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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 ψηφίσματα και εκθέσεις του σχετικά με την Ουκρανία 
και τη Ρωσία,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά 
τους,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Χάγης του 1899 και του 1907,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος 
της γενοκτονίας, της 9ης Δεκεμβρίου 1948, και τα συμπληρωματικά της πρωτόκολλα,

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), 
της 17ης Ιουλίου 1998, και τις τροπολογίες της Καμπάλα του 2010 σχετικά με το 
έγκλημα της επίθεσης,

– 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 το ψήφισμα 1820 του 2008 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου και το ψήφισμα 1888 του 2009 
για τη σύσταση Ειδικού Αντιπροσώπου για τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο 
συγκρούσεων,

− έχοντας υπόψη τον ορισμό του «βιασμού» σε περιόδους πολέμου που διατυπώθηκε το 
1998 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο για τη Γιουγκοσλαβία,

– 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 το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της 28ης Απριλίου 2022, με τίτλο «Η επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
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κατά της Ουκρανίας: εξασφάλιση της λογοδοσίας για σοβαρές παραβιάσεις του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και άλλα διεθνή εγκλήματα»,

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

– έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Προέδρου Metsola στην Ουκρανία την 1η Απριλίου 
2022 και τη δήλωσή της σχετικά με τα διεθνή εγκλήματα πολέμου που έχουν 
διαπραχθεί στην Ουκρανία,

− 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 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 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 τη συμφωνία του 2006 μεταξύ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συνεργασίας και συνδρομής,

− έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/638 του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 
2022, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη 
συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της 
μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine)1, η οποία τροποποίησε 
την εντολή της EUAM Ukraine για την παροχή στήριξης στις ουκρανικές αρχές και τη 
διευκόλυνση της έρευνας και της δίωξης όλων των διεθνών εγκλημάτων που έχουν 
διαπραχθεί στο πλαίσιο της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας,

− έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
συλλογή, τη διατήρηση και την ανάλυση, στην Eurojust, αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου 
(COM(2022)0187),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά 
με την Ουκρανία, της 3ης Απριλίου και της 21ης Απριλίου 2022, και την έκθεση της 
Διεθνούς Αμνηστίας, της 6ης Μαΐου 2022,

