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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στο Ιράκ 

(2014/2716(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας του 

Ιράκ, αφετέρου, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά µε τη συµφωνία 

εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ
1
, 

– έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ της 20ής 

Ιανουαρίου 2014, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου 

της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Catherine 

Ashton σχετικά µε το Ιράκ, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούµενα ψηφίσµατά του σχετικά µε το Ιράκ, και ιδίως τα 

ψηφίσµατα της 14ης Μαρτίου 2013 µε θέµα "Ιράκ: η δραµατική κατάσταση των 

µειονοτικών οµάδων, ειδικότερα των Τουρκµένων"
2
, της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά 

µε τις πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Ιράκ
3
 και της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε 

την κατάσταση στο Ιράκ
4
, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΥΕ∆ σχετικά µε τις εκλογές στο Ιράκ, της 5ης Μαΐου 

2014, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για το Ιράκ της 23ης Ιουνίου 2014, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Τρίτης ∆ιάσκεψης Υπουργών Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Αραβικών Κρατών (ΕΕ–ΕΑΚ) σχετικά µε την κατάσταση ασφαλείας στο 

Ιράκ, της 11ης Ιουνίου 2014, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου της ΕΕ Kristalina Georgieva, αρµόδιας για τη 

διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιµετώπιση κρίσεων, της 12ης 

Ιουνίου 2014, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωµένων Εθνών για το 

Ιράκ (UNAMI) και ιδίως τα αριθµητικά στοιχεία για τις απώλειες για το µήνα Ιούλιο, 

που δηµοσιεύτηκαν την 1η Ιουλίου 2014, 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0022. 
2 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0101. 
3 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0424. 
4 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0171. 
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– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ειδικού Απεσταλµένου του ΟΗΕ για το Ιράκ, Nikolay 

Mladenov,  

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Ban Ki-

moon σχετικά µε το Ιράκ, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 

σχετικά µε το Ιράκ, 

– έχοντας υπόψη τη ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 σχετικά µε την Εξάλειψη κάθε 

Μορφής Μισαλλοδοξίας και ∆ιακρίσεων βάσει Θρησκεύµατος ή Πεποιθήσεων, 

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς, η οποία 

επικυρώθηκε από το Ιράκ το 2008, 

– έχοντας υπόψη την ∆ιεθνή Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα και τα ∆ικαιώµατα 

του Πολίτη του 1966, στην οποία το Ιράκ είναι συµβαλλόµενο µέρος, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισµού του, 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρος ο πληθυσµός του Ιράκ υποφέρει από έναν πόλεµο ο 

οποίος έχει προκαλέσει απώλειες άνω των 1 400 000 και έχει καταστρέψει µεγάλα 

τµήµατα της υποδοµής του Ιράκ, ενώ παράλληλα υφίσταται τη συνακόλουθη αύξηση 

της βίας στη χώρα µε ανησυχητικό αριθµό τροµοκρατικών επιθέσεων και παραβιάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων· εκτιµώντας ότι η πολιτική διαδικασία που επιβλήθηκε 

από την κατοχή έχει οδηγήσει σε µια χώρα διαιρεµένη µε βάση θρησκευτικές και 

εθνοτικές γραµµές· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τα αριθµητικά στοιχεία για τις απώλειες που 

δόθηκαν για τον Ιούνιο του 2014 από την UNAMI (την Αποστολή Βοήθειας των ΗΕ 

για το Ιράκ) η βία παραµένει ιδιαίτερα ανησυχητικό θέµα για το Ιράκ, δεδοµένου ότι 

συνεχείς είναι οι πράξεις τυφλής βίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο βρήκαν το 

θάνατο τουλάχιστον 2 417 Ιρακινοί, ενώ άλλοι  2 287 τραυµατίστηκαν, χωρίς να 

υπολογίζονται οι απώλειες στην επαρχία Anbar· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στο Ιράκ βρίσκεται υπό εξέλιξη µια σοβαρή ανθρωπιστική 

κρίση, ως αποτέλεσµα των συγκρούσεων µεταξύ των ιρακινών δυνάµεων ασφαλείας 

και ένοπλων οµάδων της αντιπολίτευσης, µεταξύ των οποίων το Ισλαµικό Κράτος του 

Ιράκ και της Ανατολής (ISIS)· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιουνίου το ISIS ανακοίνωσε την εγκαθίδρυση 

