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B8-0322/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία 

(2016/2568(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Δξπζξαία, θαη 

εηδηθόηεξα ηα ςεθίζκαηα ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2002
1
, ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 2004

2
 θαη 

ηεο 15εο Σεπηεκβξίνπ 2011
3
 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ζηε ρώξα, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκα ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ 2244, ηεο 23εο 

Οθησβξίνπ 2015, ην νπνίν παξέηεηλε ην εκπάξγθν όπισλ γηα ηελ Δξπζξαία έσο ηηο 15 

Ννεκβξίνπ 2016, θαη ηελ έθζεζε ηεο 19εο Οθησβξίνπ 2015 ηεο νκάδαο 

παξαθνινύζεζεο γηα ηε Σνκαιία θαη ηελ Δξπζξαία, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε πνπ ππέβαιε ζην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο 

19 Ηνπλίνπ 2015 ε Δηδηθή Δηζεγήηξηα, Sheila B. Keetharuth, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία,  

– έρνληαο ππόςε ηε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο ΑΚΔ-ΔΔ (Σπκθσλία ηνπ Κνηνλνύ), 

όπσο αλαζεσξήζεθε ην 2005 θαη ην 2010, ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη θαη ε Δξπζξαία, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 2011 θαη ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2013 ησλ 

ζπκπξνέδξσλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Σπλέιεπζεο ΑΚΔ-ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία,  

– έρνληαο ππόςε ηε ζπδήηεζε ζην Κνηλνβνύιην ζηηο 27 Μαΐνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο ΔΔ ζηελ Δξπζξαία, ππό ην πξίζκα ησλ ηεθκεξησκέλσλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

– έρνληαο ππόςε ην Σύληαγκα ηεο Δξπζξαίαο, πνπ εγθξίζεθε ην 1997, ην νπνίν 

θαηνρπξώλεη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ειεπζεξίαο, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ Αθξηθαληθό Φάξηε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Γηθαησκάησλ 

ησλ Λαώλ ηνπ 1981, 

– έρνληαο ππόςε ην Γηεζλέο Σύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα ηνπ 

1966, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ 

1948, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

                                                 
1
 ΔΔ C 284 E ηεο 21.11.2002, ζ. 359. 

2
 ΔΔ C 201 E ηεο 18.8.2005, ζ. 123. 

3
 ΔΔ C 51 E ηεο 22.2.2013, ζ. 146. 
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Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ έρεη ππνζηεξίμεη ηελ Δξπζξαία από ηελ επνρή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο από ηελ Αηζηνπία, ην 1993· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αξρηθή 

ππόζρεζε γηα δεκνθξαηία θαη θξάηνο δηθαίνπ κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ρώξαο δελ έρεη 

ηεξεζεί από ηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο ππό ην πξόζρεκα ηεο εζληθήο άκπλαο θαη 

ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πξνεδξηθέο εθινγέο πνπ είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 1997 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ, θαη ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ην ζύληαγκα πνπ θπξώζεθε ηελ ίδηα ρξνληά δελ εθαξκόζηεθε πνηέ·  

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αλεμαξηεζία ηεο Δξπζξαίαο από ηελ Αηζηνπία ην 1993 

δεκηνύξγεζε πξνζδνθίεο ζηε δηεζλή θνηλόηεηα θαη ζην ιαό ηεο Δξπζξαίαο όηη απηό ζα 

βνεζήζεη ζηελ νηθνδόκεζε κηαο ρώξαο πνπ ζέβεηαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ζα 

είλαη απαιιαγκέλε από ηελ θαηαζηνιή· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό δελ έρεη ζπκβεί, 

αιιά αληίζεηα παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο θαηαζηνιήο θαη αθόκε πεξηζζόηεξεο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε ηεο εηδηθήο εηζεγήηξηαο ηνπ ΟΖΔ αλέθεξε όηη ζηελ 

Δξπζξαία έρεη θαηαγξαθεί κηα από ηηο ρεηξόηεξεο θαηαζηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε όινλ ηνλ θόζκν, κε ηηο ζπλήζεηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ λα ιακβάλνπλ ρώξα θαζεκεξηλά θαη λα κελ έρεη ζεκεησζεί θακία 

βειηίσζε θαηά ηα ηειεπηαία έηε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πνιινί λένη έρνπλ 

εγθαηαιείςεη ηε ρώξα γηα λα γιπηώζνπλ από ηελ θαηαπηεζηηθή θπβέξλεζε θαη ηελ 

ππνρξεσηηθή ζηξαηνιόγεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη 

θαηαθαλείο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ειεπζεξία 

ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο 

δελ είλαη εγγπεκέλεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη θξαηνύκελνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ, 

θξαηνύληαη ππό δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηζνδπλακνύλ κε 

βαζαληζηήξηα· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δήισζε πνπ εθδόζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 18 Σεπηεκβξίνπ 

2014 από ηελ εθπξόζσπν ηεο Δπξσπατθήο Υπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο εμέθξαδε 