1 EE L 117 της 19.4.2022, σ. 38.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε ένα νέο 
απρόκλητο, αδικαιολόγητο πόλεμο επίθεσης κατά της Ουκρανίας, οι ρωσικές 
στρατιωτικές δυνάμεις και οι ομάδες που τελούν υπό τις διαταγές τους πραγματοποιούν 
αδιακρίτως επιθέσεις κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων απαγωγών, εξωδικαστικών 
εκτελέσεων και βασανιστηρίων, τόσο στις περιοχές όπου έχουν εισβάλει πρόσφατα όσο 
και σε περιοχές της Ουκρανίας που κατέχουν από το παρελθόν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν, 
περίπου 7,7 εκατομμύρια Ουκρανοί πολίτες έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, 
και σχεδόν 6 εκατομμύρια έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σύμφωνα με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ουκρανικού 
Κοινοβουλίου, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 400 000 Ουκρανοί πολίτες, μεταξύ άλλων 
περισσότερα από 200 000 παιδιά, έχουν απελαθεί διά της βίας από την Ουκρανία στη 
Ρωσική Ομοσπονδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές δυνάμεις και οι ομάδες που 
τελούν υπό τις διαταγές τους έχουν επανειλημμένως αποτρέψει τη δημιουργία 
ανθρωπιστικών διαδρόμων και, συνεπώς, μπλοκάρουν ή παρεμποδίζουν την εκκένωση 
του άμαχου πληθυσμού από τα πολιορκούμενα εδάφη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θηριωδίες των ρωσικών στρατευμάτων και των ομάδων που 
τελούν υπό τις διαταγές τους έφτασαν σε νέα τρομακτικά επίπεδα με την ανακάλυψη, 
την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, των σορών αμάχων που κείτονταν στους δρόμους της 
Bucha, μιας πόλης στην οποία ο ουκρανικός στρατός δεν έχει πρόσβαση εδώ και έναν 
περίπου μήνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές από διάφορες 
προηγουμένως κατεχόμενες ουκρανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων οι πόλεις Bucha, 
Irpen, Hostomel, Ivankiv, και από άλλα μέρη που έχουν πλέον ελευθερωθεί από τις 
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, για ομαδικούς τάφους που περιέχουν εκατοντάδες άτομα, 
και σορούς αμάχων που βρέθηκαν στον δρόμο, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, 
παιδιών και ηλικιωμένων, ορισμένοι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θηριωδίες παρόμοιες με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις είναι 
εξαιρετικά πιθανό να διαπράττονται τακτικά σε ουκρανικές πόλεις και σε χωριά όπου 
εισέβαλε ο ρωσικός στρατός και τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό την κατοχή 
της Ρωσίας και των ομάδων που τελούν υπό τις διαταγές της, ενώ η πραγματική έκταση 
των εγκλημάτων πολέμου ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει 
τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες εκθέσεις, που συμπληρώνονται από φωτογραφίες 
και βίντεο, τεκμηριώνουν συνοπτικές εκτελέσεις αμάχων κατά τη διάρκεια της ρωσικής 
κατοχής χωριών και πόλεων, συλλήψεις αμάχων χωρίς τη δέουσα διαδικασία και με 
κακομεταχείριση που ισοδυναμεί με βασανιστήρια, περιπτώσεις βιασμού αμάχων, 
συμπεριλαμβανομένων παιδιών, από άτομα στον ρωσικό στρατό και ομάδες που τελούν 
υπό τις διαταγές τους, και χρήση μη κατευθυνόμενων βλημάτων, πυρομαχικών 
διασποράς και ναρκών ξηράς κατά προσωπικού κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων 
σε κατοικημένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται 
από τη Ρωσία ως πολεμικό όπλο για να σπάσει το ουκρανικό ηθικό, και ως μορφή 
βασανιστηρίων προκειμένου να αποσπάσουν ομολογίες μέσω βιασμού, αναγκαστικής 
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έκθεσης και απειλών σεξουαλικής βίας κατά παιδιών, γυναικών και ανδρών ή συγγενών 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός ως έγκλημα πολέμου είναι το έγκλημα που 
παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς την τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να 
προσαχθεί στο δικαστήριο και να υπαχθεί σε δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα 
σεξουαλικών εγκλημάτων πολέμου ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πολλαπλούς 
κινδύνους διακρίσεων και στιγματισμού, πέραν της σωματικής βλάβης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και 
μαρτυριών και για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας στα θύματα 
σεξουαλικής βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι ομάδες που τελούν 
υπό τις διαταγές τους θέτουν υπό κράτηση, αρπάζουν, απάγουν, στοχοποιούν και 
δολοφονούν δημοσιογράφους, δημάρχους και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης 
προστατεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το άρθρο 79 του 
πρόσθετου πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με την πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία της 
δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι 
σε ουκρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί, ενώ πολλοί άλλοι έχουν 
τραυματιστεί·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ρωσικά στρατεύματα κι οι ομάδες που τελούν υπό τις 
διαταγές τους επιδίδονται στη λεηλασία περιουσιών αμάχων, ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων, τροφίμων, ενδυμάτων, οικιακών συσκευών, καυσόξυλων και μεγάλης 
ποσότητας σιτηρών, καθώς και σε σφυροκόπημα μη στρατιωτικών υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, κατοικιών, σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και νοσοκομείων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι ομάδες που τελούν υπό τις διαταγές 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας απομακρύνουν συστηματικά αντικείμενα τέχνης, 
τεχνουργήματα και άλλα αντικείμενα υψηλής πολιτιστικής αξίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για την κλοπή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων 
σιτηρών, και ότι ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αποδείξεις 
ότι ρωσικά στρατεύματα λεηλάτησαν αποθέματα ουκρανικών σιτηρών και 
κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης σιτηρών, γεγονός που έχει επιδεινώσει την 
παγκόσμια επισιτιστική κρίση και συμβάλλει σε έναν πιθανό λιμό στην Ουκρανία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 25 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών παραμένουν 
παγιδευμένοι στην Ουκρανία λόγω της καταστροφής υλικοτεχνικών υποδομών και του 
θαλάσσιου αποκλεισμού από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του 
πολέμου στο περιβάλλον και την υγεία θα είναι επίσης καταστροφικός και 
μακροπρόθεσμος·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης και το πρόσθετο 
πρωτόκολλο Ι, των οποίων η Ουκρανία και η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενα 
μέρη, ορίζουν ότι οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σε 
συνδυασμό με σοβαρές παραβάσεις, συνιστούν εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι όποιος διατάσσει ή διαπράττει τέτοιες πράξεις, ή βοηθά και υποστηρίζει τις 
πράξεις αυτές, είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου·
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2016, η Ρωσία απέσυρε 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·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαρτίου 2022, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ανακοίνωσε ότι 
δρομολόγησε την εκκίνηση έρευνας για την κατάσταση στην Ουκρανία με βάση τις 
παραπομπές από συμβαλλόμενα κράτη2·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Μαρτίου 2022, η Ουκρανία, με την υποστήριξη 45 
συμμετεχόντων κρατών, επικαλέστηκε τον μηχανισμό της Μόσχας του ΟΑΣΕ για την 
αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπιστικών 
επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους πρώτους τρεις μήνες του πολέμου, ο γενικός 
εισαγγελέας της Ουκρανίας κίνησε τουλάχιστον 9 300 έρευνες και εντόπισε 
εκατοντάδες υπόπτους από τη Ρωσία για εικαζόμενα εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των 
οποίων λεηλασίες, δολοφονίες, βασανιστήρια και βιασμός·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικά και διεθνή δικαστικά όργανα έχουν ξεκινήσει 
σειρά προσπαθειών με στόχο τη λογοδοσία, συμπεριλαμβανομένων της κίνησης 
επίσημης έρευνας από το ΔΠΔ, καθώς και ποινικών ερευνών βάσει της αρχής της 
διεθνούς δικαιοδοσίας από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Λιθουανία και τη Σουηδία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2022, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε υπερ. της δημιουργίας ανεξάρτητης 
διεθνούς εξεταστικής επιτροπής για την Ουκρανία, με εντολή να διερευνήσει τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 
στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει παραλύσει όσον αφορά την 
κατάσταση στην Ουκρανία λόγω της δυνατότητας της Ρωσίας να ασκήσει βέτο σε κάθε 
ουσιαστική ενέργεια·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαρτίου 2022, η Πολωνία, η Λιθουανία και η 
Ουκρανία ανακοίνωσαν τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας για τη συλλογή 

