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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ανατολική Εταιρική 

Σχέση (ΑΕΧ), την Ουκρανία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της αποστολής εκτίμησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην Κριμαία, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ και τον Ύπατο Αρμοστή Εθνικών 

Μειονοτήτων του ΟΑΣΕ, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (της 21ης Μαρτίου, 

27ης Ιουνίου και 16ης Ιουλίου 2014) για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία 

σε συνέχεια της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας,  

– έχοντας υπόψη την «Έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Ουκρανία - 16 Αυγούστου έως 15 Νοεμβρίου 2015» της Ύπατης Αρμοστείας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 

68/262 της 27ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Freedom House «Ελευθερία στον Κόσμο το 2016», 

στην οποία η κατάσταση των πολιτικών και αστικών ελευθεριών στην παράνομα 

προσαρτηθείσα Κριμαία αξιολογείται ως «μη ελεύθερη», 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία και 

την Σεβαστούπολη και με τον τρόπο αυτό παραβίασε το διεθνές δίκαιο, μεταξύ των 

οποίων τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι 



 

 

και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, καθώς και τη Συνθήκη Φιλίας, 

Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης του 1997 μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της 

Ουκρανίας·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας 

από τη Ρωσική Ομοσπονδία το Μάρτιο 2014, Ουκρανοί, συμπεριλαμβανομένων 

Τατάρων της Κριμαίας, καθώς και ο ουκρανικός στρατός έδειξαν μεγάλο θάρρος και 

πίστη στην Ουκρανία και αντιτάχθηκαν ειρηνικά στην φιλοπόλεμη πράξη της 

προσάρτησης· ότι αρκετοί διεθνείς οργανισμοί και ομάδες που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν το γεγονός ότι η προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία έχει περιοριστεί σοβαρά μετά την κατοχή 

και παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσική Ομοσπονδία στις αρχές του 

2014· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί στοχευμένες καταχρηστικές πρακτικές 

εναντίον της κοινότητας των Τατάρων, η πλειοψηφία των οποίων αντιτάχθηκε στην 

κατάληψη από τη Ρωσία και μποϊκοτάρισε το λεγόμενο δημοψήφισμα της 

16ης Μαρτίου 2014, ιδίως μέσω της εφαρμογής της ασαφούς και υπερβολικά ευρείας 

ρωσικής νομοθεσίας «κατά του εξτρεμισμού» για τον εκφοβισμό ή τη φίμωση των 

επικριτών· ότι οι παραβιάσεις αυτές περιλαμβάνουν απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, βία, 

βασανιστήρια και εξωδικαστικές δολοφονίες τις οποίες οι ντε φάκτο αρχές παρέλειψαν 

να διερευνήσουν και να ασκήσουν σχετικές διώξεις·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στην Κριμαία σε ηγέτες των Τατάρων 

της Κριμαίας όπως ο βουλευτής του ουκρανικού κοινοβουλίου Mustafa Dzhemiliev, 

και ο πρόεδρος του Mejlis Refat Chubarov· ότι τους έχει πλέον επιτραπεί η είσοδος, 

αλλά με την απειλή της σύλληψης· ότι ένα ρωσικό δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα 

σύλληψης για τον Mustafa Dzhemiliev, ο οποίος προηγουμένως είχε περάσει 15 χρόνια 

σε σοβιετικές φυλακές για τις προσπάθειές του να επιτραπεί στο λαό του να επιστρέψει 

στην πατρίδα του, στην Κριμαία·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων 

χριστιανικών εκκλησιών που είναι ανεξάρτητες από τη Μόσχα, υπέστησαν 

περιορισμούς στις δραστηριότητές τους· ότι οι δυσκολίες αυτές οφείλονται στους 

σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, σε απαλλοτριώσεις, σε μη 

παράταση της ισχύος εγγράφων, σε τακτικές έρευνες που διενεργούνται στους 

εναπομένοντες χώρους των θρησκευτικών οργανώσεων·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που αρνήθηκαν να δεχθούν τη ρωσική υπηκοότητα 