χαλιφάτου στα εδάφη που ελέγχει στο Ιράκ και τη Συρία, το οποίο θα εκτείνεται από το 

Χαλέπι στη Βόρεια Συρία έως την επαρχία Diyala στο ανατολικό Ιράκ· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της αυτόνοµης κουρδικής περιφέρειας στο βόρειο 

Ιράκ, ο Massoud Barzani, ζήτησε από το κοινοβούλιο της περιφέρειας να δροµολογήσει 

τις διαδικασίες για δηµοψήφισµα σχετικά µε την ανεξαρτησία· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει αναπτύξει 30 000 στρατιώτες στα 
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σύνορά της µε το Ιράκ αφού οι δυνάµεις του Ιράκ εγκατέλειψαν την περιοχή· ότι ο 

πρόεδρος Obama έχει ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα αποστείλουν 300 στρατιωτικούς 

συµβούλους (ειδικές δυνάµεις) στο Ιράκ· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσµός του Ιράκ ήδη και επί πολλά χρόνια υποφέρει από 

µια κατάσταση γενικευµένης βίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αισθητή 

αύξηση της βίας στη χώρα έχει οδηγήσει σε αριθµούς θυµάτων που έχουν να 

παρατηρηθούν από το 2008· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην επαρχία Ανµπάρ 

είχαν ως αποτέλεσµα µεγάλους αριθµούς εσωτερικά εκτοπισµένων οι οποίοι 

εγκαταλείπουν τις εµπόλεµες ζώνες· λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε την 

Υπηρεσία των ΗΕ για το Συντονισµό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, το Ιράκ 

αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή έναν από τους µεγαλύτερους παγκοσµίως πληθυσµούς 

εσωτερικά εκτοπισµένων προσώπων· λαµβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 1,2 εκατ. 

άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον Ιανουάριο του 2014, εκ των οποίων περίπου 

560 000 από την επαρχία Anbar· ότι µετά την πτώση της Μοσούλης εκτιµάται ότι 

περίπου 650 000 επιπλέον άτοµα εκτοπίστηκαν· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια κατοχής από τις ΗΠΑ και τους συµµάχους της 

άφησαν τη χώρα φτωχότερη· ότι ο αναλφαβητισµός έχει αυξηθεί και ότι περισσότεροι 

άνθρωποι πεθαίνουν από τις στερήσεις· λαµβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια πλήττει το 

88% του ιρακινού πληθυσµού και ότι περίπου έξι εκατοµµύρια Ιρακινοί διαβιούν κάτω 

από το όριο της φτώχειας· λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το Ιράκ κατάφερε να 

αποκαταστήσει την παραγωγικότητα πετρελαίου σχεδόν πλήρως, η κοινωνική 

ανισότητα αυξάνεται καθώς το κράτος εξακολουθεί να αδυνατεί να παρέχει βασικές 

υπηρεσίες στον ιρακινό πληθυσµό, όπως κανονική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας το 

καλοκαίρι, καθαρό νερό και δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, αντί να βοηθήσουν το Ιράκ να προχωρήσει, οι ΗΠΑ και οι 

σύµµαχοί της επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια να οπισθοχωρήσει η χώρα σε µια βαθιά 

κατακερµατισµένη κοινωνία, µε καταστροφή της ιρακινής εθνικής ταυτότητας και 

αντικατάστασή της από θρησκευτικές και εθνοτικές ταυτότητες µετά το 2003· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, σηµειώθηκε σηµαντική επιδείνωση της 

κατάστασης στο Ιράκ και αυξήθηκαν οι εθνοτικές συγκρούσεις µεταξύ Σιιτών και 

Σουνιτών· λαµβάνοντας υπόψη ότι το 20% των πετρελαϊκών πόρων του Ιράκ 

βρίσκονται στην περιοχή του Κιρκούκ·  

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, µετά την εισβολή και κατάληψη του Ιράκ από τις συµµαχικές 

