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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης και τη σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων 

συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, 

αφετέρου· 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία και τη 

Ρωσία, ιδίως τα ψηφίσματα της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, και ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας1 και της 

12ης Μαΐου 2016 σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας2, καθώς και τα ψηφίσματα 

που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ουκρανών πολιτών που κρατούνται παράνομα 

στη Ρωσία, όπως τα ψηφίσματα της 30ής Απριλίου 2015 για την υπόθεση της Nadiya 

Savchenko3 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις 

υποθέσεις Eston Kohve4, Oleg Sentsov και Olexandr Kolchenko5· 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 68/262 της 

27ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» και το ψήφισμα 

της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 71/205 της 19ης Δεκεμβρίου 2016 με 

τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη Δημοκρατία της 

Κριμαίας και στη Σεβαστούπολη (Ουκρανία)», 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές 

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, το Διεθνές 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0043. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0218. 
3  ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 101. 
4  Εσθονός υπήκοος. 
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0314. 



 

 

Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών (UNDRIP), 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με την προστασία των πολιτών εν 

καιρώ πολέμου, 

– έχοντας υπόψη τη «Δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ» που 

εγκρίθηκε και υπογράφηκε στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και επικυρώθηκε στο 

σύνολό της από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2202 

(2015) της 17ης Φεβρουαρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου για συνέχιση των κυρώσεων που έχουν 

επιβληθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία σε σχέση με την παράνομη προσάρτηση της 

χερσονήσου της Κριμαίας, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του λεγόμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κριμαίας, της 

26ης Απριλίου 2016, με την οποία το Mejlis του λαού των Τατάρων της Κριμαίας 

χαρακτηρίζεται εξτρεμιστική οργάνωση και απαγορεύεται η δραστηριότητά του στη 

χερσόνησο της Κριμαίας, 

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

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μάρτιος του 2017 σηματοδοτεί την τρίτη θλιβερή επέτειο 

της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι 

παράνομη και συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών 

συμφωνιών που έχουν υπογράψει τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία, 

συγκεκριμένα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του 

Μνημονίου της Βουδαπέστης και της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Εταιρικής 

Σχέσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 1997· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσάρτησης, οι ρωσικές αρχές 

θεωρούνται υπεύθυνες για την προστασία των ατόμων και των πολιτών της Κριμαίας, 

μέσω των ντε φάκτο αρχών που είναι παρούσες της περιοχής· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

δημόσιες πηγές, τουλάχιστον 62 ουκρανοί πολίτες διώκονται παράνομα για πολιτικούς 

λόγους από τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου, 49 εκ των οποίων είναι κάτοικοι 

Κριμαίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ουκρανών πολιτικών κρατουμένων 

στη Ρωσία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του 2016, παρά την ευπρόσδεκτη αποφυλάκιση 

έξι Ουκρανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, 17 πολίτες της Ουκρανίας 

κρατούνται παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία και 15 στην κατεχόμενη Κριμαία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον εκατό ουκρανοί πολίτες κρατούνται όμηροι υπό 

άθλιες συνθήκες από τις δυνάμεις των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών 

στις περιοχές της Ουκρανίας Ντονέτσκ και Λουχάνσκ· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες περιπτώσεις έχει καταγγελθεί η χρήση 

βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής και ταπεινωτικής μεταχείρισης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς μέχρι 

σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται χρήση βασανιστηρίων με σκοπό την 



 

 

απόσπαση ομολογιών και τη στήριξη ψευδών στοιχείων ενοχής· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης δικηγόροι της Κριμαίας που παρέχουν δωρεάν 

νομική βοήθεια στα άτομα αυτά και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, οι οποίοι καταγγέλλουν περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων βίαιων 

εξαφανίσεων στην Κριμαία, καθώς και δημοσιογράφοι που αρθρογραφούν για την 

κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί φυλακισμένοι και κρατούμενοι αντιμετωπίζουν 

σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές, που είναι επικίνδυνες για τη 

σωματική και ψυχική τους υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κρατούμενοι που 

χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα και θεραπεία· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2016, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών χαρακτήρισε τη Ρωσία κατοχική δύναμη και καταδίκασε την προσωρινή κατοχή 

του εδάφους της Ουκρανίας – την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και της 

Σεβαστούπολης – από τη Ρωσική Ομοσπονδία και επιβεβαίωσε ότι δεν αναγνωρίζει την 

προσάρτησή της· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 της Σύμβασης της Γενεύης για την 

προστασία των πολιτών εν καιρώ πολέμου, «προστατευόμενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται 

