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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία και ιδιαίτερα 
εκείνο της 6ης Σεπτεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό πολιτών, μεταξύ των οποίων και μοναχοί, που 
συλλαμβάνονται επειδή συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και εξέφρασαν τη 
δυσαρέσκειά τους για την κακή διακυβέρνηση της στρατιωτικής χούντας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές δέχονται σκληρότερες απειλές καταστολής από τη 
στρατιωτική χούντα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χούντα θα είναι υπόλογη ενώπιον της διεθνούς κοινότητας για 
την ασφάλεια των ειρηνικών διαδηλωτών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μοναχοί και ο άμαχος πληθυσμός άρχισαν τις εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας πριν από μία εβδομάδα, επειδή η κυβέρνηση δεν ζήτησε συγγνώμη για τον 
ξυλοδαρμό ορισμένων μοναχών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο κέντρο της πόλης του 
Pakkoku πριν από τρεις εβδομάδες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις έχουν αυξηθεί παρά τις φήμες ότι κυβερνητικές 
δυνάμεις πρόκειται να αρχίσουν σύντομα μαζικές επιχειρήσεις καταστολής,

ΣΤ.πεπεισμένο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
πρέπει να ασχοληθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με το ζήτημα της σημερινής 
κατάστασης στη Βιρμανία,

1. συγχαίρει τους διαδηλωτές για την ειρηνική τους στάση·

2. καλεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ASEAN, την Κίνα, τη διεθνή 
κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν άμεση 
δράση για να μην υπάρξουν θύματα στον πληθυσμό της Βιρμανίας·

3. ζητεί, για το λόγο αυτό, από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών να ασχοληθούν επειγόντως με την κατάσταση στη Βιρμανία και να 
εξουσιοδοτήσουν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να μεσολαβήσει για τη 
Βιρμανία, προκειμένου να επιτευχθεί η εθνική συμφιλίωση και η μετάβαση στη 
δημοκρατία· καλεί επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Βιρμανίας ώστε 
να εξαναγκαστεί το καθεστώς να προχωρήσει σε αλλαγές·

4. καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσει ότι ο ειδικός 
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απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών κ. Ibrahim Gambari θα πραγματοποιήσει το 
ταχύτερο δυνατό την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βιρμανία·

5. καταδικάζει το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC) για την ανηλεή 
καταπίεση του λαού της Βιρμανίας επί 40 έτη και την πλήρη αποτυχία του να προβεί σε 
οιαδήποτε άξια λόγου κίνηση προς τη δημοκρατία·

6. καταδικάζει την παντελή αδιαφορία της στρατιωτικής δικτατορίας για την ευημερία του 
λαού της Βιρμανίας·

7. ζητεί να αξιοποιηθεί η ευκαιρία και να επαναληφθεί ο διάλογος για την επίτευξη εθνικής 
συμφιλίωσης·

8. ζητεί με έμφαση να διακοπεί η παράνομη συνταγματική διαδικασία και να 
αντικατασταθεί από μια πλήρως αντιπροσωπευτική Εθνική Σύμβαση, με τη συμμετοχή 
του NLD (Εθνικού Συνασπισμού για τη Δημοκρατία) και άλλων πολιτικών κομμάτων και 
ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών , ώστε να μετατραπεί σε μια συμμετοχική και δημοκρατική διαδικασία εκπόνησης 
συντάγματος·

9. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της Daw Aung San Suu Kyi·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις των κρατών ASEAN, τον 
Εθνικό Συνασπισμό για τη Δημοκρατία, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης 
και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


