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Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα 
σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2021σχετικά με τη Ρωσία, 
την υπόθεση του Alexei Navalny, τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα 
της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα 
και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

– 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 τη δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της G7, της 18ης Μαρτίου 2021, 
σχετικά με την Ουκρανία και τη δήλωσή τους, της 12ης Απριλίου 2021, από κοινού με 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας για το ίδιο θέμα,

– έχοντας υπόψη τη συνάντηση του Προέδρου της Γαλλίας, του Προέδρου της 
Ουκρανίας και της Καγκελαρίου της Γερμανίας στις 16 Απριλίου 2021 σχετικά με το 
ζήτημα της συγκέντρωσης ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 18ης 
Απριλίου 2021, σχετικά με την επιδείνωση της υγείας του Alexei Navalny,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 68/262 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 
27ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», τα ψηφίσματα 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 71/205 της 19ης Δεκεμβρίου 2016, 



72/190 της 19ης Δεκεμβρίου 2017, 73/263 της 22ας Δεκεμβρίου 2018, 74/168 της 18ης 
Δεκεμβρίου 2019 και 75/192 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη 
Δημοκρατία της Κριμαίας και στη Σεβαστούπολη της Ουκρανίας», και τα ψηφίσματα 
74/17 της 9ης Δεκεμβρίου 2019 και 75/29 της 7ης Δεκεμβρίου 2020 της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης της 
Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, της Ουκρανίας, καθώς 
και τμημάτων του Εύξεινου Πόντου και της Αζοφικής Θάλασσας»,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 
2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν 
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας1,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, και ιδίως τον τίτλο ΙΙ σχετικά 
με τον πολιτικό διάλογο και τη σύγκλιση στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και 
της ασφάλειας2,

– έχοντας υπόψη το μνημόνιο της Βουδαπέστης σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, της 
5ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την προσχώρηση της Λευκορωσίας, του Καζαχστάν 
και της Ουκρανίας στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Ουκρανίας, της 29ης Μαρτίου 2021, για επιστροφή σε 
πλήρη κατάπαυση του πυρός στην ανατολική Ουκρανία, και το σχέδιο του κοινού 
σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των συμφωνιών του Μινσκ,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης, της 19ης Απριλίου 2021, σχετικά με την απέλαση Τσέχων διπλωματών και τη 
δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 21ης Απριλίου 2021, σε αλληλεγγύη 
προς την Τσεχική Δημοκρατία για εγκληματικές δραστηριότητες στο έδαφός της,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αυξήσει σημαντικά τις τελευταίες 
εβδομάδες τη στρατιωτική παρουσία της στα ανατολικά και βόρεια σύνορα με την 
Ουκρανία και στην κατεχόμενη Κριμαία, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 
100 000 στρατιώτες, καθώς και άρματα μάχης, πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα 
και άλλον βαρύ εξοπλισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αύξηση των δυνάμεων 
είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων από το 2014, ενώ η κλίμακά 
της και οι σχετικές ικανότητες πλήγματος παραπέμπουν σε επιθετικές προθέσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή του 
δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης για πολεμικά και εμπορικά πλοία άλλων χωρών μέσω 
του τμήματος του Εύξεινου Πόντου προς την κατεύθυνση του πορθμού του Κερτς έως 
την 31η Οκτωβρίου 2021, παραβιάζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την οποία 
εγγυάται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η 
Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω περιοχές 

1 ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 16.
2 ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.



βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων της Ουκρανίας που περιβάλλουν το προσωρινά 
κατεχόμενο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει έξι έτη από την έγκριση των συμφωνιών του 
Μινσκ και επτά έτη από την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από 
τη Ρωσική Ομοσπονδία και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, περίπου 3 000 αξιωματικοί και 
στρατιωτικοί εκπαιδευτές από τη Ρωσική Ομοσπονδία υπηρετούν στις ένοπλες 
δυνάμεις των δύο αποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας από τη 
Ρωσική Ομοσπονδία μέσω των συμμαχικών δυνάμεών της στις αποκαλούμενες Λαϊκές 
Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2014· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση έχει κοστίσει τη ζωή περισσότερων από 14 000 
ατόμων και είχε ως αποτέλεσμα τον εσωτερικό εκτοπισμό σχεδόν δύο εκατομμυρίων 
ατόμων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία ζήτησε να ενεργοποιηθεί η παράγραφος 16.3 του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του εγγράφου της Βιέννης του 2011 σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ζητώντας «εξηγήσεις για τις ασυνήθιστες στρατιωτικές 
δραστηριότητες» της Ρωσικής Ομοσπονδίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα και στην 
κατεχόμενη Κριμαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο της Βιέννης εγκρίθηκε και 
από τα 57 μέλη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ) το 2011, προκειμένου να χρησιμεύσει ως μόνιμη πηγή συνεργασίας και 
στρατιωτικής διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αποφάσισε να 
μην συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ πρέπει να ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με σχέδια ανάπτυξης, να 
αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για σημαντικές στρατιωτικές δραστηριότητες, όπως 
ασκήσεις, και να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται μεταξύ τους σε περίπτωση 
ασυνήθιστης στρατιωτικής δραστηριότητας ή κλιμάκωσης της έντασης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε, την Παρασκευή 23 
Απριλίου 2021, πως οι συγκεντρωμένες δυνάμεις θα επέστρεφαν στις βάσεις τους ως 
την 1η Μαΐου 2021·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου εξακολουθεί να επιδεινώνεται στη Ρωσία, καθώς 
οι αρχές παραβιάζουν συνεχώς τα εν λόγω δικαιώματα και τις ελευθερίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει υπογράψει την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την ΕΣΔΑ, και είναι μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Απριλίου 2021, οι ρωσικές αρχές προέβησαν για 
σύντομο χρονικό διάστημα στην κράτηση, ανάκριση και κατάσχεση των τηλεφώνων 
και εγγράφων του Roman Anin, ενός από τους κορυφαίους ερευνητές δημοσιογράφους 
της Ρωσίας ο οποίος συνεργάζεται στο έργο υποβολής αναφορών για το οργανωμένο 



έγκλημα και τη διαφθορά (Organized Crime and Corruption Reporting Project -
OCCRP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές έχουν επίσης θέσει σε κίνδυνο 
τους συναδέλφους του δημοσιογράφους της OCCRP που εργάζονται σε θέματα 
διαφάνειας και διαφθοράς, λόγω των πληροφοριών στις οποίες έχει πλέον πλήρη 
πρόσβαση η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας (FSB)·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny, ο πιο γνωστός ακτιβιστής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και στέλεχος της αντιπολίτευσης της Ρωσίας, συνελήφθη 
στις 17 Ιανουαρίου 2021 και καταδικάστηκε σε περίοδο φυλάκισης 3,5 ετών στις 2 
Φεβρουαρίου 2021 για τη δήθεν παραβίαση των όρων αναστολής του, κατά τη διάρκεια 
της ανάρρωσής του στη Γερμανία από απόπειρα δολοφονίας μέσω δηλητηρίασης από 
απαγορευμένη στρατιωτική χημική ουσία την οποία διέπραξαν πράκτορες των ρωσικών 
υπηρεσιών ασφαλείας εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Alexei Navalny μεταφέρθηκε στις 12 Μαρτίου 2021 σε αποικία καταδίκων στο 
Ποκρόβ, όπου υπέστη επανειλημμένα βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση, και 
κατόπιν ξεκίνησε απεργία πείνας πάνω από τρεις εβδομάδες πριν·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εξελίξεις κατά τις τελευταίες εβδομάδες 
επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους της οικογένειας, των φίλων και των 
υποστηρικτών του, καθώς και της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά την προσωπική 
ασφάλεια και τη ζωή του, και οδήγησαν στη μεταφορά του σε νοσοκομείο φυλακών 
κοντά στη Μόσχα, όπου η ζωή του εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Φεβρουαρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάσισε να υποδείξει στην κυβέρνηση της Ρωσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, να απελευθερώσει τον 
Alexei Navalny· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί με 
άμεση ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έλαβε ως γνώμονα τη φύση και την 
έκταση του κινδύνου για τη ζωή του Alexei Navalny, ο οποίος αποτέλεσε εκ πρώτης 
όψεως απόδειξη για τους σκοπούς της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων και 
εξετάστηκε υπό το πρίσμα των συνολικών περιστάσεων της τρέχουσας κράτησης του 
Alexei Navalny·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 ο Alexei Navalny 
ανακοίνωσε πως, κατόπιν γνωμάτευσης από εξωτερικούς ιατρούς, επρόκειτο να 
αναστείλει σταδιακά την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου 2021· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση που παρασχέθηκε στον 
Alexei Navalny, η συνέχιση της απεργίας πείνας θα αποτελούσε απειλή για τη ζωή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και αν ο κ. Navalny λάβει τώρα την απαραίτητη 
περίθαλψη, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα υποστεί περαιτέρω απάνθρωπη ή 
απειλητική για τη ζωή του μεταχείριση ή δεν θα δεχθεί απόπειρες κατά της ζωής του·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η Ρωσία κατατάχθηκε 129η από τις 180 χώρες στον 
δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, με τη χαμηλότερη κατάταξη 
στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλεπτοκρατικοί δεσμοί μεταξύ ολιγαρχών, 
υπαλλήλων ασφαλείας και αξιωματούχων που συνδέονται με το Κρεμλίνο έχουν εν 
μέρει αποκαλυφθεί από ακτιβιστές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως ο 
εκλιπών Sergei Magnitsky και το Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK) υπό 
την ηγεσία του Alexei Navalny, με αποτέλεσμα την εμπλοκή των υψηλότερων 
κλιμακίων της εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Vladimir Putin, σε έρευνες σχετικά 
με τον ανεξήγητο πλούτο που έχουν συγκεντρώσει με το πέρας των ετών· λαμβάνοντας 