ηελ αλεζπρία όζνλ αθνξά ηελ θξάηεζε κηαο νκάδαο 11 βνπιεπηώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη εμερόλησλ κειώλ ηνπ Λατθνύ Μεηώπνπ γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηε Γηθαηνζύλε, από 

ηηο 18 Σεπηεκβξίνπ 2001, ρσξίο λα ηνπο έρεη απαγγειζεί θαηεγνξία, ρσξίο δηθαζηηθή 

απόθαζε ή ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπλδξνκήο δηθεγόξνπ, θαη ηελ θξάηεζε από 

ηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 2001 10 αλεμάξηεησλ δεκνζηνγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Dawit Isaak, Σνπεδνύ πνιίηε θαη ηνπ κόλνπ επξσπαίνπ θξαηνύκελνπ γηα ιόγνπο 

ζπλείδεζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν Παηξηάξρεο Abune Αληώληνο παξακέλεη ρσξίο 

επηθνηλσλία κε ηνλ έμσ θόζκν θαη ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2006·  

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία θαηαηάζζεηαη 182ε κεηαμύ 187 ρσξώλ ζηνλ δείθηε 

αλζξώπηλεο αλάπηπμεο γηα ην 2014, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε γηα ηελ αλζξώπηλε 

αλάπηπμε ηνπ 2014·ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο θηώρεηαο ηεο 

Παγθόζκηαο Τξάπεδαο, πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 2003, ην 65% ηνπ πιεζπζκνύ δνύζε 

θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο·  

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Ννέκβξην ηνπ 2015 ηα Ζλσκέλα Έζλε πξνεηδνπνίεζαλ γηα 
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ζνβαξή μεξαζία ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο ιόγσ ηεο ζεκεξηλήο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

El Nino· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ΟΖΔ αλέθεξε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 όηη απηή ε 

μεξαζία είλαη ε κεγαιύηεξε πνπ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ ζηελ πεξηνρή, θαη έρεη κεηώζεη 

ηηο εζνδείεο θαηά 50% έσο 90%· ιακβάλνληαο ππόςε, σο εθ ηνύηνπ, όηη ε Δξπζξαία 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηε ζεκαληηθή πξόθιεζε λα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο·  

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ είλαη ζεκαληηθόο εηαίξνο ηεο Δξπζξαίαο ζε ό,ηη αθνξά 

ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε, 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο μεξαζίαο, ν 

Πξόεδξνο ηεο Δξπζξαίαο έρεη απνξξίςεη σο αλεδαθηθνύο ηνπο θόβνπο γηα κηα 

επηζηηηζηηθή θξίζε, δειώλνληαο όηη «ε ρώξα δελ ζα αληηκεησπίζεη θακηά θξίζε παξά ηε 

κεησκέλε γεσξγηθή παξαγσγή»·  

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ Φαξηνύκ (κηα 

πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ θαη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 

2014 κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ), ε νπνία αθνξά ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ηνπ δηθαζηηθνύ ζώκαηνο θαη ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2016, ην πξόγξακκα ηνπ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο (SSP) ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Αξρήο γηα ηελ Αλάπηπμε (IGAD) μεθίλεζε 

επίζεκα, ζηελ Αληίο Ακπέκπα (Αηζηνπία), έθζεζε κειέηεο κε ηίηιν «Παξάλνκε 

δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξώπσλ ζηε δηαδξνκή Κέξαο ηεο Αθξηθήο - Κεληξηθή 

Μεζόγεηνο»· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία απνηειεί κία από ηηο πξώηεο ρώξεο εθξνήο 

πξνζθύγσλ παγθνζκίσο, κε ηνλ ηξίην κεγαιύηεξν αξηζκό αηόκσλ πνπ δηαθηλδπλεύνπλ 

ηε δσή ηνπο κε ην επηζθαιέο ηαμίδη πξνο ηελ Δπξώπε (κεηά ηνπο Σύξηνπο θαη ηνπο 

Αθγαλνύο), θαη δνπλ έλα Γνιγνζά ζηα ρέξηα ησλ αλειέεησλ δηαθηλεηώλ αλζξώπσλ 

θαηά ην επηθίλδπλν πέξαζκα ηεο Μεζνγείνπ· ιακβάλνληαο ππόςε, σο εθ ηνύηνπ, όηη ε 

θαηάζηαζε ζηελ Δξπζξαία επεξεάδεη άκεζα ηελ Δπξώπε, εθόζνλ εάλ γίλνληαη ζεβαζηά 

θαη εθαξκόδνληαη ζηε ρώξα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη νη πνιίηεο κπνξνύλ λα δνπλ 

εθεί ρσξίο θόβν, νη Δξπζξαίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζύκαηα εκπνξίαο 

πνπ είλαη αζπλόδεπηα παηδηά, θαζόζνλ ρξήδνπλ εηδηθήο ζπλδξνκήο θαη ζηήξημεο ιόγσ 

ηεο ηδηαίηεξα επάισηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ έρεη δσηηθό ζπκθέξνλ λα ζηαζεξνπνηεζεί ε Δξπζξαία, 

