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Κατάσταση στη Συρία
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την 
κατάσταση στη Συρία (2012/2543(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 10ης 
Οκτωβρίου 2011, της 14ης Νοεμβρίου 2011, της 1ης Δεκεμβρίου 2011 και της 23ης 
Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τη Συρία, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2011 και της 9ης Δεκεμβρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 8ης Οκτωβρίου 
2011, της 3ης και 28ης Νοεμβρίου 2011 και της 2ας Δεκεμβρίου 2011, και της 1ης και
4ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη Συρία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/782/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 
2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας και την κατάργηση της απόφασης 
2011/273/ΚΕΠΠΑ1, καθώς και την απόφασή του Συμβουλίου εν συνεχεία της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 23ης Ιανουαρίου 2012,
σχετικά με την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά του συριακού 
καθεστώτος,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 
2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/20112,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αραβικού Συνδέσμου, της 27ης Αυγούστου 2011, της 
16ης Οκτωβρίου 2011, της 12ης, 16ης και 24ης Νοεμβρίου 2011, της 22ας Ιανουαρίου 
και της 12ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το σχέδιο δράσης 
του της 2ας Νοεμβρίου 2011 και τις κυρώσεις του κατά της Συρίας που εγκρίθηκαν στις 
27 Νοεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (ΣΑΗΕ) 
της 3ης Αυγούστου 2011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, της 22ας Νοεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με 
τη Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, της 23ης Νοεμβρίου 2011,

                                               
1 ΕΕ L 319 της 2.12.2011, σ. 56.
2 ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.



– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ 
(UNHRC), της 2ας Δεκεμβρίου 2011, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη 
Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και 
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, 
καθώς τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, 
πράξεις στις οποίες η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ξεκίνησε η βίαιη καταστολή κατά των ειρηνικών 
διαδηλωτών στη Συρία, τον Μάρτιο του 2011, σημειώνεται δραματική κλιμάκωση των 
συστηματικών δολοφονιών, της βίας και των βασανιστηρίων και ο στρατός και οι 
δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας συνεχίζουν να απαντούν με στοχευμένες δολοφονίες, 
βασανιστήρια, και μαζικές συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πόλεις και οικισμοί σε 
ολόκληρη τη Συρία πολιορκούνται και βομβαρδίζονται από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε τρόφιμα και φάρμακα είναι εξαιρετικά δύσκολη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Σύριοι αντιμετωπίζουν μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική 
κατάσταση ως αποτέλεσμα της βίας και των εκτοπισμών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι ο απολογισμός των νεκρών στη 
Συρία ξεπέρασε τους 5.400 τους τελευταίους 11 μήνες που διαρκεί η εξέγερση, μολονότι 
είναι δύσκολο να υπάρξουν ενημερωμένα στοιχεία διότι ορισμένες περιοχές, όπως 
τμήματα της πόλης Χομς, βρίσκονται υπό πλήρη αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χιλιάδες άλλοι πολίτες έχουν τραυματιστεί, τουλάχιστον 69 000 βρίσκονται υπό κράτηση, 
32 000 περίπου εκ των οποίων στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, και περίπου 12 400 
διέφυγαν σε γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο των ΗΕ για τα Παιδιά 
αναφέρει ότι εκατοντάδες παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες ακόμη έχουν 
συλληφθεί αυθαίρετα και υποστεί βασανιστήρια και σεξουαλική βία κατά την κράτησή 
τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι στην αποκλεισμένη πόλη Χομς δέχονται συνεχείς, 
μαζικούς βομβαρδισμούς και φοβούνται ότι το καθεστώς ετοιμάζει μια τελική φονική 
χερσαία επίθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2012 αραβικά μέσα 
ενημέρωσης ανέφεραν ότι συριακά τεθωρακισμένα και το πυροβολικό βομβάρδιζαν 
ακατάπαυστα την πόλη Χάμα παράλληλα με τις συνεχείς επιθέσεις στην πόλη Χομς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια στιγμή, οι συριακές αρχές επιμένουν ότι 
αντιμετωπίζουν «τρομοκρατικές ομάδες» και ότι θα συνεχίσουν μέχρι να αποκατασταθεί 
η «τάξη»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες υποσχέσεις του Προέδρου Bashar al-Assad για 
μεταρρυθμίσεις και αμνηστία ουδέποτε τηρήθηκαν και ότι το καθεστώς έχει χάσει κάθε 
αξιοπιστία και νομιμοποίηση, στοιχείο το οποίο οδήγησε τη διεθνή κοινότητα σε 
επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον Πρόεδρο να παραιτηθεί·



Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας γάλλος δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του και ένας 
ολλανδός δημοσιογράφος τραυματίστηκε την ώρα που ασκούσαν τον ζωτικό τους ρόλο 
της παροχής ανεξάρτητης πληροφόρησης για τα γεγονότα στη Συρία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αρχές της Συρίας αρνούνται οιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση στη χώρα σε 
διεθνείς δημοσιογράφους και παρατηρητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαρτυρίες σύρων 
προσφύγων, οι αναφορές πολιτών από το εσωτερικό της Συρίας και οι εικόνες από κινητά 
τηλέφωνα με αυτόνομες δορυφορικές συνδέσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια 
πηγή πληροφόρησης που εξέρχεται από τη χώρα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος αποφάσισε να ζητήσει τη στήριξη του 
ΣΑΗΕ για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 
Φεβρουαρίου 2012, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του 
ΣΑΗΕ το οποίο υποστήριζε την έκκληση του Αραβικού Συνδέσμου για μία ειρηνική 
πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, υπό την καθοδήγηση της Συρίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στις 28 Ιανουαρίου 2012, η αποστολή παρατηρητών του Αραβικού 
Συνδέσμου στη Συρία ανεστάλη λόγω της κρίσιμης επιδείνωσης της κατάστασης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2012, τέθηκαν σε ισχύ νέα περιοριστικά 
μέτρα της ΕΕ κατά του συριακού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων απαγόρευσης 
εξαγωγών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού παρακολούθησης που προορίζεται για χρήση 
από το συριακό καθεστώς, απαγόρευσης συμμετοχής και επενδύσεων σε ορισμένα έργα 
υποδομής, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων και στην παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2012, ο κατάλογος των προσώπων, φορέων 
και οργανισμών σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την ΕΕ 
επεκτάθηκε, καθώς προστέθηκαν 22 άτομα υπαίτια για παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οκτώ φορείς που στηρίζουν οικονομικά το καθεστώς·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αυξανόμενης βίας και των σοβαρών προβλημάτων 
ασφαλείας, οι ΗΠΑ έκλεισαν την πρεσβεία τους στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και το 
Βέλγιο ανακάλεσαν τους πρέσβεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο 
Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και η Τυνησία ανακάλεσαν τους πρέσβεις τους και 
αποφάσισαν να απελάσουν τους πρέσβεις της Συρίας από τις πρωτεύουσές τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάρτιο του 2011, δεκάδες χιλιάδες σύριοι πρόσφυγες 
έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της βίας στη Συρία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεινή κατάσταση στη Συρία έχει ήδη αρνητικό αντίκτυπο στην 
κατάσταση στο Λίβανο, καθώς υπάρχουν φόβοι για επικείμενη επέκταση της βίας πέραν 
των συνόρων, και θα επηρεάσει επομένως ολόκληρη την περιοχή, με απρόβλεπτες 
επιπτώσεις και συνέπειες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να πωλεί όπλα και άλλο στρατιωτικό υλικό 
στο καθεστώς της Συρίας και διατηρεί ναυτική βάση στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ΕΕ έχει επιβάλει εμπάργκο στο στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται για τη Συρία 
και ότι ρωσικό πλοίο υποβλήθηκε σε έλεγχο στην Κύπρο και στη συνέχεια, σύμφωνα με 
τις κυπριακές αρχές, απέπλευσε με προορισμό της Συρία με ψευδείς δικαιολογίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες του συμβάντος αυτού ουδέποτε διευκρινίστηκαν 



επίσημα και δημόσια από το γραφείο της Ύπατης Εκπροσώπου· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστής των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
ζήτησε την παραπομπή της Συρίας στο ΔΠΔ για εικαζόμενα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας, μετά την ειδική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ για τη Συρία, με βάση τα πορίσματα της έκθεσης της Ανεξάρτητης Εξεταστικής 
Επιτροπής των ΗΕ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ δήλωσε, στις 15 Ιανουαρίου 
2012, ότι η καταστολή οδηγεί σε αδιέξοδο·

1. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
των ΗΕ για να μπλοκάρουν το σχέδιο ψηφίσματος για τη Συρία, καταψηφίζοντας την 
πρόταση του Αραβικού Συνδέσμου για ειρηνική μετάβαση, ενέργεια που ερμηνεύθηκε 
από το καθεστώς Assad ως πράσινο φως για την ενίσχυση των μέσων καταστολής στην 
περιοχή, με την προσφυγή σε βαριά όπλα και τυφλή βία κατά των άοπλων πολιτών· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα μέλη του ΣΑΗΕ, ιδίως τη Ρωσία και την Κίνα, 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους διασφαλίζοντας τον άμεσο τερματισμό της βίαιης 
καταστολής που υφίσταται ο λαός της Συρίας· συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες 
της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα αυτό·

2. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
επιτύχει την έγκριση ψηφίσματος του ΣΑΗΕ, συνεργαζόμενη με τη Ρωσία και την Κίνα·

3. καλεί τη Ρωσία, κατεξοχήν προμηθευτή όπλων της συριακής κυβέρνησης στο εξωτερικό, 
να σταματήσει πάραυτα τις αποστολές όπλων στη Συρία και ζητεί από την ΕΕ να 
συντάξει μαύρη λίστα με τις εταιρείες που παραδίδουν όπλα στη Συρία· καλεί όλους τους 
φορείς της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό να σεβαστούν πλήρως τον κώδικα συμπεριφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων, στόχος του οποίου είναι η πρόληψη της 
εξαγωγής εξοπλισμού που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή ή να 
συμβάλει στην αποσταθεροποίηση μιας περιοχής· 

4. καταδικάζει και πάλι απερίφραστα τη στυγνή καταστολή που ασκεί το καθεστώς της 
Συρίας εις βάρος του λαού της χώρας, ιδιαίτερα στην πόλη Χομς· εκφράζει βαθύτατη 
ανησυχία για τη σοβαρότητα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττουν οι συριακές αρχές, παραβιάσεις στις οποίες συγκαταλέγονται μαζικές 
συλλήψεις, εκτελέσεις χωρίς δίκη, αυθαίρετες κρατήσεις, εξαφανίσεις ανθρώπων, 
βασανιστήρια και κακομεταχείριση κρατουμένων, περιλαμβανομένων και παιδιών· 
τονίζει ότι όσοι τραυματίζονται στις βιαιότητες θα πρέπει να μη στερούνται ιατρικής 
περίθαλψης·

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκκληση της UNICEF 
στις 7 Φεβρουαρίου 2012 και την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής 
Επιτροπής για τη Συρία, της 23ης Νοεμβρίου 2011, περίπου 400 παιδιά έχουν βρει το 
θάνατο από την έναρξη των βιαιοτήτων στη Συρία, τον Μάρτιο του 2011, ενώ 380 παιδιά 
περίπου, ορισμένα εκ των οποίων ηλικίας κάτω των 14 ετών, έχουν συλληφθεί αυθαίρετα 
και υποστεί βασανιστήρια και σεξουαλική βία κατά την κράτησή τους· καταδικάζει 
δριμύτατα όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των παιδιών, που διαπράττουν ο συριακός στρατός και οι δυνάμεις 
ασφαλείας και ζητεί από τη συριακή κυβέρνηση να θέσει τέλος σε κάθε είδους 
παραβίαση δικαιωμάτων των παιδιών και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων· εξαίρει το 



θάρρος και την αποφασιστικότητα του συριακού λαού και στηρίζει ανεπιφύλακτα τις 
προσδοκίες του για τη διασφάλιση πλήρους σεβασμού της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και την 
εξασφάλιση καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Πρόεδρο Bashar al-Assad και το καθεστώς του 
να εγκαταλείψουν αμέσως την εξουσία ώστε να καταστεί δυνατή η ειρηνική και 
δημοκρατική μετάβαση στη Συρία·

8. ζητεί από το καθεστώς Assad τον τερματισμό της βίας κατά του συριακού λαού, την 
απόσυρση των στρατευμάτων και των τεθωρακισμένων από τις πόλεις και την 
αποφυλάκιση όλων των κρατούμενων διαδηλωτών, πολιτικών κρατουμένων, 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπλόγκερ και δημοσιογράφων, καθώς και 
την παροχή πλήρους πρόσβασης στη χώρα για τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και 
τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης·

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση των 
εκτεταμένων, συστηματικών και κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από τις αρχές, το στρατό και τις δυνάμεις 
ασφαλείας της Συρίας, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι όλοι όσοι ευθύνονται για τις 
πράξεις αυτές, οι οποίες ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας, θα λογοδοτήσουν στη διεθνή κοινότητα· υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες 
του ΣΑΗΕ για τον τερματισμό της κρίσης στη Συρία πρέπει να εστιάσουν σε σαφείς 
μηχανισμούς απόδοσης ευθύνης, ενώ συντάσσεται με την έκκληση της Ύπατης Αρμοστή 
των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παραπομπή της Συρίας στο ΔΠΔ·