να συλλαμβάνονται, να διώκονται ή να καταδικάζονται από τη δύναμη κατοχής για 

πράξεις που διέπραξαν ή για γνώμες που εξέφρασαν πριν από την κατοχή»· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ η Ρωσία 

αναγνωρίζεται ως δύναμη κατοχής στην οποία επιβάλλονται οι υποχρεώσεις της 

δύναμης κατοχής, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ατόμων και των πολιτών 

της Κριμαίας· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοριστική νομοθεσία της Ρωσίας που διέπει τα πολιτικά 

και αστικά δικαιώματα επεκτάθηκε στην Κριμαία, πράγμα που οδήγησε σε δραστικό 

περιορισμό των ελευθεριών του συνέρχεσθαι, της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, της 

πρόσβασης στις πληροφορίες και της θρησκείας, καθώς και τις αξιόπιστες πληροφορίες 

για εκφοβισμούς, εξαφανίσεις και βασανιστήρια· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 20 000 εσωτερικά εκτοπισθέντες από την 

Κριμαία σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ότι η λειτουργία του Mejlis του λαού των 

Τατάρων της Κριμαίας έχει απαγορευθεί και ότι έχει χαρακτηρισθεί εξτρεμιστική 

οργάνωση, και ότι τα ουκρανικά σχολεία της χερσονήσου έχουν κλείσει· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιανουαρίου 2017, η Ουκρανία προσέφυγε στο Διεθνές 

Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για να κηρυχθεί η Ρωσική Ομοσπονδία υπεύθυνη για 

υποστήριξη της τρομοκρατίας στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας και για διακρίσεις 

κατά της ουκρανικής εθνότητας και των Τατάρων της Κριμαίας στην κατεχόμενη 

Κριμαία· 

1. υποστηρίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα 

της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και επαναλαμβάνει 

ότι καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας 

και της Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία· υποστηρίζει πλήρως τη σταθερή και 

διαρκή αποφασιστικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να μην αναγνωρίσουν την 

προσάρτηση και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει για το θέμα αυτό·  



 

 

2. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της 

Κριμαίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ότι η παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, οι 

καταχρήσεις εις βάρος των μέσων ενημέρωσης και η επιβολή της ρωσικής ιθαγένειας 

αποτελούν πλέον συστηματικά φαινόμενα και ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα 

και ελευθερίες δεν κατοχυρώνονται στην Κριμαία· 

3. καταδικάζει τις πολιτικές διακρίσεων που επιβάλλουν οι λεγόμενες αρχές εις βάρος, 

μεταξύ άλλων, της εθνοτικής μειονότητας των Τατάρων της Κριμαίας, την παραβίαση 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους, τον αυξανόμενο εκφοβισμό της εν λόγω κοινότητας 

και όσων αντιτίθενται στην προσάρτηση στη Ρωσία και την έλλειψη ελευθερίας 

έκφρασης και ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι στη χερσόνησο· 

4. καλεί τη Ρωσία να απελευθερώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλους τους 

ουκρανούς πολίτες που κρατούνται αυθαίρετα και παράνομα, τόσο στη Ρωσία όσο και 

στα υπό προσωρινή κατοχή εδάφη της Ουκρανίας, και να μεριμνήσει για την ασφαλή 

επιστροφή τους, συμπεριλαμβανομένων των Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, 

Oleksandr Kolchenko, Oleg Sentsov, Oleksiy Chyrniy, Oleksandr Kostenko, Serhiy 

Lytvynov, Valentyn Vyhivskyi, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Ruslan Zeytullayev, 

Nuri Primov, Rustem Vaitov, Ferat Sayfullayev, Akhtem Chiyhoz, Mustafa 

Dehermendzhi, Ali Asanov, Inver Bekirov, Muslim Aliyev, Vadim Siruk, Arsen 

Dzhepparov, Refat Alimov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Rustem Abiltarov, Enver 

Mamutov, Artur Panov, Evheniy Panov, Roman Suschenko και Emir-Usein Kuku, 

υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να επιτρέψει σε όλους τους 

προαναφερθέντες να ταξιδεύουν ελεύθερα, συμπεριλαμβανομένου του Mykola Semena, 

ο οποίος διώκεται λόγω του δημοσιογραφικού έργου του στο Radio Free Europe/Radio 

Liberty· 

5. τονίζει ότι η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στις 21 Μαρτίου 2014, να 

προσαρτήσει την Κριμαία είναι πάντα παράνομη και καταδικάζει απερίφραστα τη 

μετέπειτα απόφαση των ρωσικών αρχών να δώσουν ρωσικά διαβατήρια σε όλους τους 

κατοίκους της Κριμαίας· 

6. υπενθυμίζει στη Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη κατοχής με ουσιαστικό έλεγχο στην 

