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B8-0056/2016 

Ψήθηζκα ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ ζτεηηθά κε ηης προηεραηόηεηες ηες 

Εσρωπαϊθής Έλωζες γηα ηης ζσλόδοσς ηοσ Σσκβοσιίοσ Αλζρωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ηο 

2016 

(2015/3035(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ 1948 

θαη ηελ Δπξσπατθή ύκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ 1953, 

– έρνληαο ππόςε ηε Γηαθήξπμε ηεο Υηιηεηίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ηεο 8εο επηεκβξίνπ 

2000 (A/Res/55/2) θαη ηα ςεθίζκαηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην πκβνύιην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (ΑΓ) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηα επείγνληα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε 

δεκνθξαηία, 

– έρνληαο ππόςε ηελ επεξρόκελε 31ε ζύλνδν ηνπ ΑΓ, ε νπνία ζα δηεμαρζεί από ηηο 29 

Φεβξνπαξίνπ έσο ηηο 24 Μαξηίνπ 2016, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκα 1325 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

γηα ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα, ηε ύκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε θάζε 

είδνπο δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθώλ (CEDAW), ην πξόγξακκα δξάζεο ηεο 

Γηεζλνύο Γηάζθεςεο ησλ απηνρζόλσλ ιαώλ γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε (Rio +20) θαη ηελ 

πιαηθόξκα δξάζεο ηνπ Πεθίλνπ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, εμήληα ρξόληα κεηά ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, ν αγώλαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη γηα ηελ πιήξε 

άζθεζε όισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, πνιηηηζηηθώλ 

θαη πνιηηηθώλ – παξακέλεη θαζεκεξηλόο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη όηη ν ζεβαζκόο 

ηνπο νδεγεί ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ 17 ζηόρσλ βηώζηκεο αλάπηπμεο 

(ΒΑ), ηδίσο δε: εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο θαη παληνύ ζηνλ θόζκν, 

εμάιεηςε ηεο πείλαο θαη θαηνρύξσζε ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, δηαζθάιηζε ηεο 

θαιήο πγείαο, δηαζθάιηζε κηαο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο, πξνώζεζε ηεο αμηνπξεπνύο 

εξγαζίαο γηα όινπο, κείσζε ησλ αληζνηήησλ, επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ ησλ θύισλ, 

επείγνπζα ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξναγσγή ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

δηθαηνζύλεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ιόγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ, ν 

θόζκνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηε ζνβαξόηεξε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο από ηε δεθαεηία ηνπ 1930· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΠΟΤ εθηηκά 
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πσο, ιόγσ ησλ πεξαζκέλσλ απμήζεσλ ζην θόζηνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο, 

πάλσ από 100 εθαηνκκύξηα άηνκα βπζίζηεθαλ εθ λένπ ζηε θηώρεηα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη απηό πνπ απνθαινύκε ζηελ ηξέρνπζα γιώζζα «νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε» είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηα παγθόζκηα ζπζηεκηθή θξίζε 

πνπ πιήηηεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη έρεη ζπλέπεηεο ζε όια ηα πεδία: 

πνιηηηθό, θνηλσληθό, πεξηβαιινληηθό, δηαηξνθηθό, ελεξγεηαθό, θ.ιπ.· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζα πξέπεη λα 

πξνάγνπλ ηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε όιεο ηνπο ηηο πνιηηηθέο, ηόζν 

εζσηεξηθέο όζν θαη εμσηεξηθέο, θαη λα κεξηκλνύλ γηα ηε ζπλεθηηθόηεηα ησλ πνιηηηθώλ 

απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα θαηαζηεί αμηόπηζηε ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο εληόο ηνπ ΑΓ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα αληηπξνζσπεία ηεο Τπνεπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζα κεηαβεί ζηε Γελεύε κε ηελ επθαηξία 

ηεο 31εο ηαθηηθήο ζπλόδνπ ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ (ΑΓ), όπσο έγηλε θαη θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε γηα ηηο πξνεγνύκελεο ζπλόδνπο 

ηνπ ΑΓ θαη αθόκε πην πξηλ γηα ηελ Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νθηώ θξάηε κέιε δηαζέηνπλ έδξα ζήκεξα ζην πκβνύιην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ήηνη: ε Γεξκαλία (έσο ην 2018), ην Βέιγην (έσο ην 2018), ε 

Γαιιία (έσο ην 2016), ε Λεηνλία (έσο ην 2017), νη Κάησ Υώξεο (έσο ην 2017), ε 

Πνξηνγαιία (έσο ην 2017), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (έσο ην 2016) θαη ε ινβελία (έσο ην 

2018); ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε όηη, θαηά ηελ νξγαλσηηθή ηνπ ζύλνδν, ζηηο 8 

Γεθεκβξίνπ 2014, ην πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ είρε εθιέμεη ηα κέιε ηνπ 

Πξνεδξείνπ γηα ηνλ έλαην γύξν πνπ δηεμήρζε από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ, θαη ηδίσο ηνλ Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ, Joachim Rücker (Γεξκαλία)· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, από 1εο Ηαλνπαξίνπ 2016, απηόο αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ 

Choi Kyong-lim, από ηε Νόηην Κνξέα, θαη όηη δύν αληηπξόεδξνη θαη κέιε ηνπ 

Πξνεδξείνπ εθπξνζσπνύλ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: νη Bertrand de 

Crombrugghe (Βέιγην) θαη Janis Karklins (Λεηνλία)· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην έξγν ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ζην πιαίζην 

ηνπ ΑΓ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί, όρη κόλν γηα λα ππνγξακκηζζεί ην αδηαίξεην ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη γηα λα ιεθζνύλ θαιύηεξα ππόςε νη ζπζηάζεηο ηνπ 

ΑΓ θαη λα ηίζεληαη θαιύηεξα ζε εθαξκνγή ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο γηα 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ηόζν ζε εζσηεξηθό όζν θαη ζε εμσηεξηθό επίπεδν· 

Το έργο και η οργάνωζη ηοσ ΣΑΔ 

1. θαιεί εθ λένπ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα αληηηαρζνύλ ελεξγά ζε θάζε 

πξνζπάζεηα πξνζβνιήο ησλ ελλνηώλ ηεο νηθνπκεληθόηεηαο, ηνπ αδηαηξέηνπ θαη ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη λα πξνηξέςνπλ ελεξγά ην ΑΓ λα 

πνιεκήζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν όιεο ηηο δηαθξίζεηο, αλεμαξηήησο ησλ ιόγσλ ζηνπο 

νπνίνπο απηέο ζεκειηώλνληαη· 

2. πξνεηδνπνηεί γηα ηπρόλ ρεηξαγώγεζε ηνπ ΑΓ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ αλά ρώξα 

ςεθηζκάησλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ νη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αμηνιόγεζε 
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ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, 

ραξαθηεξηδόκελν από δηαθάλεηα, κε επηιεθηηθό, επνηθνδνκεηηθό, ρσξίο 

αληηπαξαζέζεηο, κε βάζε αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από έλαλ ακθίδξνκν 

δηάινγν θαη κε νηθνπκεληθή θάιπςε θαη ηζόηηκε κεηαρείξηζε όισλ ησλ θξαηώλ· θαιεί 

ηα θξάηε κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ απηώλ 

αξρώλ ζε ζρέζε κε ην ΑΓ· 

3. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ ξηδηθώλ αηηηώλ ηεο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο ζε νξηζκέλεο ρώξεο κέζσ αλαπηπμηαθώλ πνιηηηθώλ ζπκβαηώλ κε ηνπο 

αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο ηεο ρηιηεηίαο (ΑΥ) θαη κέζσ άιισλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ, 

πνιηηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ κέηξσλ ηθαλώλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επλντθό πεξηβάιινλ 

πνπ ζα απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη απνζθνπνύλησλ ζηελ 

εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ζηε δεκηνπξγία ζεζκηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ ηθαλνηήησλ, ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

κόλν κε εηξεληθά κέζα· 

4. δηαπηζηώλεη όηη ε ανπδηθή Αξαβία είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ έσο ην 2016· θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηηο γεληθεπκέλεο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάηηεη ην βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο· 

θαηαδηθάδεη ηδίσο ηηο 47 πξόζθαηεο εθηειέζεηο ζηε ρώξα, εθ ησλ νπνίσλ απηή ηνπ 

ζεΐρε Nimr Al-Nimr, θαη εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ άλνδν ησλ εληάζεσλ ζηελ 

πεξηνρή σο αληίδξαζε πξνο ηηο εθηειέζεηο απηέο· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα 

νηθνπκεληθή θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο θαη δεηεί ηελ άκεζε αλαζηνιή ηεο 

εθηέιεζεο ησλ ζαλαηηθώλ πνηλώλ ζηε ρώξα απηή· θαηαδηθάδεη ην γεγνλόο όηη ε 

ανπδηθή Αξαβία εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεη ηε ζαλαηηθή πνηλή γηα έλα επξύ θάζκα 

θαηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο ζεσξεί σο εγθιήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ νκνθπινθηιία, ηα 

αδηθήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα λαξθσηηθά, ηελ απνζηαζία ή ηε καγεία· δεηεί κε 

έκθαζε από ηηο αξρέο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο λα ζηακαηήζνπλ ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 

ζσκαηηθώλ ηηκσξηώλ ζηε ρώξα θαη λα κεηαθέξνπλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηα δηεζλή 

πξόηππα ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· δεηεί, νκνίσο, από ηηο αξρέο ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο λα απνιύζνπλ άκεζα όινπο ηνπο θξαηνπκέλνπο ζπλείδεζεο, ηδίσο 

δε ηνλ κπιόγθεξ Raïf Badawi· 

5. ραηξεηίδεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα· ζεσξεί, ηδίσο, ζεκειηώδε ηα ζεκεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηνπο ιανύο, πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έθζεζε ηνπ 2015: «Οη 

απμαλόκελεο αληζόηεηεο θαη ν πνιηηηθόο, νηθνλνκηθόο θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ νκάδσλ έβιαςαλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ιαώλ ζε 

πνιιά θξάηε θαη απνηεινύλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ αηηία γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο 

ηαξαρέο θαη ζπγθξνύζεηο. Σα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα, 

θαζώο θαη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπηπμε, επιήγεζαλ από πνιηηηθέο ιηηόηεηαο πνπ 

ιεηηνύξγεζαλ δπζαλάινγα εηο βάξνο ησλ θησρώλ θαη ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ 