2 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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αποδεικτικών στοιχείων και τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας, με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Δικαιοσύνης (Eurojust) και τη συμμετοχή της Εισαγγελίας 
του ΔΠΔ, όπως ανακοινώθηκε στις 25 Απριλίου 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συντονισμός μεταξύ των ερευνών του ΔΠΔ και των ερευνών των κυβερνητικών 
φορέων και άλλων μηχανισμών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ταχεία απονομή 
δικαιοσύνης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ δεν έχει δικαιοδοσία για το έγκλημα της επίθεσης εν 
προκειμένω, καθώς ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν κυρώσει το 
Καταστατικό της Ρώμης και τις τροποποιήσεις του που σχετίζονται με το έγκλημα της 
επίθεσης· 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. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα τον απρόκλητο, παράνομο και 
αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την εισβολή στην 
Ουκρανία, και απαιτεί να τερματίσει αμέσως η Ρωσία όλες τις στρατιωτικές 
δραστηριότητες στην Ουκρανία, και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον 
στρατιωτικό εξοπλισμό από το σύνολο της διεθνώς αναγνωρισμένης επικράτειας της 
Ουκρανίας, όπως διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών στις 16 
Μαρτίου 2022·

2. εκφράζει τη βαθύτατη απογοήτευση και αγανάκτησή του για τις καταγγελλόμενες 
φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκριτων βομβαρδισμών πόλεων και 
κωμοπόλεων, των βίαιων απελάσεων, της χρήσης απαγορευμένων πυρομαχικών, των 
επιθέσεων κατά αμάχων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν περιοχές συγκρούσεων 
μέσω προσυμφωνημένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, των εκτελέσεων αμάχων, της 
σεξουαλικής βίας, των αναγκαστικών εκτοπισμών και της εσκεμμένης λεηλασίας και 
στόχευσης οικιστικών περιοχών και μη στρατιωτικών υποδομών όπως νοσοκομεία, 
ιατρικές εγκαταστάσεις, σχολεία, καταφύγια και ασθενοφόρα, τα οποία στο σύνολό 
τους συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και 
ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις ομάδες 
που τελούν υπό τις διαταγές της στην Ουκρανία, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν 
διωχθεί και τιμωρηθεί·