μετά την προσάρτηση δοκιμάζουν διακρίσεις και σοβαρές δυσκολίες σε όλους τους 

τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής·  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση 

στην Κριμαία, στον ΟΑΣΕ, τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και πολύ 

περισσότερο σε ΜΚΟ που δρουν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε 

ανεξάρτητους δημοσιογράφους· ότι η έλλειψη πρόσβασης δυσχεραίνει πολύ την 

παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και τις σχετικές 

αναφορές· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο του πληθυσμού των Τατάρων της Κριμαίας, που 

είναι αυτόχθων λαός της Κριμαίας, εκτοπίστηκε δια της βίας σε άλλες περιοχές της τότε 



 

 

ΕΣΣΔ το 1944, χωρίς δικαίωμα επιστροφής έως το 1989· ότι στις 12 Νοεμβρίου 2015 

το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο αναγνώριζε την εκτόπιση 

των Τατάρων της Κριμαίας ως γενοκτονία και καθιέρωνε την 18ης Μαΐου ως Ημέρα 

Μνήμης· 

1. επαναλαμβάνει τη σθεναρή δέσμευσή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 

της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και την ελεύθερη και 

κυρίαρχη επιλογή της να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία· υπενθυμίζει την έντονη 

καταδίκη του στην παράνομη προσάρτηση της κριμαϊκής χερσονήσου από την Ρωσία 

και τη δέσμευση της ΕΕ, των κρατών μελών της και της διεθνούς κοινότητας να 

εφαρμόσουν στο ακέραιο την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης 

της Κριμαίας· υπογραμμίζει επίσης ότι η αποκατάσταση του ελέγχου της Ουκρανίας 

στη χερσόνησο είναι μια από τις προϋποθέσεις για αποκατάσταση συνεργατικών 

σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των 

σχετικών κυρώσεων·  

2. καταδικάζει έντονα τις χωρίς προηγούμενο παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που διαπράττονται εναντίον των κατοίκων της Κριμαίας οι οποίοι δεν ακολουθούν το 

επιβληθέν καθεστώς των λεγόμενων αρχών, ιδίως Τατάρων της Κριμαίας, και ιδιαίτερα 

με το πρόσχημα της καταπολέμησης του εξτρεμισμού ή της τρομοκρατίας· 

3. καταδικάζει τους σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης, του 

συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι, μεταξύ άλλων με την ευκαιρία των 

παραδοσιακών εκδηλώσεων μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της επετείου της εκτόπισης 

των Τατάρων της Κριμαίας από το ολοκληρωτικό καθεστώς του Στάλιν της Σοβιετικής 

Ένωσης και τις πολιτιστικές συναθροίσεις Τατάρων της Κριμαίας· υπογραμμίζει, ότι 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι Τάταροι, ως αυτόχθων λαός της Κριμαίας, έχουν το 

δικαίωμα να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τους διακριτούς πολιτικούς, νομικούς, 

οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς θεσμούς τους· ζητεί να γίνει σεβαστό το 

Mejlis ως νόμιμο αντιπροσωπευτικό σώμα της κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας 

και να αποφευχθεί η όχληση και οι συστηματικές διώξεις των μελών του· εκφράζει 

ανησυχία για την παραβίαση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους ως προς την 

ιδιοκτησία, τον εκφοβισμό, τις φυλακίσεις, την περιφρόνηση των αστικών, πολιτικών 

και πολιτισμικών δικαιωμάτων τους· παρατηρεί με ίση ανησυχία τις περιοριστικές 

απαιτήσεις εκ νέου καταχώρισης που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης και σε 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·  

4. ζητεί επιμόνως από τη Ρωσία και από τις ντε φάκτο τοπικές αρχές να διερευνήσουν 

