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Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, îndeosebi rezoluția sa din 

16 martie 2017 referitoare la deținuții ucraineni din Rusia și la situația din Crimeea1,  

– având în vedere declarația din 25 mai 2018 a purtătorului de cuvânt al Serviciului 

European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la cazurile deținuților în sau din 

Crimeea și Sevastopol, anexate ilegal, 

– având în vedere schimbul de vederi referitor la Rusia, din reuniunea din 16 aprilie 2018 

a Consiliului Afaceri Externe, 

– având în vedere Ordonanța din 19 aprilie 2017 a Curții Internaționale de Justiție emisă 

la cererea de indicare a măsurilor provizorii, depusă de Ucraina în cauza privind 

aplicarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului și a 

Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(Ucraina c. Federația Rusă), 

– având în vedere articolul 5 din Declarația universală a drepturilor omului și articolul 7 

din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care prevăd că nimeni 

nu va fi supus torturii sau tratamentelor ori pedepselor cu cruzime, inumane sau 

degradante și la care Federația Rusă este parte, 

– având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului, adoptată de 

Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998, 

– având în vedere Convenția de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de 

război, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2017)0087. 



 

 

A. întrucât cineastul ucrainean Oleg Sențov, care s-a opus anexării ilegale a peninsulei 

Crimeea de către Rusia, a fost arestat în mai 2014, fiind acuzat de desfășurarea unor 

activități în Crimeea; întrucât a fost tratat ca cetățean rus, în ciuda faptului că deține 

cetățenia ucraineană; 

B. întrucât, în cazul lui Oleg Sențov, au existat acuzații de tortură și de maltratare grave, în 

vederea obținerii ilegale de depoziții, cărora ulterior li s-a atribuit valoare juridică; 

C. întrucât, la 25 august 2015, Oleg Sențov, a fost condamnat de către o instanță a cărei 

competență nu este recunoscută de către UE, prin încălcarea dreptului internațional și a 

standardelor elementare de justiție; 

D. întrucât Oleg Sențov, care îndeplinește în prezent o pedeapsă cu închisoarea în 

penitenciarul cel mai nordic din Rusia, la Labytnangi, Yamalo-Neneț, a anunțat o grevă 

a foamei la 14 mai 2018 pe durată nedeterminată; 

E. întrucât numărul de deținuți politici din Rusia a crescut semnificativ în ultimii ani; 

întrucât Centrul pentru drepturile omului „Memorial”, care a primit Premiul Saharov în 

2009, a publicat la 29 mai 2018 o listă cu numele a 158 de prizonieri politici; 

F. întrucât Oyub Titiev, director al biroului Centrului pentru drepturile omului „Memorial” 

din Cecenia, a fost arestat la 9 ianuarie 2018 de către poliția locală sub acuzația de 

posesie de droguri; întrucât aceste acuzații au fost respinse de dl Titiev și denunțate de 

ONG-uri și de alți apărători ai drepturilor omului ca fiind fabricate; 

G. întrucât arestarea lui Oyub Titiev se înscrie într-o tendință îngrijorătoare de arestări, 

atacuri, intimidări și discreditări ale jurnaliștilor independenți și ale apărătorilor 

drepturilor omului; 

H. întrucât apărătorii drepturilor omului și alți actori ai societății civile, în special tătari din 

Crimeea, se confruntă cu amenințări, intimidări și arestări; 

I. întrucât, în numeroase cazuri, au fost semnalate utilizarea torturii și a tratamentelor 

crude și degradante; întrucât, până în prezent, aceste acuzații nu au fost investigate în 

mod corespunzător; întrucât se utilizează tortura pentru a obține mărturisiri și probe de 

vinovăție false; 

J. întrucât numeroși prizonieri și deținuți sunt supuși unor condiții inumane și aspre în 

închisori, care le pun în pericol sănătatea fizică și psihologică; întrucât există prizonieri 

care necesită asistență medicală și tratament de urgență; 

K. întrucât legislația restrictivă a Rusiei care reglementează drepturile politice și civile a 

fost extinsă la regiunea Crimeii, momentan sub ocupație, ceea ce a condus la limitarea 

drastică a libertății de întrunire, de exprimare, de asociere, de acces la informație și de 

religie, precum și la rapoarte credibile care relatează acte de intimidare și de tortură și 

dispariții forțate; 

