γελοίες προφάσεις όπως συνέβη με το 
CNRP·

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για στοχευμένες κυρώσεις και παροτρύνει το 
Συμβούλιο να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών 
απαγορεύσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, κατά πολιτικών ηγετών και 
ηγετών των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και κατά των οικονομικών συμφερόντων τους, 
στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, με σκοπό να λογοδοτήσουν όλα τα πρόσωπα που ευθύνονται για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη διάλυση και επακόλουθη 
καταστολή της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη·

12. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επικείμενες τοπικές εκλογές 
και να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αναστολής του συστήματος ΟΕΟ της Καμπότζης και 
άλλων κυρώσεων, σε περίπτωση που οι εκλογικοί παρατηρητές διαπιστώσουν άδικες 
εκλογές·

13. παροτρύνει την Επιτροπή να επιμείνει σε σαφώς καθορισμένους δείκτες αναφοράς για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις επαφές της με την κυβέρνηση της Καμπότζης και 
να συμπεριλάβει τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία στο παρόν ψήφισμα, 
συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος ΟΕΟ της Καμπότζης, στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ενισχυμένης συνεργασίας της με τις αρχές της Καμπότζης· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να αξιολογεί τον αντίκτυπο της 
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μερικής αναστολής του συστήματος ΟΕΟ στα πλέον ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας 
των πολιτών·

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί κάθε διμερή χρηματοδοτική στήριξη προς την 
κυβέρνηση της Καμπότζης και να διασφαλίσει ότι η διμερής χρηματοδοτική στήριξη θα 
διοχετεύεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Καμπότζης και σε κόμματα 
της αντιπολίτευσης·

15. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN 
και στην κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και την Εθνοσυνέλευση της Καμπότζης.