δυνάµεις, η κατάσταση στη χώρα επιδεινώθηκε δραµατικά και η βία, οι παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα βασανιστήρια και οι εθνοτικές συγκρούσεις έχουν 

καταστεί κοινή πρακτική· λαµβάνοντας υπόψη ότι ο σηµερινός ρυθµός καθηµερινών 

βοµβαρδισµών και πυροβολισµών δηµιουργεί στους περισσότερους Ιρακινούς αίσθηµα 

αβεβαιότητας για το µέλλον τους και καθιστά αδύνατη την προώθηση της κοινωνικής 

και οικονοµικής ένταξης του συνολικού πληθυσµού· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ∆εκέµβριο του 2012 άρχισαν ειρηνικές διαµαρτυρίες, ιδίως 

στις έξι επαρχίες βόρεια και δυτικά της Βαγδάτης, µε καταλήψεις πλατειών· ότι η 

κυβέρνηση κατέστειλε τις διαµαρτυρίες και η κλιµάκωση των εντάσεων οδήγησε σε 

ένοπλη αντιπαράθεση το ∆εκέµβριο του 2013, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης 
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δυσανάλογης βίας που είχε ως αποτέλεσµα τους φόνους πολιτών στην επαρχία Anbar· 

ΙΒ. εκτιµώντας ότι η σύγκρουση στη Συρία έχει πολλαπλό αρνητικό αντίκτυπο στην 

περιοχή και ότι έχει δηµιουργήσει µια νέα σηµαντική ροή προσφύγων και 

παλιννοστούντων στο Ιράκ, που αριθµούν περισσότερο από 220 000 και ζουν στο Ιράκ 

σε άκρως επισφαλείς συνθήκες· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως εικάζεται, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν 

καταδικαστεί σε θάνατο στο Ιράκ από το 2004· λαµβάνοντας υπόψη ότι η ιρακινή 

νοµοθεσία επιτρέπει τη θανατική ποινή για σχεδόν 50 εγκλήµατα, περιλαµβανοµένης 

της τροµοκρατίας, της απαγωγής και της δολοφονίας, αλλά και για αδικήµατα όπως 

είναι η ζηµία σε δηµόσια περιουσία· λαµβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα µε την 

παγκόσµια τάση για κατάργηση της θανατικής ποινής, ο αριθµός των εκτελέσεων στο 

Ιράκ αυξάνεται και ότι, σύµφωνα µε το διεθνή τύπο, τουλάχιστον 150 άτοµα 

εκτελέστηκαν στο Ιράκ το 2013· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την Transparency International, το Ιράκ έχει την 

πλέον διεφθαρµένη κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή· ότι η διαφθορά αποτελεί 

διαρθρωτικό πρόβληµα της χώρας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός 

κοινοβουλευτικός έλεγχος και το δικαστικό σύστηµα είναι ανενεργό, πράγµατα που 

αποτελούν συµπτώµατα διαλυµένου κράτους· λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το 

Γραφείο του Ειδικού Γενικού Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την ανοικοδόµηση του Ιράκ, 

800 εκατ. δολάρια µεταφέρονται παράνοµα εκτός Ιράκ κάθε εβδοµάδα· 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µακρόχρονη διαµάχη στην περιοχή Κιρκούκ για τις εξαγωγές 

πετρελαίου της περιοχής µέσω νέου αγωγού δεν έχει διευθετηθεί· 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 10 δηµοσιογράφοι δολοφονήθηκαν το 2013 ότι 

δεν έχει επιβληθεί ούτε µία καταδίκη για τις 400 δολοφονίες επαγγελµατικών των 

µέσων ενηµέρωσης κατά την τελευταία δεκαετία, µε αποτέλεσµα το Ιράκ να παραµένει 

η χώρα µε τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσµο όσον αφορά την ατιµωρησία για 

ανεξιχνίαστες δολοφονίες δηµοσιογράφων· ότι ο Ισπανός δηµοσιογράφος José Couso 

µαζί µε τους δηµοσιογράφους Taras Protsyuk και Tareq Ayub σκοτώθηκαν τον Απρίλιο 

του 2003 από επίθεση του αµερικανικού στρατού· ότι ισπανικό δικαστήριο επιδίωξε τη 