3. καταδικάζει απερίφραστα την τρομακτική και συστημική χρήση της σεξουαλικής και 
έμφυλης βίας ως πολεμικού όπλου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και τις ομάδες 
που τελούν υπό τις διαταγές τους και, υπενθυμίζοντας το ψήφισμα 1820 (2008) του 
ΟΗΕ σχετικά με τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου, επιβεβαιώνει ότι ο βιασμός και 
άλλες μορφές σεξουαλικής βίας μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας ή συστατική πράξη γενοκτονίας και, επομένως, θα πρέπει να 
διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού της 
Ρώμης του ΔΠΔ, ιδίως τα άρθρα 7 και 8 αυτού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την αποτελεσματική δίωξη των 
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σεξουαλικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων με βάση το φύλο στο πλαίσιο του ΔΠΔ· 
είναι της άποψης ότι οι περιπτώσεις των θυμάτων της παράνομης εισβολής στην 
Ουκρανία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προηγούμενο εν προκειμένω· καλεί την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες 
τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές έρευνες·

4. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην έρευνα που ξεκίνησε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ 
με βάση εικαζόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 
διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, στο έργο της εξεταστικής επιτροπής στο πλαίσιο του 
Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και στις προσπάθειες ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που 
αποσκοπούν στη συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα 
πολέμου· υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας εργασίας και προόδου προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για την έρευνα και τη δίωξη όλων 
των υπευθύνων για την έγκριση, τη διάπραξη και την απόκρυψη εγκλημάτων πολέμου 
και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποδεικτικά στοιχεία 
που σχετίζονται με εγκλήματα πολέμου να καταστρέφονται και να μην είναι δυνατό να 
συλλεχθούν και να αποθηκευτούν με ασφάλεια για τους σκοπούς των ερευνών 
εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών· 
θεωρεί ότι η ταχεία ανάληψη δράσης είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν διαπράξει παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία θα 
λογοδοτήσουν·

5. ζητεί να δοθεί στήριξη στον εισαγγελέα του ΔΠΔ για τη διερεύνηση και δίωξη υπόπτων 
για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και, ενδεχομένως, 
γενοκτονία, με την παροχή πολιτικής στήριξης, με τη διάθεση κάθε αποδεικτικού 
στοιχείου που κατέχεται, συμπεριλαμβανομένων μη εμπιστευτικών πληροφοριών 
ανοικτής πηγής, άλλων πληροφοριών και δεδομένων, δορυφορικών εικόνων και 
παρακολουθούμενων επικοινωνιών, και με την παροχή επαρκών ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων στον γενικό προϋπολογισμό του ΔΠΔ, προκειμένου να 
προστατευθεί πλήρως η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του·

6. επικροτεί και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες των Ουκρανών εισαγγελέων και 
ανακριτών να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου 
και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη διεθνή 
κοινότητα και τα αρμόδια θεσμικά όργανα να συνδράμουν πλήρως τις ουκρανικές 
αρχές στη διαδικασία αυτή·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παράσχουν όλη την αναγκαία συνδρομή για 
την ενίσχυση της δικαστικής ικανότητας και των πόρων της Ουκρανίας για 
αποτελεσματική διερεύνηση και εκδίκαση των εγκλημάτων πολέμου· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη στις ουκρανικές αρχές όσον αφορά 
την εκπλήρωση των βασικών κριτηρίων για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για 
σοβαρά διεθνή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου και των 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σε εγχώριο επίπεδο·
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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 του καθεστώτος της Ρωσίας και του 
καθεστώτος της Λευκορωσίας για εγκλήματα πολέμου, για εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας, για εγκλήματα γενοκτονίας και για τα εγκλήματα της επίθεσης· ζητεί, 
ακόμη, οι έρευνες αυτές και η επακόλουθη δίωξη να εφαρμοστούν και σε όλο το 
προσωπικό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους 
που εμπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου· χαιρετίζει, επομένως, τις έρευνες που 
κινήθηκαν από διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας 
και προς υποστήριξη του έργου του ΔΠΔ· χαιρετίζει επίσης την τροποποιημένη εντολή 
της EUAM Ukraine, η οποία θα της επιτρέψει να στηρίξει τις ουκρανικές αρχές στη 
διερεύνηση και τη δίωξη τυχόν διεθνών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία·