θαζώο ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ππνρξεώλεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ λα 

εγθαηαιείςεη ηελ ρώξα, θαη ρηιηάδεο άλζξσπνη ράλνπλ ηε δσή ηνπο ιόγσ εγθιεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηώλ θαη ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ· 

1. ζεκεηώλεη κε κεγάιε αλεζπρία ηε ζπλερηδόκελε αμηνζξήλεηε θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία·  
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2. ζπκθσλεί κε ηε δηάζεζε 200 εθαηνκκπξίσλ επξώ θαηά ηα επόκελα έμη έηε γηα ην εζληθό 

ελδεηθηηθό πξόγξακκα ζην πιαίζην ηνπ 11νπ Δπξσπατθνύ Τακείνπ Αλάπηπμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε κείσζε ηεο θηώρεηαο θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, λα αληηκεησπηζηνύλ νη βαζηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αηηίεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, θαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ έξγα ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο, ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο· ππελζπκίδεη 

όηη ην πνζό απηό είλαη ζπκπιεξσκαηηθό ζε άιινπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο, όπσο ην 

επξσπατθό κέζν γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ (EIDHR)· 

3. παξνηξύλεη ηελ Δξπζξαία λα δώζεη απνδείμεηο γηα δηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ 

δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ· θαιεί ηελ αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ λα παξαθνινπζεί εθ ηνπ 

ζύλεγγπο ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε ρώξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη ε 

ζπλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βαζίδεηαη ζηελ 

επίηεπμε νπζηαζηηθήο πξνόδνπ ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνύ, ηδηαηηέξσο δε όζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ, ηελ ειεπζεξία 

ηνπ Τύπνπ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη· ηνλίδεη όηη ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε επξεία βάζε ελζαξξύλεη ηε κεηαλάζηεπζε· ππνγξακκίδεη ην ζεκαληηθό 

ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γπλαίθεο, κεηαμύ άιισλ θαη θαηά ηνλ αγώλα γηα ηελ 

αλεμαξηεζία, θαη δεηεί ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ·  

4. ππελζπκίδεη όηη έλαο αζπλόδεπηνο αλήιηθνο είλαη πξσηίζησο έλα παηδί πνπ πηζαλόλ λα 

θηλδπλεύεη θαη όηη θύξηα κέξηκλα ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ηεο ΔΔ, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο, πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία ησλ παηδηώλ θαη όρη νη 

κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, νύησο ώζηε λα ηεξείηαη ε βαζηθή αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

ππέξηαηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνύ· ππελζπκίδεη όηη, ρσξίο εμαίξεζε, θάζε άηνκν 

ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ πξέπεη λα ζεσξείηαη παηδί θαη, επνκέλσο, αλήιηθνο· 

επηζεκαίλεη όηη νη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη, ηδίσο ηα θνξίηζηα, δηαηξέρνπλ δηπιάζην 

θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο αλειίθνπο λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο· 

5. θαιεί ηε δηεζλή θνηλόηεηα θαη ηνπο αλαπηπμηαθνύο εηαίξνπο ηεο Δξπζξαίαο λα 

παξέκβνπλ ζηελ θαηάζηαζε θαη λα αζθήζνπλ πίεζε ζηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο 

ώζηε λα επηηξέςεη ηελ ρνξήγεζε εμσηεξηθήο βνήζεηαο γηα ηε ζηήξημε επάισησλ 

θνηλνηήησλ πξηλ επηδεηλσζεί ε θξίζε, ηδίσο κεηά ηελ μεξαζία·  

6. παξακέλεη πνιύ πξνβιεκαηηζκέλν ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηε ρώξα· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο 

λα ειεπζεξώζνπλ ακέζσο θαη άλεπ όξσλ βνπιεπηέο, δεκνζηνγξάθνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Σνπεδνύ πνιίηε Dawit Isaak, γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ 

λέα από ην 2005), θιεξηθνύο, θαζώο θαη όινπο ηνπο πνιηηηθνύο θξαηνύκελνπο· 

7. απαηηεί ζαθείο εγγπήζεηο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Δξπζξαίαο όηη ζα εθαξκόζεη 

δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζα δηαζθαιίζεη ηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ πνπ δηαηππώζεθαλ 

θαηά ηελ 18ε ζύλνδν ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ Παγθόζκηα Πεξηνδηθή Δπηζθόπεζε 

(UPR), πνπ απνδέρζεθε ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2014·  

8. θαιεί ην Σπκβνύιην λα δηαζθαιίζεη όηη ε θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο δελ ζα επσθειεζεί 

από ηελ ρνξεγνύκελε ρξεκαηνδόηεζε αιιά όηη απηή ζα πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ιανύ ηεο Δξπζξαίαο γηα αλάπηπμε, δεκνθξαηία, 
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αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαη αζθάιεηα· 

9. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Σπλέιεπζε Ίζεο Δθπξνζώπεζεο ΑΚΔ-ΔΔ, ην 

Σπκβνύιην ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

θαζώο θαη ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα 

ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο. 