υπόψη ότι το Γραφείο του Εισαγγελέα της Μόσχας επιδιώκει να χαρακτηρίσει το FBK 
και δύο άλλες οργανώσεις που συνδέονται με τον Navalny –το Ίδρυμα για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων των Πολιτών και τα περιφερειακά γραφεία του Navalny– 
ως «εξτρεμιστικές» οργανώσεις, το οποίο σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές θα 
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σύλληψη και ποινές φυλάκισης έξι έως δέκα ετών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δηλητηρίαση του Navalny συνάδει με το μοτίβο 
μεταχείρισης των αντιπάλων του Πούτιν, το οποίο έπληξε τους Viktor Yushchenko, 
Sergei Skripal και Vladimir Kara-Murza, και οδήγησε στον θάνατο πολλών ηγετικών 
προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και ξένων ηγετών, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Boris Nemtsov, της Anna Politkovskaya, 
του Sergei Protazanov, της Natalya Estemirova και του Alexander Litvinenko·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν αποτελεί μόνο εξωτερική απειλή για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά επίσης διεξάγει έναν εσωτερικό πόλεμο κατά του λαού 
της με τη μορφή της συστηματικής καταστολής της αντιπολίτευσης και των συλλήψεων 
στους δρόμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο την 21η Απριλίου 2021, 
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1 788 συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών, 
αριθμός που προστίθεται στον συνολικό αριθμό άνω των 15 000 αθώων Ρώσων 
πολιτών που κρατούνται από τον Ιανουάριο του 2021·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα δύο προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε την επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας και των 
πέντε κατευθυντήριων αρχών της, και ζήτησε από το Συμβούλιο να εκκινήσει αμέσως 
τις προετοιμασίες για την έγκριση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τις μελλοντικές σχέσεις 
με μια δημοκρατική Ρωσία, η οποία θα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κινήτρων και 
προϋποθέσεων για την ενίσχυση των εγχώριων τάσεων προς την ελευθερία και τη 
δημοκρατία στο εσωτερικό της Ρωσίας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσεχική Δημοκρατία απέλασε 18 υπαλλήλους της πρεσβείας 
της Ρωσίας στις 17 Απριλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων μελών των ρωσικών 
υπηρεσιών πληροφοριών, λόγω των βάσιμων πορισμάτων της υπηρεσίας πληροφοριών 
ασφαλείας της Τσεχικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα οποία εν ενεργεία μέλη των 
ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών συμμετείχαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε 
αποθήκη πυρομαχικών το 2014 και κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Τσέχοι πολίτες και 
προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζωές και οι 
περιουσίες χιλιάδων ανθρώπων που κατοικούν στους γειτονικούς δήμους διέτρεξαν 
αμείλικτο κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι παράνομες ενέργειες στην Τσεχική 
Δημοκρατία συνιστούν σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ 
από ξένη δύναμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απέλαση 18 μελών του 
προσωπικού της πρεσβείας από την Τσεχική Δημοκρατία, η Ρωσική Ομοσπονδία 
απέλασε 20 Τσέχους διπλωμάτες, οι οποίοι διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα 
στις 19 Απριλίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσεχική Δημοκρατία αποφάσισε να 
εξομοιώσει τον αριθμό του προσωπικού στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Τσεχική 
Δημοκρατία με τον αριθμό του προσωπικού στην πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας 
στη Ρωσία, στις 22 Απριλίου 2021, μετά την άρνηση της Ρωσίας να δεχθεί εκ νέου στη 
χώρα τους Τσέχους διπλωμάτες που είχαν απελαθεί και σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
σύμβασης της Βιέννης περί των διπλωματικών σχέσεων, δίνοντας προθεσμία έως τα 
τέλη του Μαΐου στη ρωσική πρεσβεία για να συμμορφωθεί·



Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι πράκτορες της GRU που εμπλέκονταν στην έκρηξη της 
αποθήκης πυρομαχικών στην Τσεχική Δημοκρατία ήταν επίσης υπεύθυνοι για την 
απόπειρα δολοφονίας των Sergei και Yulia Skripal στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2018, με 
τη χρήση νευροτοξικής ουσίας Novichok στρατιωτικής χρήσης, η οποία οδήγησε 
επίσης στον θάνατο ενός Βρετανού πολίτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράκτορες της 
GRU κατηγορήθηκαν επίσης για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Emilian Gebrev, 
ιδιοκτήτη εργοστασίου όπλων, καθώς και κατά δύο άλλων ατόμων στη Βουλγαρία το 
2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία δεν συνεργάζεται στην έρευνα των εν λόγω 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην εδαφική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αρνείται τη συμμετοχή της GRU στη δηλητηρίαση των Skripal και προστατεύει 
βασικούς υπόπτους·

1. υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· υπενθυμίζει τη σθεναρή 
στήριξή του στην πολιτική της ΕΕ για τη μη αναγνώριση της παράνομης προσάρτησης 
της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για όλα τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ λόγω της παράνομης 
προσάρτησης· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των παράνομα κρατουμένων και 
φυλακισμένων Ουκρανών πολιτών στη χερσόνησο της Κριμαίας και στη Ρωσία, και 
εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
οι οποίες σημειώνονται στην Κριμαία και στα κατεχόμενα εδάφη στην ανατολική 
Ουκρανία, , καθώς και για την ευρείας κλίμακας εκχώρηση ρωσικής ιθαγένειας 
(διαβατηρίου) μεταξύ των πολιτών στις εν λόγω περιοχές· υπογραμμίζει ότι οι Ρώσοι 
αξιωματούχοι των οποίων οι ενέργειες ή η αδράνεια κατέστησαν δυνατή ή είχαν ως 
αποτέλεσμα τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη·

2. εκφράζει τη λύπη του για την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας που 
προκλήθηκε από την επιθετικότητα της Ρωσίας και τη συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση 
της Ουκρανίας, την εχθρική συμπεριφορά προς τα κράτη μέλη και τις κοινωνίες της ΕΕ, 
καθώς και τις επιθέσεις κατά αυτών που εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων, μέσω 
παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες, χρήσης παραπληροφόρησης, βαθιά ψευδών 
πληροφοριών, κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθοράς και χημικών όπλων, 
καθώς και μέσω της σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και 
του ειρηνικού συνέρχεσθαι στη Ρωσία· καταδικάζει σθεναρά την επιθετική 
συμπεριφορά της Ρωσίας προς την Ευρώπη και καλεί την κυβέρνησή της να θέσει 
τέρμα σε αυτές τις δραστηριότητες, με τις οποίες παραβιάζονται οι διεθνείς αρχές και 
κανόνες, και απειλείται η σταθερότητα στην Ευρώπη, γεγονός που εμποδίζει την 
επιδίωξη θετικού διμερούς θεματολογίου με αυτήν τη σημαντική γείτονα χώρα·