πεξηζσξηνπνηεζεί, όπσο θαη ε δηαθζνξά· δελ δόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηηο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο νύηε αλαγλσξίζηεθε ην δηθαίσκα ησλ ιαώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο. Οη κεηαλάζηεο εμαθνινύζεζαλ λα πθίζηαληαη κεγάια 

δεηλά, κε ηα πξόζθαηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε ζάιαζζα λα καξηπξνύλ κηα 

θπληθή πεξηθξόλεζε γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ.»· δεηεί 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζέζνπλ επαξθείο αλζξώπηλνπο, 
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πιηθνύο θαη ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζα έρνπλ σο κόλν ζηόρν ηε 

ζαιάζζηα δηάζσζε· δεηεί από ηελ Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε λα αλνίμνπλ λνκηθέο νδνύο 

γηα ηνπο αηηνύληεο άζπιν, ηδίσο κέζσ κηαο ζεκαληηθήο αύμεζεο ησλ ζέζεσλ γηα ηελ 

επαλεγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ηεο ρνξήγεζεο αλζξσπηζηηθώλ ζεσξήζεσλ, 

θαζώο θαη λα αλαπηύμνπλ λνκηθέο νδνύο γηα ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε· 

6. απνξξίπηεη ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο «επζύλε πξνζηαζίαο», δηόηη παξαβηάδεη ην δηεζλέο 

δίθαην θαη δελ παξέρεη επαξθή λνκηθή βάζε ώζηε λα δηθαηνινγήζεη ηε κνλνκεξή ρξήζε 

βίαο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη σο ζηόρν ηελ αιιαγή θαζεζηώηνο· θαηαγγέιιεη 

ηνλ ξόιν ηνπ παγθόζκηνπ αζηπλνκηθνύ πνπ ζθνπεύνπλ λα αλαιάβνπλ κνλνκεξώο ηα 

ηζρπξά θξάηε, όπσο νη ΖΠΑ, ή νξγαληζκνί όπσο ην ΝΑΣΟ· θαηαδηθάδεη επίζεο ηα 

ππνηηζέκελα «ζηνρεπκέλα αεξνπνξηθά ρηππήκαηα» θαη ηελ εηζαγσγή μέλσλ 

ζηξαηεπκάησλ ζην έδαθνο· θαηαγγέιιεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΝΑΣΟ λα ππνθαηαζηήζεη 

ηα θαζήθνληα εηξήλεπζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο, όηαλ απηά δελ κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζε 

εθαξκνγή κε επξεία ζπλαίλεζε ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ· εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηνλ απμαλόκελν αξηζκό πεξηπηώζεσλ 

ζηξαηνιόγεζεο παηδηώλ θαη λέσλ· ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο ησλ 

παηδηώλ θαη ησλ γπλαηθώλ πνπ πιήηηνληαη από έλνπιεο ζπγθξνύζεηο· 

7. θαηαδηθάδεη εθ λένπ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε, ζην πιαίζην ησλ απνθαινύκελσλ 

πνιηηηθώλ «αζθαιείαο», ηδησηηθώλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ 

αζθαιείαο, ελώ πξόθεηηαη γηα θπξίαξρεο αξκνδηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

απνθιεηζηηθή εμνπζία ησλ θξαηώλ, θαη δεηεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε 

κέιε ηεο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ πξαθηηθώλ απηώλ· 

εθηηκά όηη νη ηδησηηθέο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο αζθαιείαο πξέπεη λα 

εθαξκόδνπλ ζηνλ ηνκέα απηό, θαη ππό ηελ επζύλε ησλ θξαηώλ, ηνπο θαλόλεο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, όισο ηδηαηηέξσο γηα ό,ηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο δσήο· ζεσξεί όηη, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

κεηαβίβαζε απνζηνιώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηα θξάηε όπσο θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα ζεσξνύληαη ππεύζπλα γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ 

αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ πνπ δηαπξάηηνληαη από ην πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ· 

8. ηνλίδεη, επηπιένλ, ην γεγνλόο όηη ε ρακειή ξύζκηζε, ε αδηαθάλεηα θαη ν κε έιεγρνο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ όπισλ πξνθάιεζαλ αλζξώπηλα δεηλά, ηξνθνδόηεζαλ ηηο 

έλνπιέο ζπγθξνύζεηο, ηελ αζηάζεηα θαη ηε δηαθζνξά, αλέθνςαλ ηηο εηξελεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη νδήγεζαλ ζηελ αλαηξνπή δεκνθξαηηθά εθιεγκέλσλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ηελ παξαβίαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο 

αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ· ηνλίδεη, σο εθ ηνύηνπ, όηη ην ζέκα απηό πξέπεη λα ζπδεηεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλόδνπ· 

Οικονομικά, κοινωνικά και πολιηιζηικά δικαιώμαηα 

9. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ην ΑΓ ζηελ πξνώζεζε 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ θαη ζην ζέκα ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ· ππνγξακκίδεη εθ λένπ ηελ αλάγθε λα 

αληηκεησπίδνληαη ζε ηζόηηκε βάζε ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, αζηηθά θαη 

πνιηηηθά δηθαηώκαηα· επηκέλεη ζην όηη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ε αύμεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ε όιν θαη δπζρεξέζηεξε πξόζβαζε ζε 

πξνζηηέο από νηθνλνκηθή άπνςε δεκόζηεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο 



 

PE575.958v01-00 6/19 RE\1083550EL.doc 

EL 

παηδείαο, ηεο ζηέγαζεο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ απνηεινύλ βαζηθέο πξνθιήζεηο· επηζεκαίλεη όηη νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ε ειεπζέξσζε ζπλέβαιαλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πξόζβαζεο ζε 

νξηζκέλα από ηα δηθαηώκαηα απηά, όηη ε ηάζε απηή πξέπεη λα αληηζηξαθεί θαη όηη κηα 

θαιύηεξε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ, ινγηθνί κηζζνί θαη πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, 

απνηεινύλ ζεκαληηθά κέζα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ· δηαπηζηώλεη, 

θαηά ηνλ ίδην ηξόπν, όηη ηα πξνγξάκκαηα ιηηόηεηαο πνπ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ηόζν ζε 

θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο, όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο, κεηαμύ άιισλ θαη ππό ηελ πίεζε ηεο 

Έλσζεο, ζπλέβαιαλ ζην λα εληαζνύλ νη αληζόηεηεο θαη ε θηώρεηα· 

10. ππνγξακκίδεη αθόκε όηη ε ζέζπηζε ξεηξώλ δεκνθξαηίαο/αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο 

ζπκθσλίεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ πνπ ππνγξάθεη ε Έλσζε κε ηξίηεο ρώξεο ήηαλ 

απνηπρία, όρη κόλν δηόηη ειάρηζηα ειήθζεζαλ ππόςε, αιιά θαη δηόηη απηέο νη 

ζπκθσλίεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ νδήγεζαλ αθόκε θαη ζε παξαβηάζεηο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζηε θησρνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζηε κνλνπώιεζε ησλ πόξσλ από ηηο πνιπεζληθέο· ζεσξεί όηη, 

πέξαλ ησλ ξεηξώλ απηώλ, είλαη απαξαίηεην λα ηεζνύλ ζε εθαξκνγή λέεο κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ 

ηξίησλ ρσξώλ επί ηε βάζεη ησλ αλαγθώλ ησλ ιαώλ ηνπο· ζεσξεί όηη, πέξαλ ηνπ 

αληηθηύπνπ ησλ πξνγξακκάησλ ιηηόηεηαο ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ην πκβνύιην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζα πξέπεη επίζεο λα αζρνιεζεί κε ηε 

κειέηε θαη ηελ θαηαγγειία ησλ επηπηώζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ζπκθσληώλ ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγώλ· 

11. ζεκεηώλεη όηη, ελόςεη ηνπ Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ πνπ ζπλέξρεηαη θάζε 

ρξόλν ζην Νηαβόο, ε νξγάλσζε OXFAM δήισζε όηη, ην 2016, ε πεξηνπζία ηνπ 1% ησλ 

πιένλ πινπζίσλ ηνπ θόζκνπ ζα ππεξβαίλεη ζσξεπηηθά ηελ πεξηνπζία ηνπ ππόινηπνπ 

99%· δηεπθξηλίδεη όηη, ην 2016, ην κεξίδην ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ ην νπνίν ζα θαηέρεη 

ην 1% ησλ πην πινπζίσλ ζα ππεξβεί ην 50%, έλαληη 48% ην 2015 θαη 44% ην 2009· 

ππνγξακκίδεη όηη ε θξίζε επηβεβαίσζε ηνπο θηλδύλνπο ηνπ πθηζηάκελνπ πνιηηηθνύ θαη 

νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη αύμεζε ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο – πνπ σζηόζν ήηαλ ήδε 

δξακαηηθέο – πξνο όθεινο ησλ κεγαιύηεξσλ εηζνδεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε αλέιημε είλαη 

ηιηγγηώδεο ζε ζρέζε κε ηα κέζα εηζνδήκαηα· εθηηκά όηη ην δήηεκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

πινύηνπ ζηνλ θόζκν ζα πξέπεη λα απνηειεί κείδνλα πξνηεξαηόηεηα ησλ ζπλόδσλ ηνπ 

ΑΓ ην 2016, ζην κέηξν πνπ απνηειεί ην βαζηθό εκπόδην γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ, θαη όηη ε αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο πξέπεη λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ απηνύ· 

12. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο έθζεζεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα αμηνπξεπνύο ζηέγεο· 

δεηεί από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο λα πξνσζήζεη ην 

ζεκειηώδεο δηθαίσκα όισλ, ρσξίο δηαθξίζεηο, ζηελ αμηνπξεπή ζηέγε, θαη λα πξνβεί ζε 

κηα αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ζηε ζηέγαζε εληόο ηεο Έλσζεο (ηδίσο κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο θξίζεο θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ιηηόηεηαο), ώζηε λα δεζκεπηεί γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ ελδεκηθνύ απηνύ πξνβιήκαηνο πνπ επηδεηλώζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε· επηβεβαηώλεη επίζεο ηελ αλάγθε επίηαμεο ησλ θελώλ θαηνηθηώλ θαη 

παγώκαηνο ησλ εμώζεσλ, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξνύζαο θξίζεο ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε· 
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13. ραηξεηίδεη επίζεο ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ ηξνθή· ηνλίδεη όηη ηα θξάηε 

κέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ πεξηζζόηεξν ηελ πξόζβαζε 

ζηνπο θπζηθνύο θαη δσηηθνύο πόξνπο, ηελ πξόζβαζε ζηε γε, θαζώο θαη ηελ 

επηζηηηζηηθή θπξηαξρία θαη ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα σο κέζα γηα ηε κείσζε ηεο 

θηώρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ζεκαληηθόο 

αξηζκόο αηόκσλ δελ έρεη ή έπαςε λα έρεη πξόζβαζε ζε νξηζκέλνπο πόξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βαζηθώλ αγαζώλ όπσο ην λεξό, ιόγσ ηεο αξπαγήο ησλ πόξσλ 

απηώλ από επηρεηξήζεηο ή νληόηεηεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ κπνξεί λα επσθεινύληαη ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ πνιηηηθώλ αξρώλ ζηα ζπγθεθξηκέλα θξάηε, θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί 

θπξίσο επηζηηηζηηθή έλδεηα θαη αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηξνθίκσλ· δεηεί, θαηά ζπλέπεηα, 

από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ λα ιάβεη ηα 

αλαγθαία κέηξα ώζηε λα ηεζεί ηέξκα ζηελ αξπαγή ησλ πόξσλ, θπξίσο ηεο γεο – 

ηδηαίηεξα από επξσπατθέο εηαηξείεο – θαη λα ζηεξίμεη πξνηάζεηο ζηα δηεζλή θαη 

πεξηθεξεηαθά θόξνπκ θαη δηαζθέςεηο (Παγθόζκηα Σξάπεδα, ΠΟΔ, ΓΖΔΔΑ, ΓΝΣ, 

ΟΟΑ, θ.ιπ.) γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζεκειησδώλ δεκόζησλ αγαζώλ θαη ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζε εηδηθή ζύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ· δεηεί επίζεο από ηελ Έλσζε θαη ηα 

θξάηε κέιε ηεο λα ζηεξίμνπλ ην ςήθηζκα αξηζ. 64/292 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ ηεο 28εο Ηνπιίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ύδαηνο σο 

ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο θαη λα πξάμνπλ ηα πάληα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κε 

δεζκεπηηθή ηζρύ· 

14. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ γηα ηηο «επηπηώζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο θαη ησλ 

άιισλ ζπλαθώλ δηεζλώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ θξαηώλ ζηελ πιήξε 

άζθεζε όισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ», θαη αλεζπρεί έληνλα γηα ην γεγνλόο όηη ε 

πιεξσκή ησλ «ηόθσλ ηνπ ρξένπο» ησλ θξαηώλ πιήηηεη ζήκεξα ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο 

θαη ρξεζηκεύεη σο πξόζρεκα γηα ηελ επηβνιή πξνγξακκάησλ ιηηόηεηαο πνπ 

απνθαινύληαη «ζρέδηα δηαξζξσηηθώλ πξνζαξκνγώλ»· επαλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ, 

ηδηαίηεξα ζηελ παξνύζα ζπγθπξία νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, ππέξ ηεο 

δηαγξαθήο ηνπ ρξένπο ησλ ρσξώλ ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ αιιά, επίζεο, ησλ ρσξώλ (ηδίσο 

ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Έλσζεο) πνπ βξίζθνληαη ζηε δπζρεξέζηεξε ζέζε, πξνθεηκέλνπ 

λα απνζνβεζεί ε επηδείλσζε ηεο θξίζεο θαη λα δηαζθαιηζζεί ε πξαγκαηηθή άζθεζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ· 

15. εθηηκά όηη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ επζπλώλ ηεο θαη ησλ επζπλώλ νξηζκέλσλ 

θξαηώλ κειώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη 

νδεγήζεη ζε ιατθέο εμεγέξζεηο ζηηο ρώξεο ηεο απνθαινύκελεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», ε 

Δπξσπατθή Έλσζε νθείιεη λα βνεζήζεη ηα ζεζκηθά όξγαλα ησλ ελ ιόγσ ρσξώλ λα 

δηελεξγήζνπλ ειέγρνπο ησλ νθεηιώλ ηνπο θαη δε ησλ επξσπατθώλ νθεηιώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ην παξάλνκν ηκήκα ησλ ελ ιόγσ ρξεώλ, ην νπνίν δελ 

σθέιεζε ηνλ ιαό, θαζώο θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε ηαρεία δηαγξαθή απηώλ ησλ παξάλνκσλ ρξεώλ· παξνηξύλεη εθ λένπ ηελ ΔΔ 

θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα θαηαβάινπλ πεξαηηέξσ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο κε ζηόρν ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο επηζηξνθήο ζηνλ ιαό ησλ ρσξώλ ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο ησλ 

ππεμαηξεζέλησλ από ηα πξώελ θαζεζηώηα πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, εληόο ινγηθνύ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ όηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ 

εηαηξηθώλ ζρέζεσλ θαίλεηαη λα αθνινπζνύλ απηέο ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είραλ δηεμαρζεί 

ζην παξειζόλ· 

Αζηικά και πολιηικά δικαιώμαηα 
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16. θαιεί όια ηα θξάηε κέιε λα αγσληζηνύλ θαηά ησλ βαζαληζηεξίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ· 

δεηεί από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα βαζαληζηήξηα θαη κε ηηο άιιεο απάλζξσπεο πνηλέο θαη 

εμεπηειηζηηθέο κεηαρεηξίζεηο, ην δήηεκα ηεο απαγόξεπζεο, εληόο θαη εθηόο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηνπ εκπνξίνπ πξντόλησλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκεύζνπλ γηα βαζαληζηήξηα· 

17. θαιεί ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο λα επαλαβεβαηώζεη ηε 

ζέζε ηεο θαηά ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, ππέξ ηεο θαηάξγεζήο ηεο ζε νηθνπκεληθή θιίκαθα 

θαη ππέξ ηεο άκεζεο ζέζεο ζε ηζρύ κνξαηόξηνπκ ζηηο ρώξεο πνπ ε πνηλή απηή 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ δηόηη νξηζκέλεο ρώξεο πνπ είραλ 

αλαζηείιεη ηε ζαλαηηθή πνηλή μαλάξρηζαλ ηηο ζαλαηηθέο εθηειέζεηο, ή αθόκα θαη 

απνθαηέζηεζαλ ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, ηδίσο κε ην αηηηνινγηθό ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ λαξθσηηθώλ· 

18. εκκέλεη ζηελ αλάγθε λα ζπδεηεζεί, θαηά ηελ παξνύζα ζύλνδν ηνπ ΑΓ, ην δήηεκα ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο όισλ ησλ κνξθώλ θαηαπίεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δνινθνλίαο ζπλδηθαιηζηώλ, πνιηηηθώλ θαη ζπλεηαηξηζηηθώλ 

αθηηβηζηώλ, θαιιηηερλώλ θαη ππεξαζπηζηώλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

19. ζεκεηώλεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη, θαηά ηελ 31ε ζύλνδν, ζηελ ειεπζεξία 

ζξεζθείαο ή ζπλείδεζεο, θαη ππελζπκίδεη όηη απηή θαιύπηεη ηόζν ην δηθαίσκα ηεο 

πίζηεο ή ηεο κε πίζηεο όζν θαη απηό ηεο πξνώζεζεο ησλ ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ 

θαη ηεο αιιαγήο ηνπο· ππνγξακκίδεη εθ λένπ ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηνλ δηαρσξηζκό 

θξάηνπο θαη ζξεζθείαο σο ζεκειηώδνπο ραξαθηεξηζηηθνύ νξηζκέλσλ θξαηώλ θαη 

πνιηηηζκώλ θαη πνπ νξίδεηαη σο ν απζηεξόο δηαρσξηζκόο κεηαμύ πνιηηηθώλ θαη 

ζξεζθεπηηθώλ αξρώλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε νηαζδήπνηε ζξεζθεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο θαη νηαζδήπνηε πνιηηηθήο παξέκβαζεο 

ζηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, εθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θαλόλσλ 

αζθαιείαο θαη ηεο δεκόζηαο ηάμεο (ηνπ ζεβαζκνύ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ άιινπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) θαη εμαζθαιίδεη ζε όινπο (ζξεζθεπόκελνπο, αγλσζηηθηζηέο ή 

αζένπο) ίζε ειεπζεξία ζπλεηδήζεσο θαζώο θαη δεκόζηα έθθξαζε ησλ πεπνηζήζεσλ· 

Καηαπολέμηζη ηης ηρομοκραηίας και ζεβαζμός ηων θεμελιωδών ελεσθεριών 

 

20.  ζεκεηώλεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε 31ε ζύλνδνο ζηε ζρέζε κεηαμύ ηξνκνθξαηίαο θαη 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· θαηαδηθάδεη εθ λένπ ηηο επηζέζεηο πνπ δηαπξάηηνπλ ε 

νξγάλσζε ηνπ ιεγόκελνπ «ηζιακηθνύ θξάηνπο» θαη όιεο νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο, 

θαη εθθξάδεη ηα ζεξκά ηνπ ζπιιππεηήξηα ζηα ζύκαηα ησλ εγθιεκάησλ απηώλ θαη 

ζηνπο νηθείνπο ηνπο· ππνγξακκίδεη όηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξόζρεκα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αηνκηθώλ 

ειεπζεξηώλ θαη ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ· ζεσξεί όηη ε «πνιεκηθή» απάληεζε ησλ 

δπηηθώλ ρσξώλ – κε επηθεθαιήο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο – όρη 

κόλν δελ κεηώλεη ηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή αιιά απμάλεη θαη ηνλ θαύιν θύθιν ηεο 

βίαο· ππνγξακκίδεη εθ λένπ ην γεγνλόο όηη έλα απνηειεζκαηηθό ζρέδην γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί παξά κόλνλ αθ' εο ζηηγκήο 

θιείζνπλ νη θάλνπιεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ, ηδίσο κε 

ηελ αλαζηνιή θάζε εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ή ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηηο ρώξεο 

πνπ ζηεξίδνπλ ηηο νξγαλώζεηο απηέο· ππνγξακκίδεη επίζεο όηη είλαη ζεκαληηθό λα 
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εληζρπζνύλ νη δεκόζηεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ, αζθαιείαο θαη δηθαηνζύλεο, θαη όηη 

είλαη αθόκε αλαγθαίν λα εθαξκνζζνύλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη λα ηδξπζνύλ 