σύλληψη δύο αξιωµατικών και ενός υπαξιωµατικού του αµερικανικού στρατού που 

κατηγορούνται για συµµετοχή στην υπόθεση· ότι ακόµη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη· 

και ότι οι ΗΠΑ παρακώλυσαν τα εντάλµατα σύλληψης ενώ η Ιντερπόλ δεν κατάφερε 

να τα εκτελέσει· 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σηµαντικές ποσότητες πυροµαχικών µε ψευδώς 

απεµπλουτισµένο ουράνιο έχουν χρησιµοποιηθεί στο Ιράκ από τις Ηνωµένες Πολιτείες 

και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε αποτέλεσµα την τραγική αύξηση παιδικών καρκίνων και 

συγγενών διαµαρτιών· λαµβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενηµέρωσης από τις ΗΠΑ 

σχετικά µε τη χρήση των υπολειµµάτων απεµπλουτισµένου ουρανίου δυσχεραίνει 

σηµαντικά τις προσπάθειες για αποµόλυνση, παρακολούθηση και ευαισθητοποίηση µε 

στόχο τη µείωση της έκθεσης των πολιτών στα υπολείµµατα αυτά· 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014, η κυβέρνηση του Ιράκ ενέκρινε 

τροποποίηση της νοµοθεσίας µε την οποία νοµιµοποιείται ο γάµος σε παιδική ηλικία 
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και ο συζυγικός βιασµός· λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε το Ταµείο των 

Ηνωµένων Εθνών για τον Πληθυσµό (UNFPA), 250 000 γυναίκες και κορίτσια, µεταξύ 

των οποίων σχεδόν 60 000 έγκυες γυναίκες έχουν επείγουσα ανάγκη περίθαλψης και 

σχεδόν 20 000 γυναίκες και κορίτσια θα µπορούσαν να αντιµετωπίζουν αυξηµένο 

κίνδυνο σεξουαλικής βίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί σοβαρές 

ανησυχίες, µεταξύ άλλων από την Ύπατη Αρµόστρια των Ηνωµένων Εθνών για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα Navi Pillay, σχετικά µε το γεγονός ότι οι δίκες που οδηγούν σε 

θανατική ποινή δεν τηρούν τις διεθνείς διασφαλίσεις για µια δίκαιη δίκη, 

συµπεριλαµβανοµένης της έλλειψης διαφάνειας στις δικαστικές διαδικασίες και 

περιπτώσεων στις οποίες οι «οµολογίες» είχαν αποσπαστεί µε βασανιστήρια ή άλλες 

µορφές κακοµεταχείρισης των κατηγορουµένων· λαµβάνοντας υπόψη ότι η θανατική 

ποινή αποτελεί σκληρή και απάνθρωπη µεταχείριση και πρέπει να καταργηθεί·  

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι βουλευτικές εκλογές πραγµατοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου 

2014 στο Ιράκ µέσα σε ατµόσφαιρα βίας και φόβου· 

1. επαναλαµβάνει την έντονη καταδίκη του για τη στρατιωτική επέµβαση των 

συµµαχικών δυνάµεων στο Ιράκ· επαναλαµβάνει ότι αυτή η εισβολή παραβίασε το 

διεθνές δίκαιο και υπογραµµίζει τον παράνοµο χαρακτήρα της· υπογραµµίζει το 

γεγονός ότι το βασικό αποτέλεσµα της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ ήταν η σχεδόν 

ολική κατάρρευση του κράτους δικαίου και η άνοδος του θρησκευτικού εξτρεµισµού 

στη χώρα· επισηµαίνει την ευθύνη των αρχηγών κρατών των κρατών µελών της ΕΕ που 

συµµετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής των Αζορών και ιδίως του απερχόµενου Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Durão Barroso· επαναλαµβάνει ότι καταδικάζει αυτή την 

παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θεωρεί ότι οι υπεύθυνοι για αυτόν τον παράνοµο 

πόλεµο και τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της 

διεθνούς δικαιοσύνης· 

2. ζητεί να διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη η οποία θα προωθήσει το διάλογο µεταξύ των 

