
 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

P8_TA(2018)0260 

H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η 

υπόθεση του Nabeel Rajab  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την 

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν και ιδίως την υπόθεση του 

Nabeel Rajab (2018/2755(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 

το Μπαχρέιν και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-

Khawaja και Ibrahim Sharif1, της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το Μπαχρέιν, και 

ειδικότερα την περίπτωση του Nabeel Rajab2, της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το 

Μπαχρέιν: την περίπτωση του Mohammed Ramadan3, της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με 

το Μπαχρέιν4, της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις εκτελέσεις στο Κουβέιτ και 

το Μπαχρέιν5, καθώς και της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση της 

συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες6, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης, της 17ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την καταδίκη του γενικού γραμματέα του 

Al-Wefaq, Ali Salman, στο Μπαχρέιν, της 11ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταδίκη 

του κ. Nabeel Rajab από δικαστήριο του Μπαχρέιν  και, της 6ης Ιουνίου 2018, σχετικά 

με την καταδίκη του υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Μπαχρέιν, κ. 

Nabeel Rajab, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 22ας Νοεμβρίου 2017, από τον πρόεδρο της 

Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

– έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της άτυπης ομάδας εργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, της 15ης Μαΐου 2018, 
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– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 του Ύπατου Αρμοστή των 

Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, σχετικά με 

την κατάσταση στο Μπαχρέιν, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 12ης Μαΐου 2017 της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των 

βασανιστηρίων, 

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπαχρέιν, του Φεβρουαρίου 2002, ιδίως το κεφάλαιο 

3, άρθρο 364 του Ποινικού Κώδικα και τον νόμο περί ιθαγένειας του Μπαχρέιν, του 

1963, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου του 2011 της Ανεξάρτητης Εξεταστικής 

Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI), 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερμάχους των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τους διαλόγους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 

τρίτες χώρες,  για τη θανατική ποινή, για τα βασανιστήρια και για την ελευθερία της 

έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, 

τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 

ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και 

τον Αραβικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πράξεις στις οποίες το Μπαχρέιν 

είναι συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 

1948, ιδίως δε το άρθρο 15, 

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

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιουνίου 2018, το Ανώτατο Εφετείο του Μπαχρέιν 

αποφάσισε να διατηρήσει την πενταετή ποινή φυλάκισης εις βάρος του εξέχοντος 

υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Nabeel Rajab, λόγω «διασποράς ψευδών 

φημών σε καιρό πολέμου» (άρθρο 133 του Ποινικού Κώδικα του Μπαχρέιν), 

«προσβολής γειτονικής χώρας» (άρθρο 215) και «προσβολής καταστατικού φορέα» 

(άρθρο 216) σε σχέση με καταχωρήσεις που ανάρτησε στο Twitter όσον αφορά 

καταγγελίες βασανιστηρίων στη φυλακή Jaw του Μπαχρέιν και τις υπό την ηγεσία της 

Σαουδικής Αραβίας, αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού στην Υεμένη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες βασίζονται σε διατάξεις οι οποίες 

ποινικοποιούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται με το 

άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο 

επικύρωσε το Μπαχρέιν το 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab αναμένεται τώρα 

να ασκήσει έφεση σε τελευταίο βαθμό ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου του 

Μπαχρέιν· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab έπρεπε να έχει αποφυλακιστεί αυτόν τον μήνα μετά 

την έκτιση ποινής φυλάκισης δύο ετών, με εξευτελιστικές συνθήκες φυλάκισης οι 

οποίες ισοδυναμούσαν με κακομεταχείριση, για τηλεοπτικές συνεντεύξεις που 

παραχώρησε κατά τα έτη 2015 και 2016 σχετικά με τους περιορισμούς στην ελευθερία 

του Τύπου στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την αυθαίρετη σύλληψη 



 

 

του, τον Ιούνιο του 2016, ο Nabeel Rajab υφίστατο ταξιδιωτική απαγόρευση ενώ 

επίσης εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο ετών μεταξύ του 2012 και του 2014 σε σχέση με 

την από μέρους του άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του 

συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την 

αυθαίρετη κράτηση αποφάνθηκε το 2013 ότι είχε τεθεί αυθαίρετα υπό κράτηση για τον 

ρόλο του στη διεξαγωγή και την οργάνωση διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι έχει υποστεί άδικες διώξεις· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από αυτήν τη νέα πενταετή ποινή, ο Nabeel Rajab 

ενδέχεται να εκτίσει επιπλέον χρόνο φυλάκισης για έως και 14 άλλες εκκρεμείς 

υποθέσεις για τις οποίες φέρεται να τον διώκει η κυβέρνηση, επίσης με την 

επιπρόσθετη κατηγορία «διασποράς ψευδών ειδήσεων και δηλώσεων και κακόβουλων 

φημών που υπονομεύουν το κύρος του κράτους»· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, στις 

