
 

Prawa człowieka: ukraińscy więźniowie polityczni
w Rosji
 
Parlament wzywa do uwolnienia obywateli Ukrainy nielegalnie przetrzymywanych w
Rosji, w rezolucji przyjętej w czwartek.
 
Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji i sytuacja na Krymie
 
Parlament Europejski przypomina o swoim potępieniu nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego
przez Rosję,  w trzecią rocznicę tego wydarzenia.  Posłowie potępiają również naruszenia
wolności słowa, nękanie mediów oraz narzucanie mieszkańcom rosyjskiego obywatelstwa, a
także  politykę  dyskryminacji  prowadzoną  przez  tak  zwane  władze  przeciwko  etnicznej
mniejszości  tatarskiej  na  Krymie.
 
Rosja  powinna  zaprzestać  wydawania  rosyjskich  paszportów  wszystkim  mieszkańcom
Półwyspu Krymskiego oraz niezwłocznie uwolnić przetrzymywanych nielegalnie obywateli
Ukrainy,  zarówno w Rosji,  jak  i  na nielegalnie  okupowanych terytoriach ukraińskich oraz
zapewnić im bezpieczny powrót do domu, wzywają posłowie. Uważają oni również, że Rosja
powinna  niezwłocznie  zaprzestać  prześladowań,  w  świetle  wielu  zgłoszeń  dotyczących
„zniknięć”,  tortur oraz systematycznego zastraszania lokalnej  ludności  sprzeciwiającej  się
aneksji  Krymu.
 
Posłowie wzywają również ponownie do niezwłocznego zniesienia decyzji tak zwanego Sądu
Najwyższego na  Krymie,  z  dnia  26  kwietnia  2016 roku,  wprowadzającej  zakaz  działania
Medżlisu,  uznanej  przez prawo organizacji  reprezentującej  Tatarów Krymskich,  rdzennej
ludności  półwyspu,  których prawa są poważnie  naruszane.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2596%28RSP%29
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