θέληξα ρξεκαηνδνηνύκελα από ηηο δεκόζηεο αξρέο, κε ζηόρν λα εληνπίδνπλ από ηα 

πξώηα ζηάδηα ηηο κεζόδνπο ζηξαηνιόγεζεο ησλ ηξνκνθξαηηθώλ νκάδσλ, λα κπνξνύλ 

λα ζέηνπλ ηέξκα ζηα θπθιώκαηα ζηξαηνιόγεζεο θαη λα θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ 

επαλέληαμε ησλ ζηξαηνινγεκέλσλ· ππελζπκίδεη όηη ηα δηθαηώκαηα όρη κόλν ζηελ 

αζθάιεηα αιιά θαη ζηελ έιιεηςε θόβνπ είλαη ζεκειηώδε θαη θαηαδηθάδεη θάζε δεκόζηα 

πνιηηηθή πνπ απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ελόο ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνύ ιόγσ ηεο θαηαγσγήο ή ηεο ζξεζθείαο ηνπ· 

21. ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ην ζεκείν γηα ηελ «πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ζηνλ αγώλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο»· 

εθθξάδεη ηε κεγάιε ηνπ αλεζπρία γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ 

θαη ησλ δεκνζίσλ ειεπζεξηώλ ππό ην πξόζρεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ρσξίο νη έλλνηεο απηέο λα 

έρνπλ δηεπθξηληζηεί κε ζαθήλεηα, θαη ηνύην αθόκε θαη εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

ζην πιαίζην εηδηθώλ ζπκθσληώλ κε νξηζκέλα θξάηε, όπνπ νη θαλόλεο γηα ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ δελ εθαξκόδνληαη· εθθξάδεη ηδηαίηεξα ηελ αλεζπρία ηνπ γηα 

ηελ παξαβίαζε, ζηνλ ηνκέα απηό, ησλ θαλόλσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ ζεβαζκό ηεο ηδησηηθήο δσήο· 

22. ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή 

ζηελ ςεθηαθή επνρή· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ηερλνινγίεο θαη 

ππεξεζίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ηδίσο επξσπατθέο, ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε ηξίηεο ρώξεο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θπξίσο κέζσ ηεο 

ινγνθξηζίαο θαη ηεο καδηθήο παξαθνινύζεζεο· θαηαδηθάδεη, νκνίσο, ηε καδηθή 

θαηαζθνπία εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ από ηελ National Security Agency (Τπεξεζία 

Δζληθήο Αζθάιεηαο) ησλ ΖΠΑ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε δηάδνζε ησλ 

ηερλνινγηώλ παξαθνινύζεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο, πνπ απνηεινύλ δηνγθνύκελε απεηιή 

γηα ηνπο αθηηβηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζίγνπλ ζπρλά ην δηθαίσκα ζηελ 

ηδησηηθή δσή· δεηεί λα ιεθζνύλ ππόςε νη αλεζπρίεο απηέο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ηεο ζπλόδνπ· 

23. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηαηί ε δηεζλήο θνηλόηεηα εμαθνινπζεί λα κελ έρεη αξρίζεη 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε ζύλαςε κηαο δηεζλνύο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, γηα ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο 

πξόηππν ε ύκβαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, θαη θαιεί ηελ αληηπξνζσπεία 

ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο λα εξγαζζεί γηα ηελ εθπόλεζε ελόο ηέηνηνπ 

πιαηζίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεζλείο νκνιόγνπο ηεο· 

24. ππνγξακκίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα ζπλερηζηνύλ νη εξγαζίεο γηα ηηο παγθόζκηεο 

πξαθηηθέο, θπξίσο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο κπζηηθήο θξάηεζεο ζην πιαίζην ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο· δεηεί από ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα εμαζθαιίζνπλ ηε δένπζα παξαθνινύζεζε ησλ πθηζηακέλσλ εθζέζεσλ, ζύκθσλα κε 

ηηο ζέζεηο πνπ ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην έρεη εγθξίλεη θαηά ην παξειζόλ ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα απηό, ζπγθεθξηκέλα δε κε ηα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε από ηε 

CΗΑ επξσπατθώλ ρσξώλ γηα ηε κεηαθνξά, παξάλνκε θξάηεζε θαη βαζαληζηήξηα 

θξαηνπκέλσλ· θαηαδηθάδεη, νκνίσο, ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε βαζαληζηεξίσλ από ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηε ζηξαηησηηθή βάζε ηνπ Γθνπαληάλακν· ππνγξακκίδεη γηα κία 
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αθόκε θνξά ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο βάζεο απηήο· δεηεί ην άκεζν θιείζηκό ηεο 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ εδάθνπο ηεο Κνύβαο· 

Καηαπολέμηζη ηων διακρίζεων σπό όλες ηις μορθές ηοσς 

 

25. ζεσξεί ζεκειηώδε ηελ πξνζνρή πνπ δίδεηαη ην 2016 ζηελ ελίζρπζε ηεο ηζόηεηαο θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε όισλ ησλ δηαθξίζεσλ, είηε είλαη θπιεηηθέο είηε ζηξέθνληαη θαηά 

κεηνλνηήησλ, πνπ έρνπλ σο βάζε ην θύιν, ηνλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό ή ηε 

ζεμνπαιηθή ηαπηόηεηα, ή αθόκε ηελ αλαπεξία· ππνγξακκίδεη όηη, θαη ζε απηόλ ηνλ 

ηνκέα, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (HCDH)· 

ππνγξακκίδεη εηδηθόηεξα ηε ζεκαζία, θαηά ηελ 31ε ζύλνδν, ηεο νκάδαο ζπδήηεζεο γηα 

ην αζπκβίβαζην κεηαμύ δεκνθξαηίαο θαη ξαηζηζκνύ· 

26. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην δήηεκα ηνπ 

ξαηζηζκνύ θαη ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ηηο ζπλόδνπο ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ 2016· θαηαδηθάδεη εθ λένπ ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο, 

αληηζεκηηηθήο, νκνθνβηθήο θαη μελνθνβηθήο βίαο, θαζώο θαη βίαο θαηά ησλ 

κεηαλαζηώλ, πνπ έρνπλ θζάζεη ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ιόγσ 

ηεο κε αλάιεςεο απνθαζηζηηθήο δξάζεο εθ κέξνπο ησλ αξρώλ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία 

ηνπ γηα ην δηνγθνύκελν θύκα ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνύ κεηνλνηήησλ 

θαη πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ, θαζώο θαη γηα ηελ απμαλόκελε επηξξνή ησλ θαηλνκέλσλ 

απηώλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ζε πνιιά πνιηηηθά θηλήκαηα θαη θόκκαηα, πνπ 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζην πςειόηεξν επίπεδν πνιηηηθήο επζύλεο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε 

θαη ηα νπνία έρνπλ νδεγήζεη, κεηαμύ άιισλ, ζε πεξηνξηζηηθέο λνκνζεζίεο· 

27. ζεσξεί επίζεο ζεκειηώδε ηελ πξνζνρή πνπ ζα δνζεί, θαηά ηελ 32ε ζύλνδν ηνπ ΑΓ 

(από ηηο 13 Ηνπλίνπ έσο ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2016), ζην δήηεκα ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ 

γπλαηθώλ θαη ζηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ· πηζηεύεη όηη ε 

θαζνιηθή πξόζβαζε ζηελ πγεία, θαζώο θαη ζηε γελεηήζηα θαη αλαπαξαγσγηθή 

θξνληίδα, πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί πνιηηηθή πξνηεξαηόηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζηε ζεμνπαιηθή αγσγή, ζηηο 

κεζόδνπο αληηζύιιεςεο θαη ζην δηθαίσκα ζηελ έθηξσζε· ππνγξακκίδεη όηη ε εμάιεηςε 

ηεο βίαο πνπ αζθείηαη ζε βάξνο γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ, θαζώο θαη ε θαηαπνιέκεζε 

ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, πξέπεη λα ζπληζηνύλ 

πξνηεξαηόηεηα θαη λα έρνπλ σο ζηόρν ηελ ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ· δεηεί, 

σο εθ ηνύηνπ, από ην ΑΓ θαη ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα δξνκνινγήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ICPD+20 (Γηεζλήο Γηάζθεςε γηα ηνλ Πιεζπζκό θαη ηελ Αλάπηπμε), Πεθίλν+20 θαη 

Ρίν+20· ππνγξακκίδεη νκνίσο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθαξκνγή από ηα θξάηε κέιε ηεο 

Έλσζεο ηεο ζύζηαζεο ηνπ ΑΓ ηνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε δηεζλή πξνζηαζία όζνλ αθνξά 

ηηο δηώμεηο ιόγσ θύινπ, ηδίσο ζην πιαίζην ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πνιηηηθώλ· 

28. ραηξεηίδεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαηά ηελ 31ε 

ζύλνδν θαη ηε βνύιεζε, ύζηεξα από ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο 25/6, λα 

παξαθνινπζνύληαη ελδειερώο ηα δεηήκαηα ηεο εκπνξίαο θαη πώιεζεο παηδηώλ, ηεο 

πνξλείαο θαη ηεο πνξλνγξαθίαο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη παηδηά·  

29. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα αζρνιεζνύλ θαηά 

πξνηεξαηόηεηα κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ ΑΓ κε ζθνπό λα 
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ηεξκαηηζζνύλ νη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ πνπ πιήηηνπλ ηνπο 

πνιίηεο, θαη ηδηαίηεξα ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, ζε θαηαζηάζεηο πνιέκνπ θαη βίαησλ 

ζπγθξνύζεσλ· δεηεί λα αλαιεθζνύλ θαηά πξνηεξαηόηεηα δξάζεηο γηα λα ηεξκαηηζζεί ε 

ζηξαηνιόγεζε παηδηώλ ζηξαηησηώλ θαη λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ηνπο·  

30. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα δηθαηώκαηα 

ησλ αηόκσλ ΛΟΑΓΜ δελ απνηεινύλ ζέκα ζπδήηεζεο θαηά ηηο δηαζθέςεηο ηνπ ΑΓ ηνπ 

2016· θαηαδηθάδεη ηε βία θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα ΛΟΑΓΜ ζε 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν· θαηαδηθάδεη ηδίσο ηνλ εμαλαγθαζκό ζε ζηείξσζε ησλ 

δηεκθπιηθώλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη ζε νξηζκέλα θξάηε, κεηαμύ άιισλ θαη ζε θξάηε ηεο 