L. întrucât arestările arbitrare, disparițiile forțate, cenzura și interdicțiile privind adunările 

pașnice au devenit o realitate de zi cu zi în Crimeea; întrucât numeroși tătari din 

Crimeea au fost arestați, fac obiectul unei anchete sau al unei urmăriri penale; întrucât, 

în acest sens, sunt vizați, de asemenea, avocații din Crimeea care le oferă asistență 

juridică acestor deținuți și apărătorii drepturilor omului care semnalează cazuri de 



 

 

dispariții forțate motivate politic în Crimeea, precum și jurnaliștii care raportează cu 

privire la situația tătarilor din Crimeea; 

M. întrucât autoritățile de ocupație din Crimeea au suprimat în mod deliberat și sistematic 

libertatea de exprimare în Crimeea, obstrucționând sistematic mass-media independentă 

și activitatea profesională a jurnaliștilor; întrucât, la 22 martie 2018, jurnalistul și 

activistul pentru drepturile tătarilor din Crimeea, Nariman Memedeminov, care a relatat 

despre ilegalități săvârșite de autoritățile de ocupație, a fost reținut de către forțele de 

securitate ruse și arestat în baza unor acuzații abuzive; întrucât, la 21 mai 2018, forțele 

de securitate ruse au arestat un alt cetățean jurnalist, Server Mustafaiev, după efectuarea 

unei percheziții în locuința sa din Crimeea ocupată, în special din motive religioase; 

N. întrucât Rusia pierde un număr semnificativ de cauze în fața Curții Europene a 

Drepturilor Omului, fără însă a pune în aplicare hotărârile pronunțate; 

O. întrucât Federația Rusă, în calitate de membru cu drepturi depline al Consiliului 

Europei, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și al ONU, s-

a angajat să respecte principiile democrației, ale statului de drept, precum și libertățile 

fundamentale și drepturile omului; întrucât, care urmare a numeroaselor încălcări ale 

principiilor statului de drept și a adoptării unor legi cu caracter restrictiv în ultimii ani, 

există temeri grave cu privire la respectarea de către Rusia a obligațiilor sale naționale și 

internaționale; întrucât Uniunea Europeană a oferit în mod repetat asistență 

suplimentară și experiență în domeniu pentru a ajuta Rusia să se modernizeze și să-și 

respecte ordinea constituțională și de drept, în concordanță cu standardele Consiliului 

Europei; 

P. întrucât, potrivit legii ruse privind „agenții străini”, ONG-urile care primesc finanțare 

din străinătate și care desfășoară o „activitate politică” trebuie să depună o cerere pentru 

a fi incluse pe o listă guvernamentală specială a agenților străini, făcând obiectul unui 

control și mai strict din partea guvernului, fiind obligate să includă în toate publicațiile, 

comunicatele de presă și rapoartele lor precizarea că aceste materiale au fost produse de 

un agent străin; 

Q. întrucât, ca reacție la anexarea ilegală a Crimeii și la războiul hibrid lansat împotriva 

Ucrainei, UE a adoptat treptat o serie de măsuri restrictive împotriva Rusiei, 

1. solicită ca autoritățile ruse să îi elibereze imediat și necondiționat pe Oleg Sențov și pe 

toți ceilalți cetățeni ucraineni deținuți ilegal în Rusia și în peninsula Crimeea; 



 

 

reamintește că, în prezent, există în total peste 701 de prizonieri politici ucraineni în 

Rusia și pe teritoriul ocupat al Crimeii; 

2. solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Oyub Titiev, director al Centrului 

pentru drepturile omului „Memorial” din Republica Cecenă, precum și a tuturor 

celorlalți prizonieri politici deținuți în Federația Rusă; 

3. solicită autorităților ruse să înceteze acțiunile de intimidare și hărțuire a Centrului 

pentru drepturile omului „Memorial”, a personalului său și a altor apărători ai 

drepturilor omului, și să le permită acestora să își desfășoare activitatea în domeniul 

drepturilor omului; 

4. subliniază faptul că tratamentul aplicat tuturor prizonierilor trebuie să respecte 

standardele internaționale și că toți deținuții ar trebui să aibă acces la asistență juridică, 

la familiile lor, la reprezentanții lor diplomatici și la tratament medical; subliniază că 

autoritățile ruse și personalul judiciar își asumă întreaga responsabilitate pentru 

siguranța și binele deținuților, în special în Crimeea, în conformitate cu a patra 

Convenție de la Geneva; 