9. καλεί τις ρωσικές αρχές να τερματίσουν αμέσως τον αναγκαστικό εκτοπισμό ουκρανών 
πολιτών και να επιτρέψουν στους ουκρανούς πολίτες που εκτοπίστηκαν βίαια στο 
έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας να επιστρέψουν με ασφάλεια στην Ουκρανία·

10. καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία και να υποστηρίξουν την 
έρευνα του εισαγγελέα του ΔΠΔ, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα 
εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από 
τις ρωσικές δυνάμεις και τις ομάδες που τελούν υπό τις διαταγές τους ισοδυναμούν με 
γενοκτονία·

11. επιμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός των διαφόρων μηχανισμών που 
έχουν θεσπιστεί για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα πολέμου στην 
Ουκρανία, μεταξύ άλλων μέσω διεθνούς συνάντησης με στόχο τον συντονισμό της 
συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και, επομένως, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λογοδοσίας· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες συντονισμού·

12. 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 και το Συμβούλιο της Ευρώπης, 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·

13. 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·

14. επικροτεί τη σύσταση της κοινής ομάδας έρευνας από τη Λιθουανία, την Πολωνία και 
την Ουκρανία, υπό τον συντονισμό της Eurojust, στην οποία η Εισαγγελία του ΔΠΔ θα 
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συμμετέχει για πρώτη φορά, με στόχο τη διευκόλυνση των ερευνών και των διώξεων 
στα συμμετέχοντα κράτη, καθώς και εκείνων που θα μπορούσαν να προσαχθούν 
ενώπιον του ΔΠΔ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην κοινή ομάδα 
έρευνας·

15. 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 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 πράξεων3· 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·

16. 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·

17. 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· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματική χρήση 
της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας για τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκλημάτων 
πολέμου στην Ουκρανία και να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία, με την Επιτροπή 
στο ρόλο που αφορά το συντονισμό και την προώθηση·

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για την ατιμωρησία και ζητεί να περιληφθεί ειδικό κεφάλαιο για την Ουκρανία·

19. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το ΔΠΔ και την Eurojust στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης εντολής της για την τεκμηρίωση του βιασμού, της κακοποίησης και 
άλλων μορφών σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, 
μεταξύ άλλων με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων ή στοιχείων που συνδέονται με 
μοτίβα από σχετικούς εμπειρογνώμονες και ιατρικά και φαρμακευτικά αρχεία, καθώς 
και με την αναζήτηση και την τεκμηρίωση μαρτυριών σε σχέση με βιασμούς κατά τη 

3 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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διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία που εμφανίζονται διαδικτυακά στον Τύπο και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που μπορούν να παράσχουν στοιχεία στους 
ανακριτές για τα θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας· ζητεί το έργο αυτό να 
συμπληρωθεί με αντίστοιχες προσπάθειες στους καταυλισμούς προσφύγων και, όποτε 
είναι δυνατόν, επιτόπου στην Ουκρανία·

20. καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα να διερευνήσει σοβαρά και να τιμωρήσει τα 
περιβαλλοντικά εγκλήματα, ιδίως τη μαζική περιβαλλοντική ρύπανση, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής περιβαλλοντικής ζημίας, καθώς η Ρωσία 
εξακολουθεί να στοχεύει σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις 
καυσίμων, στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στην υδροδότηση, στα αποχετευτικά 
συστήματα και σε άλλες εγκαταστάσεις, δημιουργώντας εκτεταμένη μόλυνση και 
καταστρέφοντας υγροτόπους, δάση, εθνικά πάρκα, προστατευόμενες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης αποκλεισμού των 30 χιλιομέτρων στο Τσερνομπίλ, 
και τους χώρους διαβίωσης ειδών που είναι υπό εξαφάνιση ή απειλούνται, με σοβαρές 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις·

21. ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες για λεηλασίες και καταστροφή των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης τροφίμων από τις ρωσικές δυνάμεις και τις ομάδες που 
τελούν υπό τις διαταγές τους, καθώς και να διενεργηθεί ουσιαστική αξιολόγηση του 
παγκόσμιου αντικτύπου τους, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες που εισάγουν τρόφιμα·

22. υπογραμμίζει τη σημασία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας της ΕΕ προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι εγκληματίες πολέμου δεν μπορούν να διαφύγουν και να 
εισέλθουν απαρατήρητοι στο έδαφος της ΕΕ· 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·

23. εκφράζει την απογοήτευσή του για 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·