εµπλεκόµενων µερών προκειµένου να εξευρεθεί αποδεκτή λύση και απορρίπτει τα 

αθέµιτα συµφέροντα ξένων παραγόντων που επιδιώκουν να διαιρέσουν τη χώρα έτσι 

ώστε να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους καλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών 

αποθεµάτων του Ιράκ· 

3. καταδικάζει οιαδήποτε ξένη παρέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράκ στο 

παρελθόν, το παρόν και το µέλλον· υπογραµµίζει το γεγονός ότι, για να επιτευχθεί η 

πλήρης ανεξαρτησία του Ιράκ, η χώρα πρέπει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της 

οικονοµίας της, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών πόρων· υπογραµµίζει το γεγονός 

ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο πρέπει να αξιοποιούνται ως εργαλείο και ως ευκαιρία 

για βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανοικοδόµηση προς όφελος του συνόλου της 

ιρακινής κοινωνίας· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι πόροι της 

χώρας αξιοποιούνται κατά τρόπο διαφανή και µε υπευθυνότητα, προς όφελος όλων των 

ιρακινών πολιτών· 

4. θεωρεί ότι οι χώρες που συµµετείχαν στην εισβολή του Ιράκ, στις οποίες 

περιλαµβάνονται αρκετά κράτη µέλη, είναι υπεύθυνες για έναν πόλεµο ο οποίος 

στηρίχτηκε σε ψέµατα, έχουν δε την υποχρέωση να προωθήσουν την αλήθεια και τη 

δικαιοσύνη και να επανορθώσουν τη ζηµιά που υπέστη ο ιρακινός λαός· αναγνωρίζει 



 

RE\1031592EL.doc 7/8 PE536.963v01-00 

 EL 

ότι αυτός ο παράνοµος πόλεµος έχει καταστρέψει τη χώρα και έχει αυξήσει τη βία σε 

ολόκληρη την περιοχή· καταδικάζει τη λεηλασία των φυσικών πόρων του Ιράκ από 

πετρελαϊκές εταιρείες, όπως είναι η Royal Dutch Shell Oil Company, η BP ή η 

ExxonMobil·  

5. καταδικάζει κάθε µορφή βίας εις βάρος κοινωνικών, πολιτικών ή θρησκευτικών 

οµάδων· εκφράζει λύπη για τον υψηλό αριθµό ατόµων που έχασαν τη ζωή τους ή 

τραυµατίστηκαν· καταδικάζει όλους τους φόνους και τις εκτελέσεις· εκφράζει βαθιά 

ανησυχία για τις αυξανόµενες βίαιες επιθέσεις· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις 

οικογένειες των νεκρών και τραυµατιών· ζητεί άµεσο τερµατισµό της βίας· θεωρεί ότι 

οι δράστες των εγκληµάτων αυτών πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· 

6. εφιστά την προσοχή στην άµεση ανάγκη για επίλυση των ανθρωπιστικών προβληµάτων 

που αντιµετωπίζει ο ιρακινός λαός· υπογραµµίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η 

ανάληψη συντονισµένης δράσης από τις ιρακινές αρχές και τις διεθνείς ανθρωπιστικές 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, µε στόχο την παροχή βοήθειας στις 

ευπαθείς οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, και 

να διασφαλιστεί η προστασία των ατόµων αυτών και η δηµιουργία κατάλληλων 

συνθηκών για την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους·  

7. σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε την UNHCR, περισσότεροι από 224.000 Σύριοι πρόσφυγες 

αναζήτησαν καταφύγιο στο κουρδικό τµήµα του Ιράκ από την έναρξη του πολέµου· 

καλεί την ΕΕ να δεσµευτεί για την παροχή βοήθειας στα άτοµα αυτά· υπενθυµίζει τη 

σηµασία του πλήρους σεβασµού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της 

προστασίας των αµάχων· καλεί τις ιρακινές αρχές να εξασφαλίσουν την παροχή 

απαραίτητων υπηρεσιών, καθώς και πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων στις 

περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις· εκφράζει ανησυχία για την ανεπαρκή 

υποστήριξη που παρέχεται στους Σύριους πρόσφυγες· 

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διαφθορά είναι ενδηµική στη χώρα, 