Έλσζεο, θαη δεηεί λα ηεζεί άκεζα ηέινο ζε απηή ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξώπηλσλ 

δηθαησκάησλ· θαιεί ηηο ρώξεο όινπ ηνπ θόζκνπ λα εμεηάζνπλ ηα κέζα πξνζαξκνγήο 

ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο δηθαίνπ ζηελ εμέιημε ησλ ζύγρξνλσλ κνηίβσλ θαη κνξθώλ 

νηθνγέλεηαο, κεηαμύ άιισλ ζηε δπλαηόηεηα ησλ αηόκσλ ηνπ ίδηνπ θύινπ λα ζπλάπηνπλ 

λνκηθέο κνξθέο έλσζεο θαη λα πηνζεηνύλ· ππνγξακκίδεη όηη νη ιεζβίεο αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλά πνιιαπιέο δηαθξίζεηο (σο γπλαίθεο θαη σο ιεζβίεο) θαη όηη νη δξάζεηο ππέξ ηεο 

ηζόηεηαο ησλ αηόκσλ ΛΟΑΓΜ πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο δξάζεηο γηα ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο θαη 

ηεο κε δηάθξηζεο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξόζθαηε αύμεζε ησλ λόκσλ, 

ησλ πξαθηηθώλ θαη ησλ πξάμεσλ βίαο εηο βάξνο αηόκσλ κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθό ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκό θαη ην θύιν ηνπο· επαλαβεβαηώλεη ηε ζηήξημή ηνπ γηα ην ζπλερηδόκελν 

έξγν ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνώζεζε 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο άζθεζεο όισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από ηα άηνκα 

ΛΟΑΓΜ, ηδίσο κέζσ δειώζεσλ, εθζέζεσλ θαη κε ηελ εθζηξαηεία «Διεπζεξία θαη 

Ηζόηεηα»· ελζαξξύλεη ηνλ Ύπαην Αξκνζηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ λα ζπλερίζεη ηνλ 

αγώλα θαηά ησλ κεξνιεπηηθώλ λόκσλ θαη πξαθηηθώλ· 

Ανθρώπινα δικαιώμαηα και μεηανάζηεσζη 

 

31. θαηαδηθάδεη ηελ επίπησζε ησλ πνιηηηθώλ ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλόξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κηα απμεκέλε αλάιεςε 

θηλδύλνπ από ηα πξόζσπα πνπ πξνζπαζνύλ λα εηζέιζνπλ κε αζθάιεηα ζηελ Δπξώπε 

θαη έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαλάησλ ζηε ζάιαζζα θαη ζηελ 

μεξά θαζ' νδόλ πξνο ηελ Δπξώπε· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ, ζην πιαίζην απηό, γηα ην 

γεγνλόο όηη κέρξη ζήκεξα έρνπλ πεζάλεη ή αγλννύληαη πάλσ από 25.000 άλζξσπνη ζηε 

Μεζόγεην, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 3.771 ην 2015, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηελ 

Δπξώπε ηελ πιένλ επηθίλδπλε κεηαλαζηεπηηθή νδό ζηνλ θόζκν, ζύκθσλα κε ηνλ 

Γηεζλή Οξγαληζκό Μεηαλάζηεπζεο· 

32. ππνγξακκίδεη όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα βαζίδεη θάζε κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλόξσλ, ζε κηα ζπλεθηηθή θαη 

ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ηεο δεζκεύζεηο· θαηαδηθάδεη, ππό ηελ έλλνηα απηή, ηε 

«δηαδηθαζία ηνπ Υαξηνύκ», ε νπνία πεξηιακβάλεη εηδηθόηεξα κηα ζπλεξγαζία κε ηα 

θαζεζηώηα ηεο Δξπζξαίαο θαη ηνπ νπδάλ ζε ζέκαηα «κεηαλαζηεπηηθήο δηαρείξηζεο»· 

θαιεί γηα κία αθόκε θνξά ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ελεξγνπνηήζνπλ 

ζε όιεο ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο, αλεμάξηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ηηο ξήηξεο 

«δεκνθξαηία θαη δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ» θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ ζεβαζκό ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζην πιαίζην ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ηνπο 
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πνιηηηθώλ, εηδάιισο ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ ΑΓ θαη θάζε 

άιινπ δηεζλνύο θνξέα πνπ αζρνιείηαη κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ ζα 

απνδπλακσζεί·  

33. δεηεί από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

σζήζνπλ ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα αλαπηύμεη λνκηθέο θαη αζθαιείο νδνύο πξόζβαζεο γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο αηηνύληεο άζπιν, ηδίσο κέζσ ηεο ρνξήγεζεο αλζξσπηζηηθώλ 

ζεσξήζεσλ θαη ζέζεσλ επαλεγθαηάζηαζεο· δεηεί από ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο λα 

ελεξγήζνπλ επεηγόλησο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε· 

Ανθρώπινα δικαιώμαηα και περιβάλλον  

 

34. ζεσξεί, παξνκνίσο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ην ζεκείν ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ην πεξηβάιινλ, θαη εθηηκά όηη απηό είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην 

δηθαίσκα ησλ ιαώλ λα δηαζέηνπλ ηνπο θπζηθνύο πόξνπο ηνπο, γαίεο θαη έλα βηώζηκν 

πεξηβαιινληηθό ζύζηεκα· ζεσξεί, επνκέλσο, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ηελ θύξσζε θαη 

ηελ εθαξκνγή από όινπο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Κηόην, θαζώο θαη άιισλ δηεζλώλ 

ζπκβάζεσλ πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηώλ· 

35. ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ν νπνίνο ζπγθξίλεη ηελ αλζξσπνγελή θιηκαηηθή αιιαγή κε ηελ 

ελέξγεηα ελόο ππξνκαλνύο ν νπνίνο βάδεη θσηηά ζην ζπίηη ηνπ· ζεσξεί όηη νη ζπκθσλίεο 

πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηελ COP21 ζην Παξίζη παξακέλνπλ αλεπαξθείο, εάλ ζέινπκε λα 

ζέζνπκε ηέξκα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη λα δηαζθαιίζνπκε ηα πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηώκαηα ησλ ιαώλ· δεηεί από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο θαη από 

ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θξαηώλ κειώλ λα ζηεξίμνπλ, ζην πιαίζην ηνπ ΑΓ, ηελ 

πξόηαζε ίδξπζεο δηεζλνύο πεξηβαιινληηθνύ δηθαζηεξίνπ ππό ηελ αηγίδα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη λα εξγαζζνύλ γηα ηελ θαζηέξσζε ελόο δεζκεπηηθνύ λνκηθνύ 

κέζνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηβάιινληαη θπξώζεηο ζηα θξάηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ξππαίλνπλ πεξηζζόηεξν· 

36. ππελζπκίδεη όηη 17,5 εθαηνκκύξηα άηνκα εγθαηέιεηςαλ ηηο εζηίεο ηνπο ην 2014 εμαηηίαο 

θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο· ππελζπκίδεη όηη νη ελ 

ιόγσ κεηαθηλήζεηο αθνξνύλ θπξίσο ηηο πεξηνρέο ηνπ Νόηνπ, νη νπνίεο είλαη νη πιένλ 

εθηεζεηκέλεο ζηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο· ππνγξακκίδεη ελ πξνθεηκέλσ όηη 

ην 85% απηώλ ησλ κεηαθηλήζεσλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη 

απνηεινύλ θπξίσο κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθό ή ζε κέξνο ηνπ εζσηεξηθνύ κηαο ρώξαο· 

ππελζπκίδεη όηη, ζην πιαίζην ησλ αλαπηπμηαθώλ ζηόρσλ ηεο Υηιηεηίαο, ηα θξάηε κέιε 

ηεο Έλσζεο δεζκεύηεθαλ λα παξέρνπλ ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα, 

ύςνπο 0,7% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνύ ηνπο εηζνδήκαηνο (ΑΔΔ)· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ 

δηόηη πνιιά θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο δελ έρνπλ επηηύρεη ηνλ ζηόρν λα δηαηεζεί ην 0,7% 

ηνπ ΑΔΔ ηνπο θαη δηόηη νξηζκέλα έρνπλ κεηώζεη ην πνζνζηό βνήζεηάο ηνπο πξνο ηελ 

αλάπηπμε· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θξαηώλ κειώλ ζηα 

πξνγξάκκαηα επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο· δεηεί ε βνήζεηα από πιεπξάο Έλσζεο θαη θξαηώλ 

κειώλ λα έρεη ηε κνξθή δσξεάο θαη όρη δαλείσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ απμεζεί ην άρζνο 

ηνπ ρξένπο· δεηεί κε έκθαζε λα κε ρξεζηκνπνηεζεί ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα γηα ην 

θιείζηκν ή ηνλ έιεγρν ησλ ζπλόξσλ ή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επαλεηζδνρήο ησλ 

κεηαλαζηώλ· 
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37. ππνγξακκίδεη όηη, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 200 εθαηνκκύξηα 

άηνκα ζα εθηνπηζζνύλ γηα θιηκαηηθνύο ιόγνπο έσο ην 2050· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

κηαο παγθόζκηαο πξνζέγγηζεο πνπ λα επηηξέπεη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο θηώρεηαο, ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο πξόζβαζεο ζηνπο 

πόξνπο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αξπαγήο γαηώλ θαη πινύηνπ από ηηο πνιπεζληθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε θαη ε πξόζβαζε ησλ πιεζπζκώλ ζηα 

ζεκειηώδε αγαζά, δηθαηώκαηα θαη ππεξεζίεο· δεηεί από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο 

ζην ΑΓ θαη από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θξαηώλ κειώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ όξνπ «θιηκαηηθόο πξόζθπγαο», πξνθεηκέλνπ λα 

εθπνλεζεί έλαο λνκηθά δεζκεπηηθόο νξηζκόο ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ· 

Δικαιώμαηα ηων λαών ζηην ασηοδιάθεζη και καηαζηάζεις ανθρωπίνων δικαιωμάηων ποσ 

απαιηούν ηην προζοτή ηοσ Σσμβοσλίοσ 

 

38. ππνγξακκίδεη εθ λένπ ην αλαπαιινηξίσην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ, θαζώο θαη 

επηινγήο ησλ πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκώλ ρσξίο 

έμσζελ παξεκβάζεηο· δεηεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, επ' 