12 Σεπτεμβρίου 2017, η κυβέρνηση τον κατηγόρησε για «διασπορά ψευδών ειδήσεων», 

«υποκίνηση μίσους κατά του καθεστώτος» και «υποκίνηση μη συμμόρφωσης με τη 

νομοθεσία» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab έχει υποστεί κακουχίες λόγω των κακών συνθηκών 

κράτησης, οι οποίες έχουν πλήξει σοβαρά τη σωματική υγεία του· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η οικογένειά του ανέφερε επίσης πως τίθεται υπό περιορισμό στο κελί του 23 ώρες 

ημερησίως ως τιμωρία, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί σοβαρά η κατάσταση της υγείας 

του με την πάροδο του χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η 

διοίκηση των φυλακών παρενέβη σκόπιμα στην ιατρική περίθαλψη του κ. Rajab· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση του Nabeel Rajab έχει καταστεί σύμβολο για τους 

υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τον σεβασμό της ελευθερίας της 

έκφρασης στο Μπαχρέιν, καθώς και ότι η περίπτωσή του αντιβαίνει στις δεσμεύσεις 

της ίδιας της κυβέρνησης του Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ένας μόνο από 

μια σειρά ατόμων που έχουν υποστεί αυθαίρετη κράτηση και δίωξη για την άσκηση της 

ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των 

βασανιστηρίων αναφέρθηκε στις πολυάριθμες και συνεχείς καταγγελίες για εκτεταμένα 

βασανιστήρια και κακομεταχείριση ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους, ιδίως 

αυτών που συνελήφθησαν λόγω κατηγοριών για τρομοκρατία, και εξέφρασε τη βαθιά 

της ανησυχία σχετικά με τις περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, 

Naji Fateel, Hussain Jawad, Abdulwahab Hussain και Abduljalil al-Singace· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των 

εκτελέσεων και των θανατικών ποινών μετά την άρση ενός επταετούς μορατόριουμ τον 

Φεβρουάριο του 2017, μεταξύ συνεχιζόμενων καταγγελιών περί βασανιστηρίων και 

κακομεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν προβαίνει εκ νέου σε δίκες 

πολιτών ενώπιον στρατοδικείων, κατόπιν της αναθεώρησης του συντάγματος που 

πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές 

αποκατέστησαν τις εξουσίες σύλληψης και έρευνας της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, 

παρά τα βασανιστήρια και τις κακοποιήσεις που έχουν καταγραφεί στο ενεργητικό της· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Μπαχρέιν έχει γίνει κρίσιμη όσον αφορά την 

ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αυξημένη καταστολή των υπερμάχων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των ειρηνικών ακτιβιστών της αντιπολίτευσης περιλαμβάνονται 



 

 

ποινές φυλάκισης, εξορίες, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, αφαιρέσεις ιθαγένειας ή 

σοβαρές απειλές και εκφοβισμός, λόγω του ειρηνικού τους έργου· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων και το Συμβούλιο της Σούρα 

του Μπαχρέιν ενέκριναν μια τροπολογία του νόμου περί της άσκησης των πολιτικών 

δικαιωμάτων η οποία θα εμποδίσει την ανεξάρτητη πολιτική συμμετοχή στις εκλογές 

του 2018· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, η λειτουργία του μεγαλύτερου αντιπολιτευτικού 

κόμματος στο Μπαχρέιν, του Al-Wefaq, ανεστάλη, με πάγωμα των περιουσιακών 

στοιχείων του και αποκλεισμό της ιστοσελίδας του στο εσωτερικό της χώρας, από το 

καθεστώς του Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έδρα του κόμματος δέχτηκε 

επιδρομή, η οποία οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών ενάντια σε αυτό για «χρόνια 

αδιαφορία για το σύνταγμα του Βασιλείου και αμφισβήτηση της νομιμότητάς του», 

«εκκλήσεις εξωτερικής παρέμβασης», καθώς και για «προώθηση της βίας και στήριξη 

τρομοκρατικών οργανώσεων»· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Μαΐου 2017, διατάχθηκε από δικαστήριο του 

Μπαχρέιν η διάλυση της αντιπολιτευτικής ομάδας του Μπαχρέιν National Democratic 

Action Society (Waad)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2017, το Ανώτατο 

Εφετείο του Μπαχρέιν έκανε δεκτή την απόφαση του εφετείου για τη διάλυση της 

ομάδας Waad· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Μαΐου 2018, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο του 