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών 
δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία και στην παρανόμως κατεχόμενη Αυτόνομη 
Δημοκρατία της Κριμαίας, για την οποία το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 
έληξε· καταδικάζει αυτές τις απειλητικές και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας και σημειώνει με ικανοποίηση την αναλογική αντίδραση της 
Ουκρανίας·

4. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αντλήσει συμπεράσματα από τη βαθιά ανησυχητική 
συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα, η οποία 
ανεστάλη από την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021· επιμένει ότι η επιστροφή των 



ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία στις μόνιμες βάσεις τους 
πρέπει να γίνει πλήρως και χωρίς καθυστέρηση· ζητεί από τη Ρωσία να θέσει αμέσως 
τέρμα στην πρακτική να προχωρά σε αδικαιολόγητη συγκέντρωση στρατιωτικών 
δυνάμεων με στόχο να απειλήσει τους γείτονές της, να σταματήσει όλες τις εν εξελίξει 
προκλήσεις και να αποφύγει αντίστοιχες προκλήσεις στο μέλλον, και να προβεί σε 
αποκλιμάκωση αποσύροντας τις δυνάμεις της στις μόνιμες βάσεις τους, σύμφωνα με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως οι αρχές και οι δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ για τη διαφάνεια 
των στρατιωτικών κινημάτων και το έγγραφο της Βιέννης· επαναλαμβάνει ότι η 
συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά επίσης απειλή για την 
ευρωπαϊκή σταθερότητα, ασφάλεια και ειρήνη, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 
διάλογος της ΕΕ με την Ουκρανία για την ασφάλεια θα πρέπει να είναι φιλόδοξος και 
να συμβάλλει στη συγκλίνουσα αξιολόγηση των επιτόπιων προκλήσεων στον τομέα της 
ασφάλειας· τονίζει ότι οι φιλικές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τη στρατιωτική τους 
στήριξη προς την Ουκρανία και την παροχή αμυντικών όπλων, κάτι που συνάδει με το 
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που επιτρέπει την ατομική 
και συλλογική αυτοάμυνα· καλεί τη Ρωσία να απομακρύνει τα στρατεύματά της από τις 
αποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, και να 
επιστρέψει τον έλεγχο της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης στην Ουκρανία·

5. παροτρύνει τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να διασφαλίσει ότι 
το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις στρατιωτικές εξελίξεις παρά την 
εξαγγελθείσα μετεγκατάσταση των ρωσικών στρατευμάτων και παραμένει διατεθειμένο 
να συμφωνήσει στην ανάληψη περαιτέρω κοινής δράσης·

6. παροτρύνει τη Ρωσία να τηρήσει την υποχρέωσή της που απορρέει από τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και να εγγυηθεί την ελευθερία 
ναυσιπλοΐας και διέλευσης από τον διεθνή πορθμό προς τους λιμένες της Αζοφικής 
Θάλασσας· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
άλλους διεθνείς εταίρους, τη διαρκή παρακολούθηση της διέλευσης όλων των σκαφών 
που διέρχονται από τον πορθμό του Κερτς·

7. παροτρύνει τη Ρωσία και τους υποστηριζόμενους από αυτήν αυτονομιστές να 
προσχωρήσουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός· καλεί τη Ρωσία να εφαρμόσει 
τις διατάξεις των συμφωνιών του Μινσκ και να συμμετάσχει εποικοδομητικά στη 
διαδικασία της Νορμανδίας και στην τριμερή ομάδα επαφής· τονίζει την ανάγκη να 
εξευρεθεί πολιτική λύση στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία και η ΕΕ να 
διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων·