επθαηξία ησλ ζπλόδσλ ηνπ ΑΓ ηνπ 2016, λα πξνσζήζνπλ απνθαζηζηηθά ην δηθαίσκα 

απηό αληί ησλ ζεκεξηλώλ πνιηηηθώλ· απνξξίπηεη, επηπιένλ, ηελ επηβνιή θπξώζεσλ από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε εηο βάξνο ηξίησλ ρσξώλ, κε ζηόρν λα 

πξνζηαηεύζνπλ ηα γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα αλεμαξηήησο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θαηάζηαζεο· 

39. εθθξάδεη εθ λένπ ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ππεξαζπηζηώλ, αγσληζηώλ, νξγαλώζεσλ θαη ηδξπκάησλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, 

θαζώο θαη απηήο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, κε δηάθνξεο κνξθέο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζε όιν ηνλ θόζκν, αθόκε θαη εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

40. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνύ ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ 

απηόρζνλσλ ιαώλ θαη ησλ θπιώλ, όπσο νξίδνληαη ζηε ύκβαζε 169 ηεο Γηεζλνύο 

Οξγάλσζεο Δξγαζίαο·  

41. εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ επηδείλσζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηεο θαηάζηαζεο αζθαιείαο ζηε πξία ιόγσ ηεο θαηνρήο ελόο ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο 

ηνπ εδάθνπο από ηε ιεγόκελε νξγάλσζε «ηνπ Ηζιακηθνύ Κξάηνπο»· θαηαδηθάδεη εθ 

λένπ απεξίθξαζηα ηηο ζπζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη από ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο· εθθξάδεη επίζεο ηελ ηδηαίηεξε 

αλεζπρία ηνπ γηα ηηο πξνζβνιέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάηηεη ην 

ζπξηαθό θαζεζηώο, ηδίσο δε ηηο πξνζβνιέο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηηο 

απζαίξεηεο θξαηήζεηο θαη ηελ θαηαζηνιή εηο βάξνο ησλ ππεξαζπηζηώλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ· ππνγξακκίδεη όηη ε ζύγθξνπζε νμύλζεθε από ην εκπόξην όπισλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα όπισλ· θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηηο δηάθνξεο δπηηθέο επεκβάζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ, νη νπνίεο είραλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο όζνλ αθνξά ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ αηόκσλ, ηδίσο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηηο ρώξεο ηεο λόηηαο 

γεηηνλίαο· θαηαδηθάδεη ελεξγά ηελ άκεζε ή έκκεζε ζηήξημε πνπ εμαθνινπζνύλ λα 

παξέρνπλ ζηηο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην 

ΝΑΣΟ θαη νη κνλαξρίεο ηνπ Κόιπνπ· ραηξεηίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ππέξ ελόο πνιηηηθνύ 

δηαιόγνπ ππό ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ έμνδν ηεο ρώξαο από ηελ 

πνιηηηθή θξίζε θαη ππνγξακκίδεη όηη ν δηάινγνο απηόο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθόο, 



 

PE575.958v01-00 14/19 RE\1083550EL.doc 

EL 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηα κέιε ηεο εηξεληθήο αληηπνιίηεπζεο ζην ζπξηαθό 

θαζεζηώο· 

42. δηαπηζηώλεη όηη ε θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην Ηξάλ εμαθνινπζεί λα 

είλαη αλεζπρεηηθή· θαηαδηθάδεη ηελ θαηαζηνιή εηο βάξνο εηξεληθώλ δηαδεισηώλ θαη 

αληηθξνλνύλησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηηεηώλ, παλεπηζηεκηαθώλ ή ππεξαζπηζηώλ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ), αγσληζηώλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ, λνκηθώλ, 

δεκνζηνγξάθσλ, κπιόγθεξ θαη ζξεζθεπηηθώλ παξαγόλησλ, ε νπνία απνηειεί πιένλ 

θνηλό ηόπν ζηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα· ππνγξακκίδεη ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν πνπ πξέπεη λα 

δηαδξακαηίζεη ε δηεζλήο θνηλόηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ αξηζκό πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ θαη θξαηνπκέλσλ γλώκεο, ηνλ 

πάληα πςειό αξηζκό εθηειέζεσλ, θαη αλειίθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηα 

βαζαληζηήξηα, ηηο άδηθεο δίθεο θαη ηα αζηξνλνκηθά πνζά πνπ δεηνύληαη σο εγγύεζε, 

θαζώο θαη γηα ηνπο ζνβαξνύο πεξηνξηζκνύο ζηελ ειεπζεξία ελεκέξσζεο, έθθξαζεο, 

ηνπ ζπλέξρεζζαη, ζξεζθείαο, εθπαίδεπζεο θαη θπθινθνξίαο· 

43. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δηελέξγεηα ειεύζεξσλ εθινγώλ ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 

2015 ζηε Μηαλκάξ/Βηξκαλία, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθό βήκα ζηε δεκνθξαηηθή 

νηθνδόκεζε ηεο ρώξαο· παξακέλεη, σζηόζν, αλήζπρν ιόγσ ηνπ ζπληαγκαηηθνύ 

πιαηζίνπ ησλ εθινγώλ απηώλ, ην νπνίν δίδεη ην 25% ησλ εδξώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

απνθιεηζηηθά ζηνπο ζηξαηησηηθνύο· αλαγλσξίδεη ηελ πξόνδν πνπ έρεη ζπληειεζζεί 

κέρξη ζήκεξα ζε ό,ηη αθνξά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ππνγξακκίδνληαο παξάιιεια 

θαη νξηζκέλα ελαπνκέλνληα θελά, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθώο· 

θαηαδηθάδεη ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ Rohingya, νη νπνίεο νμύλνληαη από ην γεγνλόο όηη 

ε θνηλόηεηα απηή ζηεξείηαη λνκηθνύ θαζεζηώηνο θαη από ηελ άλνδν ηεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο ελαληίνλ ησλ κε Βνπδηζηώλ· δεηεί ελδειερείο, δηαθαλείο, θαη αλεμάξηεηεο 

έξεπλεο γηα όιεο ηηο θαηαγγειίεο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελαληίνλ 

ησλ Rohingya, θαη ζεσξεί όηη νη ηέζζεξηο λόκνη πνπ ςεθίζηεθαλ από ην Κνηλνβνύιην 

ην 2015 θαη απνβιέπνπλ ζηελ «πξνζηαζία ηεο θπιήο θαη ηεο ζξεζθείαο» εηζάγνπλ ζε 

νξηζκέλεο πηπρέο ηνπο δηαθξίζεηο κε βάζε ην θύιν· επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ λα 

ιάβεη άδεηα ην Γξαθείν ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (HCDH) 

λα εγθαζηδξύζεη αληηπξνζσπεία ζηε ρώξα· 

44. εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηηο απνθαιύςεηο πνπ πεξηέρνπλ νη εθζέζεηο ηνπ 

Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζε ό,ηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Οπθξαλία· θαηαδηθάδεη ηε ζπλερηδόκελε παξαβίαζε ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από όια ηα αληηκαρόκελα κέξε 

ζηνλ πόιεκν ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο ρώξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαγθαζηηθώλ εμαθαλίζεσλ, ησλ απζαίξεησλ θξαηήζεσλ, ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο 

θαθνκεηαρείξηζεο πνπ επηβάιιεηαη ζε άηνκα πνπ είλαη ύπνπηα γηα παξαβίαζε ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο, γηα ηξνκνθξαηία ή γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο «Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Donetsk» θαη ηεο «Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Lougansk»· εθθξάδεη ηε 

βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ην γεγνλόο όηη ην πξνζσπηθό ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο απνιαύεη απμεκέλνπ βαζκνύ αηηκσξεζίαο· θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηελ 

απαγόξεπζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο ηεο Οπθξαλίαο από ην δηνηθεηηθό 

δηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Κηέβνπ· εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηηο 

επηζέζεηο εηο βάξνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη θαηά ησλ δεκνθξαηηθώλ 

πνιηηηθώλ θνκκάησλ ζηελ Οπθξαλία· δεηεί από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο ζην ΑΓ, θαζώο θαη από ηηο αληηπξνζσπείεο ησλ θξαηώλ κειώλ, λα 

θαηαδηθάζνπλ απεξίθξαζηα απηή ηε ζνβαξή πξνζβνιή εηο βάξνο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε 

ρώξα· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ Οπθξαλία, όπνπ, 

ζύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο ρώξαο, πνζνζηό κεηαμύ 20 θαη 

25% ησλ νπθξαληθώλ λνηθνθπξηώλ έρεη βπζηζηεί ζηε θηώρεηα εμαηηίαο ηεο πθηζηάκελεο 

πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο· 

45. εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ πθηζηάκελε ζύγθξνπζε ζην Νόηην νπδάλ· 

δεηεί άκεζε θαηάπαπζε ηνπ ππξόο κεηαμύ ησλ δύν αληηκαρόκελσλ κεξώλ θαη εθθξάδεη 

ηελ ππνζηήξημή ηνπ ππέξ κηαο νπδέηεξεο δηακεζνιάβεζεο πνπ ζα θαηαζηήζεη δπλαηή 

ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ· δεηεί λα απμεζεί ε αλζξσπηζηηθή 

βνήζεηα πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ άκαρν πιεζπζκό πνπ έρεη παγηδεπζεί κέζα ζηε 

ζύγθξνπζε ή εγθαηαιείπεη ηελ πεξηνρή· δεηεί από ηελ Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνώζεζεο, αλνίγνληαο ηα ζύλνξά ηνπο ζηνπο 

πξόζθπγεο πνπ δηαθεύγνπλ από ηελ θξίζε πνπ καίλεηαη ζην Νόηην νπδάλ· δεηεί, 

σζαύησο, ηελ αλάιεςε δηεζλνύο δέζκεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ηέξκα ζε θάζε 

πξνκήζεηα όπισλ ή ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην Νόηην νπδάλ θαη λα ζηακαηήζεη 

θάζε εμαγσγή όπισλ ζηελ πεξηνρή· 

46. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε θξίζεο ηελ νπνία βηώλεη ε 

Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία από ην 2003· εθθξάδεη εθ λένπ ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ 

ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ησλ ζπγθξνύζεσλ απηώλ· επαλαιακβάλεη όηη ζηεξίδεη 

ηελ αλεμαξηεζία, ηελ ελόηεηα θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα ηεο Κεληξναθξηθαληθήο 

Γεκνθξαηίαο· επαλαιακβάλεη ηε ζηήξημή ηνπ ζηελ ηήξεζε ηεο θαηάπαπζεο ηνπ ππξόο 

πνπ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία ηεο Μπξαδαβίι, ,ζηε δξνκνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