αποτελεσματικά, αμερόληπτα και με διαφάνεια όλες τις υποθέσει εξαφανίσεων, 

βασανιστηρίων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία και 

παραστρατιωτικές δυνάμεις που δρουν στην χερσόνησο της Κριμαίας μετά τον 

Φεβρουάριο 2014· 

5. υπενθυμίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη κατοχής, έχει την ευθύνη να μεριμνά 

για την ασφάλεια του συνόλου του πληθυσμού και για το σεβασμό των ανθρωπίνων, 

πολιτισμικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων Τατάρων και όλων των 

άλλων μειονοτήτων της Κριμαίας και παράλληλα να διαφυλάσσει την έννομη τάξη 

στην Κριμαία· 

6. υπενθυμίζει ότι σε όργανα και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ, των 

Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν επιβληθεί είτε πλήρεις είτε 



 

 

μερικοί περιορισμοί στην πρόσβασή τους στη χερσόνησο της Κριμαίας και κατά 

συνέπεια εμποδίστηκαν να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους παρά την εντολή τους να ασκήσουν τέτοιες δραστηριότητες στην 

Κριμαία·  

7. καλεί τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις ντε φάκτο αρχές της Κριμαίας οι 

οποίες δεσμεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Κριμαία 

για τους διεθνείς οργανισμούς και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ· των 

Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για οποιαδήποτε ΜΚΟ 

του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ειδησεογραφικό μέσο επιθυμεί να 

επισκεφθεί, να εκτιμήσει την κατάσταση στην Κριμαία και να αναφέρει σχετικά· καλεί 

το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να ασκήσουν πιέσεις στην κατεύθυνση αυτή στη Ρωσία· 

χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης να 

αποστείλει τον Ειδικό Εντεταλμένο του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κριμαία, 

που ήταν η πρώτη επίσκεψη μετά τη ρωσική προσάρτηση και αναμένεται να οδηγήσει 

σε νέα εκτίμηση της κατάστασης επιτόπου· αναμένει να πληροφορηθεί τα πορίσματά 

του· τονίζει ότι οποιαδήποτε διεθνής παρουσία επί του εδάφους θα πρέπει να 

συντονίζεται με την Ουκρανία· 

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ουκρανίας να εγκαθιδρύσει διεθνή μηχανισμό 

διαπραγματεύσεων για την αποκατάσταση της ουκρανικής κυριαρχίας στην Κριμαία με 

τη μορφή «Γενεύη συν», η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την απευθείας δέσμευση της 

ΕΕ· καλεί τη Ρωσία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και άλλα μέρη 

σχετικά με τον τερματισμό της κατοχής στην Κριμαία, την άρση του εμπορικού και 

ενεργειακού εμπάργκο και την ανάκληση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην 

Κριμαία· 

9. αποδοκιμάζει την παρεμπόδιση της επιστροφής των Τατάρων ηγετών στην Κριμαία, τις 

εναντίον τους ποινικές διώξεις, καθώς και την άσκηση απαράδεκτων πιέσεων εναντίον 

άλλων μελών του Mejlis· αποδοκιμάζει επίσης το καταχρηστικό κλείσιμο του μέσου 

ενημέρωσης ATR το οποίο είχε σημαντική απεύθυνση στην κοινότητα των Τατάρων 

της Κριμαίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει την απαραίτητη 

οικονομική ενίσχυση προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία αυτού και άλλων 

μέσων ενημέρωσης στην εξορία, στην Ουκρανία· θεωρεί ότι το κλείσιμο των σχολείων 

και των σχολικών τάξεων των Τατάρων της Κριμαίας και οι περιορισμοί που 

επιβάλλονται στη χρήση της γλώσσας αποτελούν σοβαρό περιορισμό των στοιχειωδών 

δικαιωμάτων των μελών της κοινότητας, παράλληλα με το γεγονός ότι η ουκρανική 

γλώσσα έχει εκτοπισθεί από τη δημόσια σφαίρα·  

10. ζητεί τη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της Κριμαίας και τον πλήρη 