8. υπογραμμίζει ότι, αν η εν λόγω συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων 
μετατραπεί μελλοντικά σε εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η ΕΕ 
πρέπει να καταστήσει σαφές ότι το τίμημα για μια τέτοια παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου και των διεθνών κανόνων θα ήταν σοβαρό· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι, 
δεδομένων των συνθηκών, οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία 
προς την ΕΕ πρέπει να σταματήσουν αμέσως, ενώ η Ρωσία θα πρέπει να εξαιρεθεί από 
το σύστημα πληρωμών SWIFT και όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ των 
ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στις ρωσικές αρχές και των οικογενειών τους στην 
ΕΕ πρέπει να παγώσουν, και οι θεωρήσεις τους να ακυρωθούν·



9. απαιτεί από την ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια και 
παροτρύνει, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν την ολοκλήρωση του αγωγού Nord Stream 2 και να ζητήσουν να 
σταματήσει η κατασκευή αμφιλεγόμενων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που 
κατασκευάζει η Rosatom·

10. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη διεθνή έρευνα σχετικά με τις συνθήκες της 
τραγικής κατάρριψης της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών, η οποία θα 
μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βασιστούν στη νομοθετική πρόταση του 
Ηνωμένου Βασιλείου για έναν παγκόσμιο κανονισμό για την επιβολή κυρώσεων κατά 
της διαφθοράς, καθώς και σε άλλα παρόμοια καθεστώτα, και να εγκρίνουν ενωσιακό 
καθεστώς κυρώσεων κατά της διαφθοράς προκειμένου να συμπληρωθεί το ισχύον 
παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει 
ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα πρέπει πλέον να αποτελούν τόπους υποδοχής για τον 
ρωσικό πλούτο και τις επενδύσεις ασαφούς προέλευσης· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό των στρατηγικών 
επενδύσεων του Κρεμλίνου εντός της ΕΕ με σκοπό την ανατροπή, την υπονόμευση των 
δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών και την εξάπλωση της διαφθοράς· εξακολουθεί 
να επιμένει ότι κράτη μέλη όπως η Βουλγαρία και η Μάλτα πρέπει να εγκαταλείψουν 
τα καθεστώτα «χρυσού διαβατηρίου» τους·

12. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Alexei Navalny, η καταδίκη του 
οποίου έχει πολιτικά κίνητρα και αντιβαίνει στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και όλων των ατόμων που έχουν 
συλληφθεί στο πλαίσιο διαδηλώσεων υπέρ της απελευθέρωσής του ή της εκστρατείας 
του για την καταπολέμηση της διαφθοράς· αναμένει από τη Ρωσία να συμμορφωθεί με 
τα προσωρινά μέτρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον 
αφορά τη φύση και την έκταση του κινδύνου για τη ζωή του Alexei Navalny· καθιστά 
τη Ρωσία υπόλογη για την κατάσταση της υγείας του Alexei Navalny και παροτρύνει τη 
Ρωσία να διερευνήσει την απόπειρα δολοφονίας του Alexei Navalny, σε πλήρη 
συνεργασία με τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων· καλεί τις 
ρωσικές αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες στις φυλακές και στα καταστήματα 
κράτησης, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί να 
σταματήσουν οι συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και οι συστηματικές επιθέσεις κατά 
της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα αιτήματα για την απελευθέρωση του Alexei 
Navalny· υπογραμμίζει ότι όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη δίωξη, την καταδίκη και 
την κακομεταχείριση του Alexei Navalny θα πρέπει να υποστούν κυρώσεις στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13. υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές και στον Πρόεδρο Πούτιν προσωπικά ως αρχηγό του 
ρωσικού κράτους ότι φέρουν πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα της ζωής και της 
σωματικής ακεραιότητας του Alexei Navalny και ότι πρέπει να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία της σωματικής και ψυχικής του υγείας και ευεξίας· 
εξακολουθεί να καλεί τον Πρόεδρο Πούτιν και τις ρωσικές αρχές να ερευνήσουν, να 
οδηγήσουν στη δικαιοσύνη και να καλέσουν τους υπεύθυνους για την απόπειρα 
δολοφονίας εναντίον του·



14. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την πρόθεση των ρωσικών αρχών να κηρύξουν το 
Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπό την ηγεσία του Alexei Navalny 
εξτρεμιστική οργάνωση, ως ενέργεια αβάσιμη και μεροληπτική· τονίζει την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και επισημαίνει ότι η επιθυμία συμμετοχής σε έναν 
ελεύθερο και πλουραλιστικό δημόσιο λόγο και σε μια ελεύθερη και πλουραλιστική 
εκλογική διαδικασία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου και δημοκρατικής 
πολιτικής οργάνωσης και δεν έχει καμία σχέση με εξτρεμιστικές απόψεις·

15. εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ρωσίας, οι 
οποίες είναι προσηλωμένες σε μια ανοικτή και ελεύθερη κοινωνία, καθώς και την 
υποστήριξή του προς όλα τα άτομα και τις οργανώσεις που έχουν γίνει στόχος 
επιθέσεων και πράξεων καταστολής· παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να παύσουν κάθε 
πράξη παρενόχλησης, εκφοβισμού και επίθεσης κατά της αντιπολίτευσης, της 
κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών και άλλων ακτιβιστών στη χώρα, 
ιδίως πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο του 2021· ενθαρρύνει την 
ΕΕ να καλεί συνεχώς τη Ρωσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους 
που δεν συμβιβάζονται με τα διεθνή πρότυπα· υπενθυμίζει τη σθεναρή στήριξή του 
προς όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και το έργο 
τους· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στη 
χώρα να εντείνουν τη στήριξή τους προς την κοινωνία των πολιτών και να 
χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ενισχύσουν τη στήριξή τους στο έργο 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, κατά περίπτωση, να 
διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης και να παρέχουν προσωρινό 
καταφύγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ·

16. καλεί τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να 
σταματήσουν κάθε παρενόχληση και πίεση στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, όπως 
κατά του ερευνητή δημοσιογράφου Roman Anin·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία και να συνεχίσουν να παρακολουθούν 
δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
δημοσιογράφοι, πολιτικοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης 
της υπόθεσης του Alexei Navalny·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέλη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών 
προκάλεσαν την έκρηξη της αποθήκης όπλων στο Vrbětice της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
η οποία συνιστούσε παραβίαση της τσεχικής κυριαρχίας και αποτελεί απαράδεκτη 
εχθρική ενέργεια· καταδικάζει απερίφραστα τις δραστηριότητες που έχουν στόχο την 
αποσταθεροποίηση και τη διατύπωση απειλών κατά κρατών μελών της ΕΕ και καλεί τη 
Ρωσία να παύσει κάθε δραστηριότητα τέτοιου είδους, να υποχρεώσει τους υπευθύνους 
να λογοδοτήσουν και να αποζημιώσει τις οικογένειες των πολιτών που έχασαν τη ζωή 
τους στην επίθεση του 2014· υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 
πλευρό της Τσεχικής Δημοκρατίας και καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να λάβουν 
κατάλληλα αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης στοχευμένων κυρώσεων· 
εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τον λαό και τις αρχές της Τσεχικής 
Δημοκρατίας μετά τη ρωσική επίθεση που διαπράχθηκε στο έδαφος της ΕΕ, και την 
αβάσιμη και δυσανάλογη απέλαση 20 Τσέχων διπλωματών από τη Ρωσία· εκφράζει την 
υποστήριξή του για την απόφαση των τσεχικών αρχών να εξομοιώσουν τον αριθμό του 



προσωπικού στη ρωσική πρεσβεία στην Τσεχική Δημοκρατία με τον αριθμό του 
προσωπικού στην τσεχική πρεσβεία στη Ρωσία, καταδικάζει τις επακόλουθες απειλές 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας και εκφράζει την εκτίμησή 
του για όλες τις πράξεις υποστήριξης και αλληλεγγύης τις οποίες επέδειξαν διάφορες 
κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και όλες τις διπλωματικές υπηρεσίες που έχουν 
ήδη προσφερθεί· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με το παράδειγμα της 
υπόθεσης Skripal, να προβούν σε συντονισμένη απέλαση Ρώσων διπλωματών·