«Αθνπιηζκόο, Απνζηξάηεπζε, πκθηιίσζε» (DDR), ζηελ πξνζερή δηελέξγεηα 

βνπιεπηηθώλ θαη πξνεδξηθώλ εθινγώλ κε πινπξαιηζκό θαη δηαθάλεηα, θαζώο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· ππελζπκίδεη 

ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ δηθαηώκαηνο απηνδηάζεζεο ησλ ιαώλ, ρσξίο εμσηεξηθέο 

παξεκβάζεηο· δεηεί ηελ ηαρεία απνρώξεζε ησλ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ από ηελ 

Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία θαη ην θιείζηκν ησλ κόληκσλ μέλσλ ζηξαηησηηθώλ 

βάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην έδαθόο ηεο· δεηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δπλάκεσλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, θαζώο θαη κηα ελδειερή, ακεξόιεπηε θαη δηαθαλή έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηηο θαηαγγειίεο πεξί θαηαρξήζεσλ θαη πεξί δηάπξαμεο εγθιεκάησλ· 

εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε αλεζπρία ηνπ γηα ηηο δηαζέζεηο ησλ δηεζληθώλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Κεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία, ηδίσο ησλ επηρεηξήζεσλ εμόξπμεο πνιύηηκσλ 

ιίζσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ μπιείαο· ππελζπκίδεη ην αλαπαιινηξίσην δηθαίσκα ησλ 

ιαώλ λα δηαζέηνπλ ηνπο θπζηθνύο ηνπο πόξνπο θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα ππνηάζζνληαη ζην δηεζλέο δίθαην· ππνγξακκίδεη όηη ε Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

ζα πξέπεη, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ ΑΓ, λα πξνζεισζνύλ πιήξσο ζηελ εθπόλεζε, από 

ηα Ζλσκέλα Έζλε, ελόο δεζκεπηηθνύ κέζνπ έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ζέβνληαη 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· 

47. ραηξεηίδεη ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ δίδεηαη ζηελ Ατηή ζε απηή ηελ 31ε ζύλνδν ηνπ 

πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ· εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή 

θαηάζηαζε πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη δξακαηηθή ζηε ρώξα θαη γηα ην γεγνλόο όηη νη 

δεκηέο πνπ πξνθάιεζαλ νη ηπθώλεο ηνπ 2010 δελ έρνπλ αθόκε επηδηνξζσζεί· 

ππνγξακκίδεη όηη ε θαηάζηαζε αθξαίαο θηώρεηαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρώξα κεγέζπλε ηηο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, πξνθαιώληαο ηελ πην ζνβαξή 
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αλζξσπηζηηθή θξίζε εδώ θαη δεθαεηίεο· θαηαγγέιιεη εθ λένπ ην ρξένο θαη ηε βαξύηαηε 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο πνπ έρεη επηβιεζεί ζηε ρώξα από ηε Γαιιία θαη ηα δηεζλή 

όξγαλα (ζηελ πξώηε γξακκή ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν), 

γεγνλόο πνπ επζύλεηαη γηα ηελ ππαλάπηπμή ηεο· ραηξεηίδεη ηε δηεζλή αιιειεγγύε πνπ 

εθδειώζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Ατηήο, πξσηίζησο ηελ πεξηθεξεηαθή αιιειεγγύε, 

ζπγθεθξηκέλα κε: ηελ απνζηνιή, από ηελ Κνύβα, γηαηξώλ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ έρεη θξνληίζεη δεθάδεο ρηιηάδεο άηνκα θαηά ηεο ρνιέξαο, ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε κέζσ ηνπ αλζξσπηζηηθνύ ηακείνπ ηεο ALBA γηα ηελ Ατηή, ηε 

ζπλέρηζε ηεο ελεξγεηαθήο ζηήξημεο κέζσ ηεο Petrocaribe θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ άκεζν εθνδηαζκό ζε θαύζηκα ησλ νρεκάησλ αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο, γεσξγηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη πξνγξάκκαηα 

παξαγσγήο, θαζώο θαη ηελ εθζηξαηεία αλαδάζσζεο· απαηηεί ηε δηελέξγεηα έξεπλαο γηα 

ην γεγνλόο όηη νξηζκέλεο εληζρύζεηο, ηδίσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελδέρεηαη λα κελ 

έθζαζαλ πνηέ ζηελ Ατηή, θαζώο θαη έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

δηθηύνπ δηαλνκήο ηεο βνήζεηαο· δεηεί επίζεο απνινγηζκό γηα ηηο πξάγκαηη 

θαηαβιεζείζεο εληζρύζεηο· 

48. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ ΑΓ ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ζην 

Μπνπξνύληη· εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ρώξα θαη 

ηνλίδεη όηη ελδέρεηαη λα έρεη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα νιόθιεξε ηελ πεξηνρή· δεηεί ηελ 

ηήξεζε ηνπ πκθώλνπ γηα ηελ Αζθάιεηα, ηε ηαζεξόηεηα θαη ηελ Αλάπηπμε ζηελ 

Πεξηνρή ησλ Μεγάισλ Ληκλώλ, θαζώο θαη ηνπ Πξσηνθόιινπ Με Δπίζεζεο θαη 

Ακνηβαίαο Άκπλαο· εθηηκά όηη ε ζεκεξηλή θξίζε κπνξεί λα επηιπζεί κόλν κε πνιηηηθό 

δηάινγν ζε εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν θαη όηη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

ρξεζηκεύζεη σο πξόζρεκα γηα κηα λέα ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηελ πεξηνρή· εθηηκά πσο 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ Μπνπξνύληη ζα κπνξέζνπλ λα ιπζνύλ κέζα ζηε ρώξα κόλν εάλ 

ππάξμεη κέξηκλα λα δηαζθαιηζηνύλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα γηα όινπο ηνπο πνιίηεο θαη λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ησλ γόληκσλ 

αγξνηηθώλ γαηώλ, ηελ αλεξγία θαη ηε θηώρεηα, κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο, ηεο θηώρεηαο, ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο πξνώζεζεο 

θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ειεύζεξν, δεκνθξαηηθό θαη ζηαζεξό θξάηνο· 

49. ζεσξεί ιππεξό ην όηη δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε ζπδήηεζε απηή ε θαηάζηαζε ζηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή, ηδηαίηεξα ζηελ Ολδνύξα θαη ζηελ Παξαγνπάε· δεηεί ε θαηάζηαζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηελ Ολδνύξα θαη ηελ Παξαγνπάε κεηά ηα 

πξαμηθνπήκαηα λα απνηειέζεη αληηθείκελν πξαγκαηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη λα 

θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ ζηηο ρώξεο απηέο· θαιεί ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο λα εξγαζζεί ππέξ κηαο θαηαδίθεο ησλ πξαμηθνπεκάησλ, λα κελ 

αλαγλσξίζεη ηηο θπβεξλήζεηο «de facto» θαη λα απαηηήζεη λα δηθαζηνύλ νη έλνρνη· δεηεί, 

σζαύησο, ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο απόπεηξεο πξαμηθνπήκαηνο θαη 

απνζηαζεξνπνίεζεο ζε άιιεο ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (όπσο ζηνλ Ηζεκεξηλό θαη 

ηε Βελεδνπέια) θαη λα εμαθξηβσζνύλ νη επζύλεο όισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηξίησλ ρσξώλ· 

50. εθθξάδεη νκνίσο ηε ιύπε ηνπ γηα ηε κε εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζην Μεμηθό ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλόδνπ, ελώ νη εμαθαλίζεηο θαη νη 

εμσδηθαζηηθέο εθηειέζεηο – πεξηιακβαλνκέλνπ κεγάινπ αξηζκνύ γπλαηθνθηνληώλ – 
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πιεζαίλνπλ θαη έρεη θαηαδεηρζεί ε επζύλε ησλ αξρώλ· εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ 

αλεζπρία γηα ηελ αηηκσξεζία πνπ επηθξαηεί ζην Μεμηθό, όπνπ πάλσ από 22.000 άηνκα 

έρνπλ εμαθαληζηεί, εθ ησλ νπνίσλ πάλσ από ηα κηζά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

εηώλ, αιιά όπνπ ην 98% ησλ εγθιεκάησλ παξακέλνπλ αηηκώξεηα· θαηαδηθάδεη ηελ 

πνηληθνπνίεζε θαη θαηαζηνιή ησλ θνηηεηώλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ησλ θνηλσληθώλ 

αθηηβηζηώλ θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ αγξνηώλ θαη ζπλδηθαιηζηώλ ζηε ρώξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαθαλίζεσλ θαη ησλ δνινθνληώλ· δεηεί από ηελ 

αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ζηελ 31ε ζύλνδν ηνπ ΑΓ λα 

ζηεξίμεη ηα αηηήκαηα ησλ ΜΚΟ ώζηε ην γξαθείν ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Γηεζλνύο 

Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ (ΓΠΓ) θαη ην Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο λα δώζνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζην Μεμηθό θαη, ελδερνκέλσο, λα θηλήζνπλ 

δηεζλή έξεπλα· 

51. εθθξάδεη, παξνκνίσο, ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη δελ πεξηειήθζε ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ην δήηεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Σνπξθία· θαηαδηθάδεη ηδηαίηεξα 

ηελ ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ρώξα απηή θαη ηελ άλνδν ηεο 

θαηαζηνιήο θαηά ησλ δεκνθξαηώλ, ησλ αηξεηώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ παξαγόλησλ, ησλ 

ζπλδηθαιηζηώλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ησλ ππεξαζπηζηώλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ θαιιηηερλώλ· δηαπηζηώλεη όηη ε θαηαζηνιή απηή ζηνρεύεη ηδίσο ηνπο Κνύξδνπο, 

ζην κέηξν πνπ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε έρεη εμαπνιύζεη πξαγκαηηθή έλνπιε επίζεζε, όρη 

κόλνλ έλαληη ησλ πνιηηηθώλ ππεπζύλσλ αιιά θαη έλαληη ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ· δεηεί 

από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο λα θξνληίζεη ώζηε ε ζπδήηεζε απηή λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 31εο ζπλόδνπ ηνπ ΑΓ θαη λα ππνζηεξηρζεί 

ζαθώο ε επαλάιεςε ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία· 

52. ππνγξακκίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα ζπδεηεζεί, ζην πιαίζην κίαο εθ ησλ ζπλόδσλ ηνπ 