5. reamintește Rusiei importanța respectării depline a obligațiilor de drept internațional 

care îi revin, în calitate de membru al Consiliului Europei și al Organizației pentru 

Securitate și Cooperare în Europa, precum și a drepturilor fundamentale ale omului și a 

statului de drept consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului și în Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice; 

6. subliniază faptul că în Federația Rusă libertatea de întrunire este garantată în temeiul 

articolului 31 din Constituția Rusiei și al Convenției europene a drepturilor omului, 

Rusia fiind semnatară a acestei convenții, ceea ce obligă autoritățile din Rusia la 

respectarea libertății de întrunire; 

7. solicită insistent autorităților ruse de la toate nivelurile să recunoască rolul esențial al 

apărătorilor drepturilor omului ca piloni ai democrației și ai statului de drept și să 

condamne public toate atacurile împotriva apărătorilor drepturilor omului, în special în 

                                                 
1  Lista neexhaustivă îi include pe: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat 

Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, 
Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Balukh, Ali 
Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul 
Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, 
Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhepparov, 
Dmitrii Dolgopolov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhtei, Ruslan Zeitullaiev, Server 
Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola Karpiuk, 
Stanislav Klykh, Andriy Kolomiiets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-
Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, Nariman 
Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, 
Seiran Mustafaiev, Server Mustafaiev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr 
Prisich, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider Saledinov, Seiran 
Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, Vadym Siruk, Edem 
Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat Suleimanov, Anna 
Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan Ametov, Asan Chapukh, 
Oleksii Chirnii, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Oleksandr Shumkov, 
Viktor Shur. 



 

 

Republica Cecenă; 

8. își exprimă solidaritatea cu cineastul ucrainean, activist politic și deținut politic Oleg 

Sențov, care a început o grevă a foamei la 14 mai 2018 pentru a cere eliberarea 

compatrioților săi deținuți în mod ilegal, și își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele 

acestei greve a foamei asupra sănătății lui; reamintește faptul că Oleg Sențsov, care a 

fost arestat în Crimeea la scurt timp după ce Rusia a preluat controlul asupra peninsulei 

în anul 2014 și ulterior condamnat pe baza depozițiilor făcute sub tortură, execută în 

prezent o pedeapsă de 20 ani cu închisoarea, sub acuzații multiple de terorism, într-un 

penitenciar de înaltă securitate la Yamal-Neneț, regiune din extremul nord al Rusiei; 

9. deplânge și condamnarea unui alt acuzat în această cauză, Oleksandr Kolcenko, la zece 

ani închisoare; 

10. ia act de faptul că un alt cetățean ucrainean deținut în mod ilegal, Vladimir Baluh, este 

în greva foamei din 19 martie 2018; 

11. invită autoritățile ruse responsabile și serviciile medicale să acorde acestor deținuți 

asistență medicală adecvată și să respecte etica medicală, neimpunându-le hrănirea 

forțată sau tratamente nedorite care pot constitui torturi și alte forme de rele tratamente; 

12. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că mulți dintre prizonierii politici 

ucraineni, precum Mykola Karpiyuk, Vladimir Prysych, Oleksiy Chirniy și Yevhen 

Panov, au fost grav torturați; 

13. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tendința îngrijorătoare de arestări, atacuri, 

intimidări și discreditări ale jurnaliștilor independenți și apărătorilor drepturilor omului 

activi în Rusia, în special în Cecenia; subliniază importanța societății civile și a 

organizațiilor, cum ar fi „Memorial”, și mesajul că activiștii societății civile din întreaga 

lume trebuie să fie liberi să își exercite drepturile elementare la libertate de gândire și de 

exprimare; solicită autorităților cecene și celor ruse să își respecte legislația internă și 

angajamentele internaționale și să sprijine statul de drept; 

14. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la climatul de impunitate, care permite 

desfășurarea unor astfel de acte și cere elaborarea unor măsuri juridice și de altă natură 

pentru a preveni, monitoriza și urmări efectiv în justiție autorii actelor de violență în 

cooperare cu societatea civilă; subliniază faptul că Rusia și guvernul rus sunt în ultimă 

instanță responsabili de anchetarea acestor acte, de aducerea autorilor acestor acte în 

fața justiției și de protejarea tuturor cetățenilor ruși în fața abuzurilor ilegale; 

15. atrage atenția asupra faptului că autoritățile ruse din Crimeea ocupată au arestat în mai 