19. καταδικάζει την υποστήριξη του Κρεμλίνου προς αντιδημοκρατικά καταπιεστικά 
καθεστώτα παγκοσμίως, όπως αυτά του Ιράν, της Βόρειας Κορέας, της Βενεζουέλας, 
της Συρίας και της Λευκορωσίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αυξανόμενο 
αριθμό συλλήψεων, απαγωγών και απελάσεων Λευκορώσων που ζουν στη Ρωσία, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του προέδρου του Λαϊκού Μετώπου της 
αντιπολίτευσης και απλών ανθρώπων που τάχθηκαν υπέρ των ειρηνικών διαδηλώσεων 
στη Λευκορωσία· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την υποστηριζόμενη από τη Ρωσία 
εκστρατεία που απευθύνεται σε οργανώσεις εθνικών μειονοτήτων της ΕΕ στη 
Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης, της Ένωσης Πολωνών στη 
Λευκορωσία·

20. καταδικάζει την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση στον ρωσικό Τύπο και την 
κακόβουλη διάδοσή τους στην ΕΕ, καθώς και το έργο ρωσικών ομάδων τρολ, ιδίως 
εκείνων που επί του παρόντος αμαυρώνουν την Τσεχική Δημοκρατία ισχυριζόμενα ότι 
είναι δορυφόρος των συμφερόντων των ΗΠΑ και όχι κυρίαρχη χώρα με ανεξάρτητες 
υπηρεσίες πληροφοριών· καταδικάζει τις κυβερνοεπιθέσεις κατά στρατηγικών 
οργανισμών της τσεχικής κρατικής διοίκησης που συνδέονται με τη ρωσική 
στρατιωτική κατασκοπεία·

21. επαναλαμβάνει ότι η ενότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι η καλύτερη 
πολιτική για να αποτραπεί η διεξαγωγή αποσταθεροποιητικών και ανατρεπτικών 
δράσεων στην Ευρώπη από τη Ρωσία· καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις θέσεις 
και τις ενέργειές τους έναντι της Ρωσίας, και να εκφράζονται με ενιαία φωνή· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να εκφραστούν με μία φωνή στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της Ρωσίας για τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να επιδιώξει περαιτέρω συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους, ιδίως με το NATO και τις 
ΗΠΑ, ώστε να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα σε διεθνές επίπεδο μέσα για να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνεχιζόμενες παρεμβάσεις της Ρωσίας, οι ολοένα 
και πιο επιθετικές εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι κατάφωρες παραβιάσεις του 
διεθνούς δικαίου που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη·

22. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν έγκαιρη και αποφασιστική δράση κατά των 
ανατρεπτικών ενεργειών των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στην επικράτεια της 
ΕΕ, και να συντονίσουν στενά την αναλογική της αντίδραση με τους διατλαντικούς 
εταίρους· συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεργασία 
στον τομέα της αντικατασκοπείας και την ανταλλαγή πληροφοριών·

23. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μια νέα στρατηγική προσέγγιση 
στις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία πρέπει να υποστηρίζει καλύτερα την 
κοινωνία των πολιτών, να ενισχύει τις διαπροσωπικές επαφές με τους πολίτες της 
Ρωσίας, να χαράσσει σαφείς κόκκινες γραμμές για τη συνεργασία με τους ρωσικούς 
κρατικούς παράγοντες, να χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά πρότυπα και το ανοικτό 



διαδίκτυο για να υποστηρίζει τους ελεύθερους χώρους και να περιορίζει τις 
καταπιεστικές τεχνολογίες, και να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους ανατολικούς 
εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε θέματα ασφάλειας και ειρηνικής επίλυσης των 
συγκρούσεων· υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε διάλογος με τη Ρωσία πρέπει να 
βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

24. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν 
να περιορίζουν το έργο των ανεξάρτητων πλατφορμών μέσων ενημέρωσης, καθώς και 
μεμονωμένων δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης· 
καταδικάζει έντονα, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση για τον χαρακτηρισμό του 
ανεξάρτητου πρακτορείου μέσων ενημέρωσης Meduza ως «ξένου πράκτορα»·

25. αναθέτει στον 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, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Ουκρανίας, καθώς και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


