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Τροπολογία  1 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η κατάσταση στη Συρία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

σύγκρουση έχει οξυνθεί από το εμπόριο 

όπλων και τον εφοδιασμό με όπλα, 

μεταξύ άλλων από κράτη μέλη της ΕΕ· 

πιστεύει ότι οι εξαγωγές όπλων προς τη 

Σαουδική Αραβία δεν είναι συμβατές με 

την ενωσιακή νομοθεσία, λόγω της 

συμμετοχής της χώρας σε σοβαρές 

παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, 

όπως έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες 

αρχές των Ηνωμένων Εθνών· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του της 26ης 

Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την 

επείγουσα ανάγκη επιβολής εμπάργκο 

όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας· 
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Τροπολογία  2 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η κατάσταση στη Συρία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά 

του για την επανειλημμένη άσκηση βέτο 

από την πλευρά της Ρωσίας στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας και για τη μη 

επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την 

ανανέωση της εντολής του κοινού 

μηχανισμού έρευνας  ΟΑΧΟ-ΟΗΕ πριν 

από τη λήξη του στις 17 Νοεμβρίου 2017· 

θεωρεί ότι η στάση αυτή, από ένα μόνιμο 

μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας με 

ειδική ευθύνη διατήρησης της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας, είναι επαίσχυντη· 

τονίζει ότι, στα μάτια του κόσμου, η 

παρεμπόδιση των διεθνών ερευνών 

αποτελεί περισσότερο από οτιδήποτε 

άλλο ένδειξη ενοχής· 

5. καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ 

να ασκήσουν την επιρροή τους στα 

εμπλεκόμενα μέρη ώστε να εξασφαλίσουν 

την εφαρμογή της κατάπαυσης των 

εχθροπραξιών, και την εκπλήρωση των 

υφιστάμενων δεσμεύσεων και να 

στηρίξουν τις προσπάθειες για τη 

δημιουργία των συνθηκών για μια 

βιώσιμη και διαρκή εκεχειρία· τονίζει την 

ανάγκη για σχετικές εγγυήσεις από αυτά 

τα κράτη μέλη· 
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Τροπολογία  3 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η κατάσταση στη Συρία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5a. υπογραμμίζει ότι η ανθρωπιστική 

κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται 

περαιτέρω αν δεν βρεθεί πολιτική λύση 

στη σύγκρουση στη Συρία σύμφωνη με 

την απόφαση 2254 (2015)· απορρίπτει 

ανεπιφύλακτα την ιδέα ότι μπορεί να 

βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση στη συριακή 

σύγκρουση μέσω στρατιωτικής δράσης· 

υπογραμμίζει ότι για τον τερματισμό του 

πολέμου και την εξεύρεση πολιτικής 

λύσης στις συγκρούσεις απαιτείται 

διάλογος με όλα τα στοιχεία της συριακής 

κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμό 

οποιουδήποτε· υπενθυμίζει στα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ ότι η άρνηση διαλόγου με 

οποιοδήποτε μέρος μιας σύγκρουσης δεν 

είναι συμβατή με τη φιλοδοξία 

μεσολάβησης σε μια σύγκρουση· 
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Τροπολογία  4 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η κατάσταση στη Συρία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά 

για την κατάσταση στο Αφρίν, μεταξύ 

άλλων για το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης 

μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και 

δυνάμεων του Άσαντ ή της Ρωσίας και για 

την κλιμάκωση των εντάσεων με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες· καλεί την τουρκική 

κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά 

της και να παίξει εποικοδομητικό ρόλο στη 

συριακή σύγκρουση, κάτι που εξυπηρετεί 

επίσης τα εθνικά συμφέροντα της 

Τουρκίας· ενστερνίζεται τη θέση της 

ΑΠ/ΥΕ, σύμφωνα με την οποία το άνοιγμα 

νέων μετώπων στη Συρία δεν εξυπηρετεί 

την ασφάλεια της Τουρκίας και 

προειδοποιεί για τον κίνδυνο περαιτέρω 

επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης στη 

χώρα· ζητεί δε τον πλήρη σεβασμό του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 

