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EL

B9-0101/2019

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Κασμίρ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία:

– έχει αλλάξει μονομερώς το συνταγματικό καθεστώς του τμήματος του Κασμίρ 
που βρίσκεται υπό τον έλεγχό της και έχει επίσης χωρίσει το Λαντάκ από το 
Κασμίρ·

– έχει στείλει 35 000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή, έχει συλλάβει τοπικά 
πολιτικά στελέχη και έχει περιορίσει τις επικοινωνίες·

– έχει απορρίψει την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) σχετικά με το Κασμίρ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν τεθεί ποτέ σε εφαρμογή τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτούν τη διενέργεια δημοψηφίσματος, με τη συμμετοχή 
όλων των πολιτών του Κασμίρ, προκειμένου να καθοριστεί το καθεστώς του Κασμίρ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της 
ΕΕ και της Ινδίας·

1. καταδικάζει τις μονομερείς αλλαγές στις οποίες προέβη η Ινδία όσον αφορά το 
καθεστώς του Κασμίρ·

2. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εφαρμογή των ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Κασμίρ·

3. ζητεί και από τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν τις συστάσεις της έκθεσης της UNHCR·

4. θεωρεί ότι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει κυρώσεις κατά των αξιωματικών του στρατού της 
Ινδίας οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε θηριωδίες στο Κασμίρ·

6. ζητεί και από τις δύο πλευρές να λάβουν υπόψη τους τα τεράστια οφέλη που θα 
προκύψουν από την επίλυση της σύγκρουσης αυτής σε ανθρώπινο, οικονομικό και 
πολιτικό επίπεδο·

7. ζητεί από την Ινδία να αναλογιστεί το τεράστιο κόστος που επιφέρει η ανάπτυξη 
στρατευμάτων της στο Κασμίρ και τη βλάβη που προκαλεί στη φήμη της η 
επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