10. υπενθυμίζει ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Αραβικός Σύνδεσμος για 
να τερματισθεί η βία και να προωθηθεί μια πολιτική λύση στη Συρία· χαιρετίζει την 
απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου να εντείνει τη συνεργασία με τα ΗΕ· σημειώνει την 
απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου να αναστείλει την αποστολή παρατηρητών του στη 
Συρία ως απάντηση στην επιδεινούμενη βία από πλευράς των αρχών·

11. χαιρετίζει την υποστήριξη που παρέχει η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος στη 
σύσταση μιας διεθνούς ομάδας επαφής «Φίλοι του Λαού της Συρίας» για τον 
εκδημοκρατισμό της Συρίας, όπου θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Τουρκία και μέλη 
του Αραβικού Συνδέσμου· χαιρετίζει τη δήλωση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου 
ότι θα συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας αυτής επαφής, στην Τυνησία, 
στις 24 Φεβρουαρίου 2012·

12. καλεί το Συμβούλιο να λάβει κοινή απόφαση για ανάκληση όλων των πρέσβεων από τη 
Συρία και να παγώσει τις διπλωματικές επαφές με τους πρέσβεις της Συρίας στα κράτη 
μέλη της ΕΕ· ζητεί από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ενισχύσει την 
αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Δαμασκό με δυναμικό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, 
καθώς και οπουδήποτε αλλού τούτο είναι αναγκαίο·

13. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να πιέζει με σκοπό να ασκηθεί μεγαλύτερη 
διεθνής πίεση στο συριακό καθεστώς· στηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Ιανουαρίου 2012 να θέσει σε εφαρμογή νέα 
περιοριστικά μέτρα κατά του συριακού καθεστώτος και ζητεί να επιβληθούν περαιτέρω 
στοχευμένες κυρώσεις·



14. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2012, για την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας (3 εκατομμύρια EUR) για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου 
πληθυσμού τόσο στη Συρία όσο και στις γειτονικές χώρες·

15. χαιρετίζει και ενθαρρύνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ενοποίησης της συριακής 
αντιπολίτευσης εκτός και εντός της χώρας, προκειμένου να συνεχισθεί η συνεργασία με 
τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα με τον Αραβικό Σύνδεσμο και να καταβληθούν 
προσπάθειες για ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Συρίας και τη μετάβαση σε ένα 
δημοκρατικό σύστημα· προτρέπει την ΕΕ να εντείνει την πολιτική, τεχνική, 
επικοινωνιακή και ανθρωπιστική υποστήριξη της αντιπολίτευσης·

16. ζητεί ειρηνική και γνήσια μετάβαση στη δημοκρατία, η οποία θα ικανοποιεί τα θεμιτά 
αιτήματα του λαού της Συρίας και θα βασίζεται σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με τη 
συμμετοχή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων και παραγόντων της συριακής κοινωνίας, 
με στόχο την έναρξη μιας διαδικασίας ριζικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που θα 
λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της εθνικής συμφιλίωσης και θα δεσμεύεται, 
ως εκ τούτου, ότι θα κατοχυρώσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· 
καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες της συριακής αντιπολίτευσης για την 
επίτευξη ενότητας και τη θέσπιση σαφούς προγράμματος για μία δημοκρατική Συρία·

17. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι οι ενέργειες εκφοβισμού των συριακών 
αρχών εκτείνονται ενδεχομένως μέχρι τα εξόριστα στελέχη της αντιπολίτευσης·

18. χαιρετίζει την ισχυρή στήριξη της Τουρκίας προς τον συριακό λαό, η οποία περιλαμβάνει 
και την υποδοχή προσφύγων κατά μήκος των συροτουρκικών συνόρων και τη 
διευκόλυνση της οργάνωσης της συριακής αντιπολίτευσης· προτρέπει την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αρχίσουν 
συζητήσεις με την Τουρκία, τον Αραβικό Σύνδεσμο και τη συριακή αντιπολίτευση 
σχετικά με τις διευθετήσεις για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στα 
συροτουρκικά σύνορα· 

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την κυβέρνηση και 
το κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και στην 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.