Κριμαία και δεσμευόμενη από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υποχρέωσή της να διασφαλίζει την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο και καλεί τις ρωσικές αρχές να 

εξασφαλίσουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Κριμαία στους διεθνείς οργανισμούς και 

τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, καθώς και σε οιαδήποτε ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή 

ειδησεογραφικό μέσο επιθυμεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη, να αξιολογήσει την 

κατάσταση και να αναφέρει σχετικά· καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να απλουστεύσουν 

τη διαδικασία για τη χορήγηση πρόσβασης στη χερσόνησο σε αλλοδαπούς 

δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρους· 

7. θεωρεί ότι η απαγόρευση των δραστηριοτήτων του Mejlis συνιστά σοβαρή παραβίαση 

των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κριμαίας και επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως την 

έκκλησή του για άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης και των αποτελεσμάτων της· 

εκφράζει τη λύπη του για τις νομικές διώξεις και τις απειλές για συλλήψεις ηγετικών 

στελεχών του Mejlis, όπως του Mustafa Dzhemilev, βουλευτή του ουκρανικού 



 

 

κοινοβουλίου Verkhovna Rada και υποψήφιου για το Βραβείο Ζαχάρωφ, και του Refat 

Chubarov, προέδρου του Mejlis· 

8. υπογραμμίζει ότι οι Τάταροι της Κριμαίας, ως αυτόχθων λαός της χερσονήσου, και η 

πολιτιστική τους κληρονομιά φαίνεται να αποτελούν πρωταρχικό στόχο καταστολής· 

ζητεί ανεμπόδιστη πρόσβαση στην Κριμαία για τα διεθνή όργανα και τους 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ, των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου 

της Ευρώπης· 

9. υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι, παρά τον παράνομο χαρακτήρα της προσάρτησης 

της Κριμαίας, η Ρωσία έχει, εκ των πραγμάτων, την πλήρη ευθύνη για τη τήρηση της 

έννομης τάξης στην Κριμαία και για την προστασία των πολιτών της Κριμαίας από 

αυθαίρετα δικαστικά ή διοικητικά μέτρα· 

10. εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πολυάριθμες αξιόπιστες αναφορές για περιπτώσεις 

εξαφανίσεων, βασανιστηρίων και συστηματικού εκφοβισμού ντόπιων πολιτών που 

αντιτίθενται στην προσάρτηση της Κριμαίας, και καλεί τη Ρωσία να σταματήσει 

αμέσως τις πρακτικές δίωξης, να διερευνήσει αποτελεσματικά όλες τις περιπτώσεις 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων 

εξαφανίσεων, των αυθαίρετων κρατήσεων, των βασανιστηρίων και της 

κακομεταχείρισης των κρατουμένων, και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων 

των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης, της θρησκείας ή 

των πεποιθήσεων και του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος της ειρηνικής 

συνάθροισης· ζητεί την άμεση διερεύνηση όλων των εξαφανίσεων και απαγωγών κατά 

τη διάρκεια της περιόδου κατοχής της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης 

του Ervin Ibragimov· 

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, το ρωσικό σύστημα δικαιοσύνης 

έχει εφαρμογή μόνο στα εγκλήματα που διαπράττονται στην επικράτεια της Ρωσίας· 

καταδικάζει το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου κίνησαν ορισμένες 

ποινικές υποθέσεις για πράξεις που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και στην 

Κριμαία πριν από την προσάρτηση· 

12. χαιρετίζει την πρόσφατη επίσκεψη της ουκρανής Διαμεσολαβήτριας στην Κριμαία 

προκειμένου να συναντηθεί με τους κρατουμένους· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι δεν της επιτράπηκε να τους συναντήσει όλους και ευελπιστεί ότι κατά τη 

διάρκεια των μελλοντικών επισκέψεων θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στους 

Ουκρανούς που βρίσκονται στις φυλακές της Κριμαίας, καθώς και στα άτομα που 

έχουν μεταφερθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία· 

13. ζητεί απεριόριστη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών 

παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των ανθρωπιστικών φορέων στη 

χερσόνησο της Κριμαίας και τη δημιουργία ανεξάρτητων μηχανισμών 

παρακολούθησης, καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής και νομικής βοήθειας, 

ανάλογα με τις ανάγκες· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Ουκρανίας για την 

αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία να 

παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τις δίκες για τις υποθέσεις ουκρανών πολιτικών 

κρατουμένων και να δώσουν πληροφορίες για τη μεταχείρισή τους ενόσω βρίσκονταν 

υπό κράτηση· εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες για χρήση ψυχιατρικών 



