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∆ύο χρόνια µετά την παράνοµη προσάρτηση της Αυτόνοµης ∆ηµοκρατίας της Κριµαίας 

και της πόλης της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Οµοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

παραµένει σταθερά προσηλωµένη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της 

Ουκρανίας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι δεν αναγνωρίζει και εξακολουθεί να 

καταδικάζει αυτές τις πράξεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου, οι οποίες 

εξακολουθούν να αποτελούν άµεσο πρόβληµα για τη διεθνή ασφάλεια, µε σοβαρές 

επιπτώσεις στη διεθνή έννοµη τάξη που διαφυλάσσει την ενότητα και την κυριαρχία 

όλων των κρατών.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να συνεχίσει να εφαρµόζει πλήρως την 

πολιτική της µη αναγνώρισης, επιβάλλοντας, µεταξύ άλλων, περιοριστικά µέτρα. Η ΕΕ 

απευθύνει νέα έκκληση προς τα κράτη µέλη του ΟΗΕ να εξετάσουν το ενδεχόµενο 

λήψης ανάλογων µέτρων µη αναγνώρισης, σύµφωνα µε το ψήφισµα 68/262 της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ.  

Η ΕΕ επαναλαµβάνει τη βαθιά της ανησυχία για τη συγκέντρωση στρατιωτικών 

δυνάµεων και την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην 

Χερσόνησο της Κριµαίας, µεταξύ άλλων τη στέρηση της ελευθερίας έκφρασης, της 

ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της ελευθερίας θρησκεύµατος και πεποιθήσεων 

και τη δίωξη των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες, ιδίως των Τατάρων της 

Κριµαίας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το αίτηµα να απαγορευθούν οι δραστηριότητες 

του αυτοδιοικούµενου φορέα των Τατάρων της Κριµαίας «Mejlis», ως εξτρεµιστικής 

οργάνωσης. Η ΕΕ απευθύνει έκκληση για πλήρη συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα 

για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και µε άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνές 

δίκαιο. Όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 



όπως βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια και δολοφονίες πρέπει να διερευνηθούν σε 

βάθος. 

Ο Olegh Sentsov και ο Oleksandr Kolchenko, που κρατούνται και έχουν καταδικαστεί 

κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να απελευθερωθούν άµεσα και να 

επιστρέψουν µε ασφάλεια στην Ουκρανία. Η πλήρης, ελεύθερη και απρόσκοπτη 

πρόσβαση των διεθνών φορέων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 

ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, περιλαµβανοµένης της Κριµαίας και της 

Σεβαστούπολης, εξακολουθεί να είναι υψίστης σηµασίας. 

 