Μπαχρέιν αφαίρεσε την ιθαγένεια 115 ατόμων εν μέσω ειδήσεων για βασανιστήρια και 

παραβιάσεις των διαδικαστικών εγγυήσεων σε άδικη μαζική δίκη· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η απειλή αφαίρεσης ή η ίδια η αφαίρεση της ιθαγένειας χρησιμοποιείται ως μέσο 

πολιτικής καταπίεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφαιρέθηκε η υπηκοότητα πολυάριθμων 

ατόμων στο Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κυρίως από το τμήμα του 

πληθυσμού των Σιιτών, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 15 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 7 της 

Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από τις διαδηλώσεις του 2011 και κατόπιν των 

συμπερασμάτων της έκθεσης της BICI, έχει συσταθεί μια σειρά από εσωτερικά όργανα 

για την παρακολούθηση των κυβερνητικών καταχρήσεων, τα οποία όμως δεν είναι 

αρκετά αποτελεσματικά και ανεξάρτητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

ανεξαρτησίας των οργάνων αυτών φέρεται να προκαλεί έλλειψη λογοδοσίας εντός της 

κυβέρνησης του Μπαχρέιν και των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

γεγονός αυτό έχει προωθήσει νοοτροπία ατιμωρησίας που υπονομεύει τις απόπειρες 

δημοκρατικής μεταρρύθμισης και συμβάλλει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση της 

χώρας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των 

πολιτών και τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μία από 

τις κύριες προτεραιότητές της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

1. ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων εκείνων που κρατούνται αποκλειστικά λόγω των 

ειρηνικών δραστηριοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικών 

δραστηριοτήτων που διεξάγουν· ζητεί να τεθεί τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας, 



 

 

παρενόχλησης, εκφοβισμού, μεταξύ άλλων σε δικαστικό επίπεδο, και λογοκρισίας των 

υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών αντιπάλων, των διαδηλωτών, 

των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των συγγενών αυτών εντός και εκτός 

της χώρας από μέρους των κρατικών αρχών, καθώς και των υπηρεσιών και δυνάμεων 

ασφαλείας· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή των θεμελιωδών δημοκρατικών 

δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και 

του συνέρχεσθαι, την πολιτική πολυφωνία, την ειρηνική διαφωνία και το κράτος 

δικαίου στο Μπαχρέιν· 

2. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του κ. Rajab, την άρση τυχόν λοιπών 

κατηγοριών εις βάρος του και την εγγύηση από τις αρχές του Μπαχρέιν ότι, εν αναμονή 

της αποφυλάκισής του, δεν θα υποστεί βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης 

και ότι θα έχει τακτικές επαφές με την οικογένειά του, τους δικηγόρους της επιλογής 

του, καθώς και επαρκή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη· καταδικάζει την κράτηση 

του Nabeel Rajab, η οποία παραβιάζει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμά του στην ελευθερία 

της έκφρασης και την ελεύθερη κυκλοφορία του· 

3. καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και 

δεσμεύσεις τους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και να εγγυηθούν ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον 

για τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους επικριτές των αρχών, 

μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εκλογών του 2018, στις οποίες είναι εγγυημένα τα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς 

συνέρχεσθαι· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν την ευθύνη της να επιτύχει 

την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από πολιτικές 

απόψεις, κομματική ένταξη ή θρήσκευμα· 

4. εκφράζει τη λύπη του για τις κακές συνθήκες στις φυλακές της χώρας και τη χρήση 

βασανιστηρίων από τις δυνάμεις ασφαλείας και το προσωπικό των φυλακών του 

Μπαχρέιν· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να απόσχουν από 

βασανιστήρια και κάθε λογής σκληρή και ταπεινωτική μεταχείριση των κρατουμένων, 

να διερευνήσουν πλήρως όλες τις καταγγελίες για παραβίαση βασικών δικαιωμάτων 

των φυλακισμένων και για βασανιστήρια, καθώς και να προχωρήσουν σε προσαγωγές 

των αυτουργών’ 

5. υπενθυμίζει στις αρχές του Μπαχρέιν ότι το άρθρο 15 της Σύμβασης κατά των 

βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 

ή τιμωρίας απαγορεύει τη χρήση δήλωσης που έγινε κατόπιν βασανιστηρίων ως 

αποδεικτικού στοιχείου σε οιαδήποτε διαδικασία· ζητεί την άμεση επικύρωση από το 

Μπαχρέιν του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων· 

6. καταδικάζει απερίφραστα τον υψηλό αριθμό θανατικών ποινών στη χώρα και ζητεί 

επίσημο μορατόριουμ σε όλες τις εκτελέσεις· ζητεί την επανεξέταση όλων των 

θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι στις εν λόγω δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή 