 

 

αγωγών τιμωρητικού χαρακτήρα· αναμένει από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, την ΕΥΕΔ 

και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν στενά τις νομικές διαδικασίες 

κατά ουκρανών πολιτών στη Ρωσία και να επιδιώξουν να έχουν πρόσβαση στα άτομα 

αυτά, πριν, κατά και μετά τις δίκες· 

14. καταδικάζει την κρατούσα πρακτική της μεταφοράς κρατουμένων σε απομακρυσμένες 

περιοχές της Ρωσίας, καθώς αυτό θέτει σοβαρά εμπόδια στην επικοινωνία τους με τις 

οικογένειές τους και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η 

πρακτική αυτή συνιστά παράβαση της ρωσικής νομοθεσίας, ιδίως του άρθρου 73 του 

Ποινικού Κώδικα, βάσει του οποίου οι ποινές πρέπει να εκτίονται στην περιοχή στην 

οποία διαμένουν οι κατάδικοι ή στην οποία εκδίδεται η καταδικαστική απόφαση· 

καταγγέλλει την πρακτική της άρνησης, στις προξενικές αρχές, της δυνατότητας να 

επισκέπτονται τα άτομα που τελούν υπό κράτηση και ζητεί από τις αρχές να επιτρέψουν 

χωρίς όρους τις επισκέψεις αυτές· ζητεί την πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του 

Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στις φυλακές στα κατεχόμενα εδάφη και τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων των κρατουμένων να επικοινωνούν με συγγενείς και φίλους ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, τόσο δι’ αλληλογραφίας όσο και με την υποδοχή επισκεπτών· 

15. υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη να διασφαλίσει η Ουκρανία την προστασία των 

δικαιωμάτων και των αναγκών των εκτοπισμένων ουκρανών πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να ψηφίζουν και να διαθέτουν πλήρη 

νομική και διοικητική προστασία στη χώρα τους· 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Προεδρείου του Ανώτατου 

Δικαστηρίου της Ρωσίας της 22ας Φεβρουαρίου 2017 να ανακαλέσει την 

καταδικαστική απόφαση κατά του Ildar Dadin για συμμετοχή σε διάφορες διαδηλώσεις 

χωρίς άδεια, μεταξύ άλλων σε διαμαρτυρία για τον ρωσικό πόλεμο κατά της 

Ουκρανίας, και να διατάξει την αποφυλάκισή του, μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 

της 24ης Νοεμβρίου 20161 προς υπεράσπισή του· 

17. καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 

χερσόνησο της Κριμαίας· υπογραμμίζει τη γενική ανάγκη να διαδραματίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ορατό, αποτελεσματικό και προενεργό ρόλο στην προώθηση 

μιας βιώσιμης ειρηνικής λύσης· 

18. ζητεί την υποστήριξη της ΕΕ για τα έργα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης των 

Ουκρανών και των Τατάρων της Κριμαίας, καθώς και γι’ αυτά που έχουν 

δρομολογήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και το Radio Free 

Europe/Radio Liberty, και υπέρ των σχολείων των Ουκρανών και των Τατάρων της 

Κριμαίας και άλλων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προστασία της πολιτιστικής 

τους κληρονομιάς· 

19. ζητεί να επιβληθούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα στα άτομα που ευθύνονται για 

σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων στις τράπεζες της ΕΕ· 

20. καλεί όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις των συμφωνιών του 

Μινσκ, συμπεριλαμβανομένων του τερματισμού των στρατιωτικών δραστηριοτήτων 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0446. 



 

 

στο Ντονμπάς και της ανταλλαγής και απελευθέρωσης των ομήρων, και να 

εξασφαλίσουν τη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση επιστροφή όλων των αιχμαλώτων· 

υπενθυμίζει την ιδιαίτερη ευθύνη της ρωσικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό· 

21. ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα να θεσπιστεί ένα διεθνές σχήμα διαπραγματεύσεων 

με αντικείμενο τον τερματισμό της κατοχής στην Κριμαία με τη συμμετοχή της ΕΕ, το 

οποίο θα βασίζεται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

διεθνείς αρχές· 

22. καλεί το Συμβούλιο να βρει τρόπους να υποστηρίξει την Ουκρανία στο πλαίσιο του 

ΔΠΔ στην υπόθεση για τον καταλογισμό ευθύνης στη Ρωσική Ομοσπονδία για 

υποστήριξη της τρομοκρατίας στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας και για διακρίσεις 

εις βάρος των Ουκρανών και των Τατάρων της Κριμαίας στην κατεχόμενη Κριμαία· 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της 

Ουκρανίας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ουκρανίας και της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. 

 

 


