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B8-0147/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην 

Υεμένη 

(2016/2515(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Υεκέλε, θαη 

ηδίσο ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2015
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

ππ`αξηζ. 2201 (2015), 2204 (2015) θαη 2216 (2015) ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Υεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Σπκθσλία γηα ηελ Δηξήλε θαη ηελ Δζληθή Σύκπξαμε πνπ 

ππνγξάθεθε ζηηο 21 Σεπηεκβξίνπ 2014, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ 

ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ Υεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηηο ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ ζπλερηδόκελεο ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

Υεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ 

1948, 

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

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ηξέρνπζα ζύγθξνπζε ζηελ Υεκέλε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

απνηπρία δηαδνρηθώλ θπβεξλήζεσλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο δεκνθξαηηθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ ιανύ ηεο Υεκέλεο, ηξνθνδνηώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

ηε δπζαξέζθεηα θαη ηηο δηαηξέζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξνύζα έμαξζε βίαο· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Υεκέλε, ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηεο λα επηιέμεη κία πνιηηηθή 

δηαδξνκή αλνηθηή ζε όινπο, έρεη εγθισβηζηεί ζε κία δηαξθώο επηδεηλνύκελε θπιεηηθή 

αληηπαξάζεζε θαη ζε έλαλ αλειέεην «πόιεκν δηα πιεξεμνπζίσλ» κεηαμύ ησλ 

ππνζηεξηδόκελσλ από ην Ηξάλ αληαξηώλ Houthi θαη ηεο Σανπδηθήο Αξαβίαο, ε νπνία 

δηεμάγεη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ αληαξηώλ, γεγνλόο πνπ έρεη εκπιέμεη 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή ζε κηα πεξίπινθε ζύγθξνπζε πνπ ζνβεί εδώ θαη κήλεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σανπδηθή Αξαβία ζεσξεί ηνπο αληάξηεο Houthi ππνρείξηα 

ηνπ Ηξάλ ζηελ Υεκέλε, ελώ ην Ηξάλ έρεη θαηαδηθάζεη ηελ ππνθηλνύκελε από ηελ 

Σανπδηθή Αξαβία επίζεζε θαη έρεη δεηήζεη ηνλ άκεζν ηεξκαηηζκό ησλ ζανπδαξαβηθώλ 

αεξνπνξηθώλ επηζέζεσλ· 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0270. 
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Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε επηδεηλνύκελε θαηάζηαζε αζθαιείαο ζηελ Υεκέλε 

δεκηνπξγεί νινέλα θαη εληνλόηεξεο δηεζλείο αλεζπρίεο αθνύ έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 5700 άλζξσπνη, εθ ησλ νπνίσλ νη κηζνί ζρεδόλ ήηαλ άκαρνη, από ηελ 

θιηκάθσζε ηεο ζύγθξνπζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 θαη έπεηηα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

νη καρεηέο ησλ Houthi έρνπλ θαηεγνξεζεί όηη βάιινπλ κε βαξέα όπια ελαληίνλ 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε όηη ν ζανπδαξαβηθόο 

ζπλαζπηζκόο έρεη θαηεγνξεζεί όηη έρεη δηελεξγήζεη πνιπάξηζκεο αεξνπνξηθέο θξνύζεηο 

ελαληίνλ λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κε ζηξαηησηηθώλ θηεξίσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπλδπαζκέλεο επηπηώζεηο ησλ ζθιεξώλ ρεξζαίσλ καρώλ, 

ησλ αεξνπνξηθώλ βνκβαξδηζκώλ θαη ηνπ ρεξζαίνπ, ζαιάζζηνπ θαη αεξνπνξηθνύ 

απνθιεηζκνύ ηεο βόξεηαο Υεκέλεο εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ έλαλ θαηαζηξεπηηθό 

αληίθηππν ζηε ρώξα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπλερηδόκελε ζύξξαμε έρεη πξνθαιέζεη 

ζνβαξή αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ην 80% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υεκέλεο, ν 

νπνίνο αξηζκεί 26 εθαηνκκύξηα· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ύπαξμε κηαο ζηαζεξήο θαη αζθαινύο Υεκέλεο, κε κηα 

θπβέξλεζε πνπ ιεηηνπξγεί εύξπζκα, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιιεη ε δηεζλήο θνηλόηεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εμηξεκηζκνύ θαη ηεο βίαο 

ζηελ πεξηνρή θαη πέξαλ απηήο, θαζώο θαη γηα ηελ εηξήλε θαη ηε ζηαζεξόηεηα ζηελ ίδηα 

ηελ Υεκέλε· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πξνζπάζεηεο ηεξκαηηζκνύ ηεο ζύξξαμεο έρνπλ θαηαζηεί 

αθόκε πην δύζθνιεο κεηά ηελ πξόζθαηε επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ Σανπδηθήο 