ιδιαίτερα εντός του στρατού και της αστυνοµίας, πράγµα που δηµιουργεί σοβαρά 

προβλήµατα στον µηχανισµό ασφαλείας του Ιράκ· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το 

γεγονός ότι αυτή η κουλτούρα διαφθοράς διαπερνά τον κρατικό µηχανισµό µέχρι και τα 

ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης·  

9. αποδοκιµάζει τη δραµατική αύξηση των εκτελέσεων από τον στρατό του Ιράκ και τις 

δυνάµεις του ISIS, καθώς και τη χρήση "οµολογιών" που έχουν αποσπασθεί ύστερα 

από βασανιστήρια ή άλλη µορφή κακής µεταχείρισης, ως πειστηρίων εναντίον 

κρατουµένων·  

10. καταδικάζει τη θανατική ποινή υπό οιεσδήποτε περιστάσεις· καλεί την ιρακινή 

κυβέρνηση να κηρύξει και να εφαρµόσει αµέσως εκεχειρία στις εκτελέσεις ως πρώτο 

βήµα και να καταργήσει τη θανατική ποινή στο µέλλον· 

11. απαιτεί την έναρξη διεθνούς έρευνας υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών για να 

επιβεβαιωθεί η ευρεία χρήση βασανιστηρίων και η ύπαρξη µυστικών φυλακών ή άλλων 

κέντρων βασανιστηρίων στο Ιράκ, προκειµένου να αποδοθούν ευθύνες σε κάθε 

εµπλεκόµενο µέρος και να τιµωρηθούν οι υπεύθυνοι· 
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12. καταδικάζει κάθε µορφή βίας εις βάρος κοινωνικών, πολιτικών ή θρησκευτικών 

οµάδων, καθώς και όλες τις δολοφονίες και εκτελέσεις από την έναρξη του πολέµου το 

2003, και εκφράζει τη λύπη του για το πρόσφατο κύµα τροµοκρατικών επιθέσεων και 

τη χρήση αποσπασµάτων θανάτου· 

13. υπενθυµίζει τη σηµασία των αρχών της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της 

επανόρθωσης· θεωρεί ότι όλοι οι δράστες αυτού του παράνοµου πολέµου και των 

εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας που προέκυψαν από αυτόν πρέπει να προσαχθούν 

ενώπιον της δικαιοσύνης· επιµένει, δέκα χρόνια µετά τη δολοφονία τους, στην ανάγκη 

να εξασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση των δηµοσιογράφων Couso, 

Protsyuk και Ayub έτσι ώστε οι φόνοι αυτοί να µην παραµείνουν ατιµώρητοι·  

14. απορρίπτει τη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και της 

∆ηµοκρατίας του Ιράκ· υποστηρίζει ότι ο βασικός στόχος της συνεργασίας της ΕΕ µε 

το Ιράκ πρέπει να είναι ο τερµατισµός της βίας, η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, 

ο πλήρης σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η αποκατάσταση του επιπέδου 

καλής διαβίωσης του ιρακινού λαού, και όχι η είσοδος και επέκταση των βιοµηχανιών 

πετρελαίου της ΕΕ στη χώρα· 

15. καταδικάζει τη χρήση πυροµαχικών µε απεµπλουτισµένο ουράνιο κατά τη διάρκεια του 

πολέµου, ιδίως από τις ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει µια 

κοινή ενωσιακή θέση υπέρ του περιορισµού ή της απαγόρευσης της χρήσης 

πυροµαχικών απεµπλουτισµένου ουρανίου και να αναπτύξει προγράµµατα εκκαθάρισης 

στις πληγείσες περιοχές· 

16. καλεί τις ιρακινές αρχές να λάβουν µέτρα για να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασµός της 

ισότητας ανδρών και γυναικών, καθώς και των δικαιωµάτων των γυναικών· 

17. καλεί το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ιράκ να εγγυηθούν την τήρηση της 

Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού και να 

καταπολεµήσουν την παιδική εργασία, την παιδική πορνεία και την εµπορία ανθρώπων·  

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφαλείας, στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράκ, στους 

προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών µελών και στην κυβέρνηση και στο 

Συµβούλιο Αντιπροσώπων της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ. 

 


