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Decizii 
 
Deputații 
 
1.  reamintind că în hotărârea sa Catan și alții, chiar dacă s-a expus că „nu există nici o dovadă a participării 
directe a agenților ruși la acţiunile întreprinse împotriva reclamanților”, nici „o dovadă a implicării sau aprobării 
politicii „rmn” referitor la limbile vorbite în general”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, totuși, a constatat că 
„în virtutea sprijinului său militar, economic și politic continuu pentru „rmn”, care altfel nu putea supraviețui, Rusia 
este responsabilă în temeiul Convenției pentru încălcarea dreptului la educație al reclamanților”. 
 
2. reafirmând importanța fundamentală a educației primare și secundare pentru dezvoltarea personală și 
succesul viitor a fiecărui copil, insistă asupra dreptului reclamanților de a continua să beneficieze de educație în 
limba țării lor, care este și limba lor maternă, fără obstacole sau hărțuire; 
 
3. insistă ferm asupra obligației necondiționate a fiecărui stat pârât, conform Articolului 46, paragraful 1, din 
Convenție, de a se conforma hotărârilor definitive în cauzele la care este parte, inclusiv prin plata vreunei 
satisfacții echitabile acordate de Curte, 
 
4. reamintesc angajamentul autorităților ruse de a ajunge la un răspuns acceptabil în ceea ce privește 
executarea acestei hotărâri și solicitarea Comitetului de a prezenta propuneri concrete în acest sens înainte de 
sfârșitul lunii februarie 2019; ia act de explicațiile acordate de către autoritățile ruse, dar și-a exprimat, totuși, 
regretul că nu au fost prezentate propuneri în acest sens; 
 
5. solicită autorităților ruse să continue în mod activ dialogul constructiv întreprins în cooperare cu Comitetul 
de Miniștri și cu Secretariatul, si să prezinte în septembrie 2019 propuneri concrete sub forma unui plan de 
acțiuni, inclusiv în ceea ce privește plata satisfacției echitabile; 
 
6. decid să reia procesul de examinare a acestui caz la reuniunea DH din decembrie 2019. 
 

                                                      
1 Cauza împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse, dar Curtea Europeană nu a constatat nici o încălcare în ceea ce privește 
Republica Moldova. 
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