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B7-0426/2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
(2013/2819(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία,
–

έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton σχετικά
με τις τελευταίες πληροφορίες για τη χρήση χημικών όπλων στη Δαμασκό, στις 21
Αυγούστου 2013, σχετικά με την επιτακτική ανάγκη να δοθεί πολιτική λύση στη συριακή
διένεξη στις 23 Αυγούστου 2013 και σχετικά με την κοινή θέση της ΕΕ για τη Συρία στις
7 Σεπτεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές ανέφεραν ότι ρουκέτες με χημικές ουσίες έπληξαν τα
προάστια της Δαμασκού Ain Tarma, Zamalka και Jobar στις 21 Αυγούστου του 2013,
κατά τη διάρκεια ισχυρού βομβαρδισμού που εξαπέλυσαν πριν από τα ξημερώματα
κυβερνητικές δυνάμεις·
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετά την έναρξη της βίαιης καταστολής
ειρηνικών διαδηλώσεων στη Συρία τον Μάρτιο του 2011, έχουν σκοτωθεί περισσότερα
από 100 000 χιλιάδες άτομα και κυρίως άμαχοι·
1. καταδικάζει τη μαζική σφαγή αμάχων με χημικά όπλα στις 21 Αυγούστου 2013 η οποία,
σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, στοίχισε το θάνατο σε τουλάχιστον 1 400
άτομα, μεταξύ των οποίων και 400 παιδιών·
2. πιστεύει ότι η χρήση χημικών όπλων, που συγκαταλέγονται στα ατομικά, βιολογικά και
χημικά όπλα μαζικής καταστροφής, δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη, και ότι η διεθνής
κοινότητα είναι επιφορτισμένη με το ηθικό καθήκον να αντιδράσει για να προστατεύσει
τον άμαχο πληθυσμό·
3. επιδοκιμάζει την αποστολή ομάδας επιθεωρητών των Ηνωμένων Εθνών για τα χημικά
όπλα στη Συρία· καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να ολοκληρώσουν την έρευνα αυτή και να
αποφανθούν ως προς τις ευθύνες· ζητεί να αποσταλεί το ταχύτερο δυνατό η έκθεση της
ομάδας των επιθεωρητών στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Ηνωμένων Εθνών· καλεί τα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσουν το ζήτημα της
μαζικής σφαγής στη Συρία με βάση τα συμπεράσματα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
των Ηνωμένων Εθνών και να εκτιμήσουν τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ως
αντίδραση στη χρήση χημικών όπλων στη Συρία·
4. επιδοκιμάζει τη θέση στην οποία συμφώνησε η ΕΕ για τη Συρία κατά την άτυπη
συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 7 Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει ότι η
κατάσταση στη Συρία απαιτεί κοινή προσέγγιση εκ μέρους των κρατών μελών· καλεί την
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν περαιτέρω την κατάσταση στη Συρία στο πλαίσιο
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του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και να εκτιμήσουν τα μέτρα που θα μπορούσε
να υιοθετήσει η ΕΕ για τη στήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων στη συριακή
αντιπολίτευση, τη διευκόλυνση του διαλόγου και για μια κοινή προσέγγιση με άλλα μέλη
της διεθνούς κοινότητας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Τουρκία και ο
Αραβικός Σύνδεσμος, και να παράσχουν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον
πληθυσμό της Συρίας και των γειτονικών χωρών·
5. πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της μπορεί να καταλήξει σε μία πολιτική
λύση για τη Συρία που θα μπορεί να θέσει τέρμα στη βία, να αποτρέψει την περαιτέρω
χρήση χημικών όπλων και να προωθήσει τη μετάβαση στη δημοκρατία·
6. καλεί, ειδικότερα, τη Ρωσία και τη Κίνα, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διευκολύνουν την επίτευξη
κοινής θέσης και την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στη συριακή κρίση·
7. τονίζει ότι, εάν τα αποδεικτικά στοιχεία βεβαιώνουν τη χρήση των εν λόγω όπλων
μαζικής καταστροφής από το καθεστώς Άσαντ, να μπορεί να απευθυνθεί πάραυτα
τελεσίγραφο στο καθεστώς ώστε να θέσει το οπλοστάσιο χημικών ουσιών του σε διεθνή
έλεγχο – με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρωσίας – και υπογραμμίζει ότι το καθεστώς
θα πρέπει επίσης να συμφωνήσει άνευ όρων να μετάσχει στην πολιτική ειρηνευτική
διαδικασία στη Γενεύη·
8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις
των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα μέλη που
εμπλέκονται στη σύρραξη στη Συρία.
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