2018 numeroși tătari din Crimeea, printre care Sever Mustafayev, Edem Smailov și unii 

membri ai familiei prizonierului politic Nuri Primov; 

16. condamnă încălcarea de către Rusia a dreptului internațional în teritoriile ocupate din 

Crimeea, inclusiv în ceea ce privește aplicarea legislației ruse, militarizarea sistematică 

a peninsulei Crimeea, care amenință securitatea regională și valul masiv de încălcări 

sistematice ale drepturilor omului care vizează, în special, persoane de etnie ucraineană 

și tătari din Crimeea; 

17. salută eliberarea liderilor tătarilor din Crimeea, Akhtem Chiygoz și Ilmi Umerov, 

condamnați la închisoare de instanțele rusești din Crimeea ocupată temporar în 



 

 

septembrie 2017, și cărora li s-a permis de către autoritățile ruse să părăsească Crimeea 

la 25 octombrie 2017; își exprimă recunoștința față de toți cei care au depus eforturi 

pentru eliberarea acestora, inclusiv organizații ruse pentru drepturile omului, precum 

organizația „Memorial”; 

18. reamintește autorităților ruse că, în calitatea lor de putere de ocupație de facto care 

exercită un control efectiv asupra Crimeii, sunt pe deplin responsabile de protecția 

cetățenilor din Crimeea de măsuri judiciare sau administrative arbitrare și că, în aceeași 

calitate, au obligația, potrivit dreptului internațional umanitar, să asigure protecția 

drepturilor omului în peninsulă; 

19. subliniază faptul că instanțele din Rusia, fie acestea militare sau civile, nu au 

competența de a judeca fapte comise în afara teritoriului Rusiei recunoscut la nivel 

internațional și subliniază faptul că procedurile judiciare în astfel de cauze nu pot fi 

considerate legitime; 

20. își reafirmă preocuparea în legătură cu legea privind „agenții străini” și modul în care 

este aplicată; consideră că definiția „activității politice” desfășurate de ONG-urile care 

acceptă finanțare străină este atât de largă încât permite practic guvernului să controleze 

aproape orice activitate organizată care are legătură cu viața publică; 

21. solicită insistent Rusiei să garanteze acces neîngrădit și necondiționat observatorilor 

internaționali din domeniul drepturilor omului și misiunilor de monitorizare; solicită 

organizațiilor internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei 

și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, să monitorizeze situația 

drepturilor omului din Crimeea mai îndeaproape și să ia măsurile care se impun; 

22. invită Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului să acorde o 

atenție constantă situației drepturilor omului din Crimeea și din regiunile din estul 

Crimeii, aflate în afara controlului guvernului; 

23. invită Consiliul și statele membre să rămână ferme și unite în angajamentul lor de 

aplicare a sancțiunilor convenite împotriva Rusiei și să le prelungească, și să ia în 

considerare măsuri specifice împotriva persoanelor responsabile pentru arestarea și 

judecarea deținuților politici; 

24. subliniază că este important ca Delegația Uniunii Europene în Rusia și ambasadele 

statelor membre să monitorizeze procesele apărătorilor drepturilor omului; 

25. solicită președinților Consiliului și Comisiei, precum și Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR), să urmărească îndeaproape cazurile de nerespectare a obligațiilor 

legale internaționale și să ridice aceste probleme în diferitele forumuri și reuniuni cu 

Rusia; 

26. reiterează solicitarea sa adresată VP/ÎR și SEAE, de a se asigura că toate cazurile de 

persoane urmărite penal din motive politice sunt aduse în discuție în cadrul consultărilor 

UE-Rusia pe tema drepturilor omului, atunci când acestea vor fi reluate, și că 

reprezentanților Rusiei la aceste consultări li se solicită un răspuns oficial pentru fiecare 

caz și să informeze Parlamentul cu privire la schimburile desfășurate cu autoritățile din 

Rusia; 



 

 

27. îndeamnă VP/ÎR și SEAE să se asigure că Uniunea urmărește să profite de orice ocazie, 

în limitele impuse de dreptul intern al Rusiei, de continuare a colaborării cu 

organizațiile societății civile din Rusia, sprijinindu-le totodată, inclusiv cu cele care 

promovează valorile democrației, drepturilor omului și statului de drept; 

28. invită UE să facă o declarație prin care să condamne încălcările drepturilor omului în 

Rusia și încercarea de a le ascunde în spatele Campionatului Mondial de Fotbal; 

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și 

președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse. 

 