ΑΓ ηνπ 2016, ην δήηεκα ηνπ Σδηκπνπηί, όπνπ εληείλεηαη ε θαηαζηνιή εηο βάξνο ησλ 

πνιηηηθώλ θαη ζπλεηαηξηζηηθώλ αγσληζηώλ, κε πάλσ από 300 απζαίξεηεο ζπιιήςεηο 

κεηαμύ Οθησβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2015· δεηεί από ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο θαη 

ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο λα απαηηήζνπλ ηελ άκεζε παύζε ηεο θαηαζηνιήο θαη ηελ 

ειεπζέξσζε όισλ ησλ πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ, ηδίσο δε ηνπ παιαηόηεξνπ εμ απηώλ, 

ηνπ Mohamed Ahmed Jabha, θαη ηνπ Omar Ali Ewado, ηδξπηηθνύ κέινπο ηνπ 

πλδέζκνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Σδηκπνπηί (LDDH), θαη δεηεί ηε δηελέξγεηα 

δηεζλνύο έξεπλαο, ππό ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, γηα ηηο ζθαγέο ζην Buldhuqo 

(Γεθέκβξηνο 2015) θαη ηελ Arhiba (Γεθέκβξηνο 1991), θαζώο θαη γηα ηα άιια καδηθά 

εγθιήκαηα ζηε ρώξα, πξνθεηκέλνπ λα δησρζνύλ θαη λα δηθαζηνύλ νη ππεύζπλνη· 

53. ραηξεηίδεη ηελ ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ απέδσζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ην ΑΓ ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηελ Παιαηζηίλε θαη ηα άιια θαηερόκελα 

αξαβηθά εδάθε, ηδίσο ζην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηνπ παιαηζηηληαθνύ ιανύ, θαζώο θαη 

ζηελ εγθαζίδξπζε ελόο αλεμάξηεηνπ θαη βηώζηκνπ θξάηνπο κε βάζε ηα ζύλνξα ηνπ 

1967· ελζαξξύλεη έληνλα ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο λα θαηαδηθάζεη θάζε κνξθή 

απνηθηνθξαηίαο, ηδίσο ζηελ Παιαηζηίλε, ηόζν ζηε Γπηηθή Όρζε ηνπ Ηνξδάλε όζν θαη 

ζηελ Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ, όπνπ είλαη ζε ζπλερή αύμεζε· θαηαδηθάδεη παξνκνίσο ηε 

βία ησλ επνίθσλ έλαληη ηνπ παιαηζηηληαθνύ πιεζπζκνύ, ηδίσο ζηε Υεβξώλα, θαζώο θαη 

ηα ζρέδηα αλαγθαζηηθώλ εθηνπηζκώλ ησλ Βεδνπίλσλ· 

54. ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο έθζεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα παιαηζηηληαθά εδάθε, όπνπ θαηαγγέιιεηαη όηη «ε 
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πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι ζηε Γπηηθή Όρζε ηνπ Ηνξδάλε θαη ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο θαίλεηαη 

λα νδεγεί ζην απαξηράηλη, ιόγσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαπίεζεο ηνπ παιαηζηηληαθνύ 

ιανύ θαη ηεο de facto απαιινηξίσζεο ησλ γαηώλ ηνπο"· θαηαγγέιιεη ηελ παξαβίαζε 

ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ Παιαηζηηλίσλ από ηηο ηζξαειηλέο δπλάκεηο, ηελ 

εζληθή θάζαξζε ζηελ Αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ, θαζώο θαη ηελ απόπεηξα ησλ ηζξαειηλώλ 

αξρώλ λα εμεβξαΐζνπλ ηελ πόιε ηεο Ηεξνπζαιήκ πξνθεηκέλνπ λα ηελ ηδηνπνηεζνύλ· 

εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ην Ηζξαήι απαγόξεπζε θαηά ηξόπν κόληκν ηελ 

πξόζβαζε ηνπ Δηδηθνύ Δηζεγεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζηα θαηερόκελα παιαηζηηληαθά 

εδάθε, γεγνλόο πνπ ηνλ ώζεζε ζε παξαίηεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, θαη θαιεί ηελ 

αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο ζην ΑΓ θαη από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

αζθήζνπλ πίεζε ζηηο ηζξαειηλέο αξρέο, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο 

εληνιήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ· 

55. θαηαδηθάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ παιαηζηηλίσλ θξαηνπκέλσλ ζηηο ηζξαειηλέο θπιαθέο· 

δεηεί από ην Κξάηνο ηνπ Ηζξαήι λα ηεξκαηίζεη ακέζσο ηελ πξαθηηθή ηεο καδηθήο 

θπιάθηζεο, ε νπνία απμήζεθε θαη πάιη ην 2015, κε πάλσ από 6.000 θπιαθηζκέλα 

άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ κεγάιν κέξνο είλαη αλήιηθνη· θαηαδηθάδεη, νκνίσο, ηηο 

εμσδηθαζηηθέο εθηειέζεηο, ηηο δηνηθεηηθέο θξαηήζεηο, ηηο κεηαγσγέο πνιηηηθώλ 

θξαηνπκέλσλ έμσ από ηα θαηερόκελα εδάθε – κε απνηέιεζκα λα ζηεξνύληαη ηηο 

νηθνγελεηαθέο επηζθέςεηο –, ηηο θαθνκεηαρεηξίζεηο, ηα βαζαληζηήξηα θαη ηελ 

αλαγθαζηηθή ζίηηζε ησλ θξαηνπκέλσλ, θαζώο θαη ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο θαη 

επσθεινύο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ελέξγεηεο πνπ ζπληζηνύλ θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ· επαλαιακβάλεη όηη θαηαδηθάδεη θάζε κνξθή βαζαληζηεξίσλ θαη 

θαθνκεηαρείξηζεο· δεηεί από ην Ηζξαήι λα εγγπεζεί άκεζα όηη ζέβεηαη ηε ύκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαηά ησλ βαζαληζηεξίσλ, ηεο νπνίαο απνηειεί ζπκβαιιόκελν κέξνο· 

θαηαγγέιιεη ηελ θξάηεζε θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε παηδηώλ θαη απαηηεί ηελ άκεζε 

απειεπζέξσζε ησλ θξαηνπκέλσλ παηδηώλ θαη γπλαηθώλ· θαηαγγέιιεη ηε κεηαρείξηζε 

ησλ παηδηώλ από ηα ηζξαειηλά δηθαζηήξηα· δεηεί, νκνίσο, ηελ άκεζε ειεπζέξσζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ παιαηζηίλησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ, θαη εηδηθόηεξα ησλ Khalida Jarrar θαη 

Marouane Barghouti· 

56. εθθξάδεη επίζεο ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αζηηθώλ θαη πνιηηηθώλ 

ειεπζεξηώλ ζην Ηζξαήι, θαη ηδίσο γηα ηνπο δηάθνξνπο λόκνπο πνπ αθνξνύλ ηηο ΜΚΟ, νη 

νπνίνη ζίγνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ 

νξγαλώλεζζαη· θαηαγγέιιεη επίζεο ηηο έληνλεο δηαθξίζεηο έλαληη ησλ κεηνλνηήησλ ηεο 

ρώξαο, ηδίσο δε ηεο «αξαβηθήο» κεηνλόηεηαο· 

57. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ δηόηη ην δήηεκα ηεο Γπηηθήο αράξαο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλόδσλ ηνπ ΑΓ ηνπ 2016· ππνγξακκίδεη εθ λένπ όηη ε 

ζύγθξνπζε ζηε Γπηηθή αράξα απνηειεί δήηεκα απναπνηθηνπνίεζεο θαη όηη, ζύκθσλα 

κε ην δηεζλέο δίθαην, ην Βαζίιεην ηνπ Μαξόθνπ δελ έρεη θακία θπξηαξρία επί ηεο 

Γπηηθήο αράξαο θαη ζεσξείηαη σο ε θαηνρηθή δύλακε· θαηαδηθάδεη ηηο ζπλερείο 

παξαβηάζεηο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανύ ησλ αρξάνπη· δεηεί λα 

πξνζηαηεπζνύλ ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ηνπ ιανύ ηεο Γπηηθήο αράξαο, κεηαμύ 

άιισλ ε ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ην δηθαίσκα 

δηαδήισζεο· απαηηεί ηελ άκεζε ειεπζέξσζε όισλ ησλ πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ 

αρξάνπη θαη, επεηγόλησο, ησλ κειώλ ηεο νκάδαο Gdeim Izik πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

από ην καξνθηλό ζηξαηνδηθείν· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ Ηζπαλία λα 

απνδερζεί ην πνιηηηθό άζπιν γηα ηνλ λεαξό αρξάνπη Hassana Aalia, ν νπνίνο 
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θαηαδηθάζηεθε ζε ηζόβηα κεηά ην πέξαο ηεο δίθεο ηνπ· ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα 

γηα δηεζλή επνπηεία ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε Γπηηθή 

αράξα· δεηεί από ην Μαξόθν θαη ην Μέησπν Polisario λα ζπλερίζνπλ ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε εηξεληθήο θαη βηώζηκεο ιύζεο γηα ηε δηακάρε 

ζηε Γπηηθή αράξα θαη επαλαιακβάλεη ην δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηνπ ιανύ ησλ 

αρξάνπη, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δεκνθξαηηθό δεκνςήθηζκα, ζύκθσλα κε ηα 

ςεθίζκαηα 34/37 θαη 35/19 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ· 

 

° 

°  ° 

 

58. αλαζέηεη ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ ζηελ 31ε, 32ε θαη 33ε ζύλνδν ηνπ ΑΓ λα 

δηαηππώζεη ηηο ζέζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζην παξόλ ςήθηζκα· ηελ θαιεί λα ππνβάιεη 

έθζεζε ζηελ Τπνεπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κεηά ην πέξαο ηεο απνζηνιήο ηεο 

θαη ζεσξεί ζθόπηκν λα εμαθνινπζήζεη λα απνζηέιιεη αληηπξνζσπεία ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ ζηηο ζρεηηθέο ζπλόδνπο ηνπ ΑΓ· 

59. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην πκβνύιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο ΔΔ γηα ηελ 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη ηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα 

ησλ θξαηώλ κειώλ, ζην πκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ 

ΟΖΔ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ζηνλ Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, ζηνλ Ύπαην Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο ΔΔ-ΟΖΔ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί από 

ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ. 