αμάχων, και ζητεί την κατάπαυση του 

πυρός σε ολόκληρη την επικράτεια της 

Συρίας, συμπεριλαμβανομένου κατά 

συνέπεια του Αφρίν· 

6. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 

για την επέμβαση της Τουρκίας σε 

περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από 

κουρδικές δυνάμεις· εξακολουθεί να 

ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση στο 

Αφρίν, μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο 

αντιπαράθεσης μεταξύ των τουρκικών 

δυνάμεων και δυνάμεων του Άσαντ ή της 

Ρωσίας και για την κλιμάκωση των 

εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες· 

καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 

αποσύρει τα στρατεύματά της και να παίξει 

εποικοδομητικό ρόλο στη συριακή 

σύγκρουση, κάτι που εξυπηρετεί επίσης τα 

εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας· 

ενστερνίζεται τη θέση της ΑΠ/ΥΕ, 

σύμφωνα με την οποία το άνοιγμα νέων 

μετώπων στη Συρία δεν εξυπηρετεί την 

ασφάλεια της Τουρκίας και προειδοποιεί 

για τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της 

ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα· ζητεί τον 

πλήρη σεβασμό του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 

αμάχων, και ζητεί την κατάπαυση του 

πυρός σε ολόκληρη την επικράτεια της 
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Συρίας, συμπεριλαμβανομένου κατά 

συνέπεια του Αφρίν· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Η κατάσταση στη Συρία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει 

ανοχή ή ατιμωρησία για τα ειδεχθή 

εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

διαπράττονται εις βάρος θρησκευτικών, 

εθνοτικών και άλλων ομάδων και 

μειονοτήτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του για ανεξάρτητες, αμερόληπτες, 

ενδελεχείς και αξιόπιστες έρευνες και 

διώξεις των υπευθύνων και στηρίζει το 

έργο του Διεθνούς, Αμερόληπτου και 

Ανεξάρτητου Μηχανισμού (IIIM) για τα 

διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί 

στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από 

τον Μάρτιο του 2012· σημειώνει με 

ικανοποίηση την απόφαση της ΕΕ να 

διαθέσει 1,5 εκατομμύρια EUR ως 

οικονομική στήριξη στον Μηχανισμό από 

τον δικό της μηχανισμό συμβολής στη 

σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· 

τονίζει, ωστόσο, ότι θα είναι απαραίτητο 

να παρασχεθεί στήριξη και μετά τη λήξη 

του δεκαοχτάμηνου προγράμματος· 

υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους τα κράτη 

μέλη και αναμένει ότι το θέμα της 

9. τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει 

ανοχή ή ατιμωρησία για τα ειδεχθή 

εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία 

από τρομοκρατικές ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

διαπράττονται εις βάρος θρησκευτικών, 

εθνοτικών και άλλων ομάδων και 

μειονοτήτων· τονίζει ότι ο λαός της Συρίας 

πρέπει να προσδιορίσει την κατάλληλη 

διαδικασία και τους μηχανισμούς για την 

απόδοση δικαιοσύνης, τη συμφιλίωση, την 

αναζήτηση της αλήθειας και τη λογοδοσία 

για σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις 

του διεθνούς δικαίου, καθώς και για 

επανορθώσεις και αποτελεσματικά ένδικα 

μέσα για τα θύματα· 
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χρηματοδότησης του IIIM θα τεθεί και 

θα διευθετηθεί κατά τη δεύτερη 

διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα 

«Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και 

της ευρύτερης περιοχής»· ζητεί, 

περαιτέρω, να στηριχθούν οι οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών και οι ΜΚΟ, 

οι οποίες συγκεντρώνουν, και συμβάλλουν 

στη διατήρηση, αποδεικτικών στοιχείων 

για παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και παραβιάσεις του 

ανθρωπιστικού δικαίου· 

Or. en 

 

 