σεβασμό της ουκρανικής, της ταταρικής και οποιασδήποτε άλλης μειονοτικής γλώσσας 

και διακριτού πολιτισμού·  

11. αποδοκιμάζει τις ενέργειες της ντε φάκτο διοίκησης για παρεμπόδιση της λειτουργίας 

του Mejlis του λαού των Τατάρων της Κριμαίας, που είναι το ανώτατο εκτελεστικό και 

αντιπροσωπευτικό όργανο των Τατάρων της Κριμαίας, με κλείσιμο των κεντρικών 

γραφείων του και δήμευση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του, καθώς και με 

άλλες ενέργειες εκφοβισμού·  



 

 

12. καταδικάζει τις τακτικές επιθέσεις εναντίον ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, 

δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στην Κριμαία· 

αποδοκιμάζει την δια της βίας επιβολή διαβατηρίων, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, 

στους Ουκρανούς πολίτες της Κριμαίας· καταδικάζει επίσης την πρακτική των ντε 

φάκτο αρχών να επιβάλλουν τη ρωσική υπηκοότητα σε κατοίκους της Κριμαίας·  

13. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει εισαγωγές 

που προέρχονται από την Κριμαία, εκτός εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

προέλευσης των ουκρανικών αρχών, καθώς και τα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται 

με την εξαγωγή ορισμένων αγαθών και τεχνολογιών, τις επενδύσεις, το εμπόριο και τις 

υπηρεσίες στην Κριμαία· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις κυρώσεις αυτές έως ότου 

η Κριμαία επανενταχθεί πλήρως στην έννομη τάξη της Ουκρανίας· 

14. καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να διερευνήσει όλες τις υποθέσεις βασανισμού 

κρατουμένων, οι οποίοι έχουν συλληφθεί παράνομα στην Κριμαία και να 

απελευθερώσει κρατουμένους όπως τον Oleg Sentsov και τον Oleksandr Kolchenko, 

καθώς και τον Ahtem Chiigoz, αναπληρωτή πρόεδρο του Mejlis, τους Mustafa 

Degermendzhi και Ali Asanov οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κριμαία για την ειρηνική 

τους διαμαρτυρία κατά της κατοχής και να εγγυηθεί την ασφαλή επάνοδό τους στην 

Ουκρανία· ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει τις πολιτικά 

υποκινούμενες διώξεις διαφωνούντων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών· 

καταδικάζει τη συνακόλουθη μεταφορά τους στη Ρωσία και τη δια της βίας χορήγηση 

της ρωσικής υπηκοότητας·  

15. καταδικάζει τη στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της Κριμαίας με σημαντικό 

αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ζωή καθώς και τις απειλές της 

Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στην Κριμαία, κάτι που συνιστά σημαντική απειλή 

για την περιφερειακή, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια· επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για την απόσυρση όλων των ρωσικών δυνάμεων από την Κριμαία και την 

ανατολική Ουκρανία· 

16. υπογραμμίζει ότι η οικονομική συνεργασία καθώς και ο εφοδιασμός με αγαθά και 

υπηρεσίες μεταξύ της Ουκρανίας και της προσωρινά κατεχόμενης Κριμαίας πρέπει να 

διεξάγονται μέσα στο νομικό πλαίσιο της Ουκρανίας και να γίνονται σεβαστά από όλες 

τις πλευρές, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για τον πληθυσμό που 

ζει στην Κριμαία· σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προβλέψεων καλεί τις αρχές να 

ερευνήσουν και να θέσουν τέρμα σε τέτοιες παραβιάσεις· 

17. εκφράζει βαθιά ανησυχία σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΤ της Κριμαίας, η 

οποία έχει επιδεινωθεί σοβαρά μετά την ρωσική προσάρτηση, καθώς και την 

καταστολή και τις απειλές από τις ντε φάκτο αρχές και τις παραστρατιωτικές ομάδες·  

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη 

Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 

κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το 

κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και στο Mejlis του λαού των Τατάρων 

της Κριμαίας.  

 