πρότυπα· 

7. καλεί τις αρχές να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, προκειμένου να τερματιστεί η χρήση 

δικών ενώπιον στρατοδικείου για την εκδίκαση υποθέσεων πολιτών· 



 

 

8. καταδικάζει τις μαζικές αφαιρέσεις ιθαγένειας που χρησιμοποιούνται ως μέσο 

αντιποίνων και παροτρύνει τις αρχές του Μπαχρέιν να ακυρώσουν την απόφαση και να 

συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα· 

9. καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να άρουν αμέσως την ταξιδιωτική απαγόρευση εις βάρος 

των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιμένει να εγγυώνται οι αρχές σε 

κάθε περίπτωση ότι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν είναι σε 

θέση να ασκούν τις θεμιτές δραστηριότητές τους στον τομέα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, χωρίς παρεμπόδιση, εκφοβισμό ή 

παρενόχληση· 

10. προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να επιδιώξει τη σταθερότητα μέσω 

μεταρρυθμίσεων και τη συμφιλίωση χωρίς αποκλεισμούς, σε κλίμα ελεύθερης 

έκφρασης των οποιωνδήποτε θεμιτών και ειρηνικών πολιτικών διαμαρτυριών, ιδίως 

ενόψει των επερχόμενων εκλογών για το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, οι οποίες 

έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2018· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στο Μπαχρέιν, 

συμπεριλαμβανομένης της καταστολής της λειτουργίας του αντιπολιτευτικού κόμματος 

Al-Wefaq, της διάλυσης της αντιπολιτευτικής ομάδας Waad και της απαγόρευσης 

συμμετοχής μελών από τις διαλυμένες ομάδες αυτές στις επικείμενες εκλογές· θεωρεί 

ότι οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν στις αρχές του δημοκρατικού πλουραλισμού και της 

διεξαγωγής ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, ενώ επίσης τελούν σε αντίθεση με τις 

διεθνείς συμφωνίες και το Σύνταγμα του Μπαχρέιν· καλεί όλα τα μέρη να 

συμμετάσχουν σε γνήσιο εθνικό διάλογο, προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση σε μια 

ειρηνική και ουσιαστική διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης· 

11. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προβάλλουν συστηματικά τις 

ανησυχίες τους σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 

Μπαχρέιν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης στοχευμένων μέτρων εις βάρος 

όσων είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

12. καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να κάνουν μνεία του 

Μπαχρέιν στις δηλώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών δυνάμει του σημείου 4 κατά τις 

προσεχείς συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· 

13. καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συνεργαστεί με τους Ειδικούς Εισηγητές του 

ΟΗΕ (ιδίως όσον αφορά τα βασανιστήρια, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τη 

θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, την ανεξαρτησία των 

δικαστών και των δικηγόρων, καθώς και των υπερμάχων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων) και να απευθύνει μόνιμες προσκλήσεις προς αυτούς· καλεί μετ’ 

επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να επιτρέψουν σε διεθνείς ΜΚΟ και 

δημοσιογράφους ελευθερία πρόσβασης στο Μπαχρέιν, μεταξύ άλλων με σκοπό τις 

επαφές με υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι τελούν υπό κράτηση· 

14. εκφράζει τη λύπη του για την εξαγωγή τεχνολογιών επιτήρησης από ευρωπαϊκές 

εταιρείες προς το Μπαχρέιν και τονίζει την ανάγκη οι αρχές ελέγχου των εξαγωγών της 

ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από τη χορήγηση 

αδειών εξαγωγής σε τρίτες χώρες· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν αυστηρά 

τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγή όπλων και ιδίως να αναστείλουν όλες 



 

 

τις μεταφορές όπλων, καθώς και εξοπλισμού και υλικού επιτήρησης και πληροφοριών 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 

καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

15. εκφράζει τη λύπη του για την εκ νέου άρνηση του Μπαχρέιν να δεχτεί επίσημη 

αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του 

Μπαχρέιν να επιτρέψουν σε επίσημη αντιπροσωπεία βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να επισκεφτεί τη χώρα στο πλαίσιο αποστολής, με σκοπό τη συνάντηση 

με εκπροσώπους των δημόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών· 

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το βραβείο Chaillot της αντιπροσωπίας της ΕΕ 

για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου απονεμήθηκε το 2014 στο Εθνικό Ίδρυμα του Μπαχρέιν για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο έχει επανειλημμένα δικαιολογήσει τις παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν, 

συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης του Nabeel Rajab· 

17. 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, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 

των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, 

καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου· ζητεί να μεταφραστεί 

το παρόν ψήφισμα στα αραβικά. 

 