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν δραστηριότητες που διευκολύνουν 
την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και των δικαστών και των εισαγγελέων, όσον αφορά τα ψηφιακά 
πειστήρια και την ψηφιακή καταχώριση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια περί του 
παραδεκτού στα εθνικά και διεθνή δικαστήρια·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας 
(Verkhovna Rada) του νομοσχεδίου #7304, το οποίο προβλέπει ότι το ΔΠΔ θα γίνει 
δεκτό για να επιτελέσει εργασίες εντός της Ουκρανίας και καλεί τις ουκρανικές αρχές 
να στηρίξουν τις προσπάθειες για λογοδοσία, για σοβαρά διεθνή εγκλήματα 
κυρώνοντας επειγόντως το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ και προσχωρώντας 
επισήμως στο ΔΠΔ· καλεί τις ουκρανικές αρχές να ευθυγραμμίσουν την εθνική 
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νομοθεσία και τις διαδικασίες της Ουκρανίας με το διεθνές δίκαιο, ενισχύοντας έτσι 
τους εγχώριους νομικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για 
εγκλήματα, να εναρμονίσουν την εγχώρια νομοθεσία, ιδίως τον ποινικό κώδικα, με το 
διεθνές ποινικό δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και να εγκρίνουν ένα σαφές 
και πρακτικό πλαίσιο για τη συνεργασία με το ΔΠΔ και άλλους φορείς που διερευνούν 
εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων υπογράφοντας το 
νομοσχέδιο 2689 σχετικά με τροποποιήσεις ορισμένων νομοθετικών πράξεων για την 
επιβολή του διεθνούς ποινικού και ανθρωπιστικού δικαίου, που εγκρίθηκε από το 
κοινοβούλιο της Ουκρανίας τον Μάιο του 2021· υπενθυμίζει την ανάγκη όλα τα 
αντιμαχόμενα μέρη να τηρούν αυστηρά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί την 
Ουκρανία να διασφαλίσει την αποτελεσματική διερεύνηση των εικαζόμενων 
παραβιάσεων από Ουκρανούς μαχητές εις βάρος Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου·

26. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να παράσχουν αυξημένους 
χρηματοδοτικούς πόρους και τεχνική βοήθεια για τη συλλογή και αποθήκευση του 
τεράστιου όγκου αποδεικτικών στοιχείων για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να στηρίξει τη διαδικασία αυτή μέσω της αύξησης των 
κονδυλίων από τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η 
Ευρώπη στον κόσμο·

27. 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· ζητεί την 
ταχεία έγκριση της έκτης δέσμης κυρώσεων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
επειγόντως ένα νομικό μέσο που θα επιτρέπει τη δήμευση των δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων της Ρωσίας, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αποζημιώσεις και για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας·

28. 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· σημειώνει ότι υπάρχουν 
πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις στην ουκρανική επικράτεια που καταβάλλουν 
προσπάθειες για την τεκμηρίωση εγκλημάτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των 
μαζικών βιασμών κατά τη διάρκεια του πολέμου, και ότι οι προσπάθειές τους πρέπει να 
υποστηριχθούν και να ενοποιηθούν· καλεί όλους τους διεθνείς και εθνικούς φορείς 
λογοδοσίας να συνεργαστούν στενά με την κοινωνία των πολιτών για να συνδράμουν 
τις δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες 
και την προσέγγιση των θυμάτων και των πληττόμενων κοινοτήτων, διασφαλίζοντας τη 
δημοσιότητα, τη διαφάνεια της διαδικασίας και τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στην αντιμετώπιση των φρικαλεοτήτων που έχει διαπράξει η Ρωσική 
Ομοσπονδία·

29. παροτρύνει τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους στην πέμπτη 
επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, και τον ΟΗΕ, να 
διασφαλίσουν ότι η εξεταστική επιτροπή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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του ΟΗΕ διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την ανεξάρτητη εκτέλεση όλων 
των πτυχών της εντολής της·

30. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απόφαση να κλείσει η ειδική αποστολή 
παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ανατολική Ουκρανία μετά την έλλειψη συναίνεσης 
στο Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ, στις 31 Μαρτίου 2022, σχετικά με την παράταση 
της εντολής της αποστολής, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν κάθε 
δυνατότητα επαναφοράς της εντολής της·

31. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, 
στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στον Πρόεδρο, την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και στον Γενικό 
Εισαγγελέα του ΔΠΔ.