Αξαβίαο θαη Ηξάλ πνπ νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε από ηελ πξώηε ηνπ επηθαλνύο Σηίηε 

θιεξηθνύ Nimr al-Nimr· 

Ε. ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε ηνπο θόβνπο όηη ε ζύγθξνπζε έρεη γίλεη αηηία γηα 

πνιπάξηζκεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Υεκέλε, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ επηζέζεηο θαηά δεκνζηνγξάθσλ θαη κέζσλ ελεκέξσζεο, βίαηεο εμαθαλίζεηο, 

παξαβηάζεηο ηεο Σύκβαζεο θαηά ησλ βαζαληζηεξίσλ, παξελνριήζεηο θαη ζπιιήςεηο 

κειώλ ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ θαη θαηαγγειίεο γηα ρξήζε παηδηώλ ζηξαηησηώλ· 

1. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηε ζπλερηδόκελε βία ζηελ Υεκέλε θαη ηε 

ζπλαθόινπζε αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ πιήηηεη εθαηνκκύξηα αζώνπο άλδξεο, γπλαίθεο 

θαη παηδηά· εθθξάδεη επηπιένλ ηε βαζηά ηνπ ιύπε γηα ηελ απώιεηα αλζξώπηλσλ δσώλ 

πνπ έρεη πξνμελήζεη ε έλνπιε ζύγθξνπζε θαη γηα ηα δεηλά όζσλ έρνπλ εγθισβηζηεί 

κεηαμύ ησλ αληηκαρόκελσλ· 

2. ηάζζεηαη αλαθαλδόλ ππέξ ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβάιιεη ν Δηδηθόο Απεζηαικέλνο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ Ismail Ould Cheikh Ahmed γηα ηελ εμεύξεζε δηαξθνύο θαη 

εηξεληθήο ιύζεο ζηελ ζεκεξηλή θξίζε· απεπζύλεη πεξαηηέξσ έθθιεζε πξνο όινπο ηνπο 

θξαηηθνύο θαη κε παξάγνληεο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζηε ζύξξαμε λα εξγαζηνύλ πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία ρσξίο πξναπαηηνύκελα· 

3. θξνλεί όηη ε Σανπδηθή Αξαβία θαη ην Ηξάλ κπνξνύλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν γηα 

ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο θαη παξνηξύλεη θαη ακθόηεξεο ηηο πιεπξέο λα θαηαβάινπλ 

πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηώζνπλ ηηο δηκεξείο ηνπο ζρέζεηο θαη γηα λα επηηύρνπλ από 

θνηλνύ ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ ζπγθξνύζεσλ ζηελ Υεκέλε· 
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4. πηζηεύεη αθξάδαληα όηη κόλν έλαο πνιηηηθόο δηάινγνο αλνηθηόο ζε όινπο κπνξεί λα 

θέξεη κηα ιύζε καθξάο πλνήο ζηελ θξίζε ηεο Υεκέλεο, ιύζε ε νπνία ζα ζπλάδεη, ζην 

πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ, κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Γηάζθεςεο Δζληθνύ Γηαιόγνπ θαη ηα δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ· 

5. εθθξάδεη ηελ βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ην ελδερόκελν λα δώζεη ε ζπλερηδόκελε βία θαη 

αζηάζεηα ζηελ Υεκέλε ηελ δπλαηόηεηα ζε ηξνκνθξαηηθέο θαη εμηξεκηζηηθέο νξγαλώζεηο 

λα εθκεηαιιεπηνύλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αθόκε κεγαιύηεξεο απεηιέο 

όρη κόλν εληόο ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη πην πέξα· 

6. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ ιύπε γηα ηνπο ζαλάηνπο ακάρσλ θαη ζηειερώλ αλζξσπηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ ζηελ Υεκέλε θαη γηα ηηο θαηλνκεληθά αδηάθξηηεο επηζέζεηο ελαληίνλ κε 

ζηξαηησηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιείσλ θαη λνζνθνκείσλ·   

7. θαιεί όιεο ηηο παξαηάμεηο λα ζεβαζηνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο 

όισλ ησλ Υεκεληηώλ θαη όισλ όζσλ εξγάδνληαη ζε θηιεηξεληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο 

απνζηνιέο ζηελ ρώξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηειερώλ ησλ αλζξσπηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ, γηαηξώλ θαη δεκνζηνγξάθσλ·   

8. δεηεί ηελ δηεμαγσγή αλεμάξηεηεο έξεπλαο όισλ ησλ θαηαγγειηώλ θαθνκεηαρείξηζεο, 

βαζαληζηεξίσλ, ζηνρεπκέλσλ δνινθνληώλ ακάρσλ θαη ινηπώλ παξαβηάζεσλ ηνπ 

δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

9. θξνλεί όηη όινη νη Υεκελίηεο πξέπεη λα ηύρνπλ εθπξνζώπεζεο ζε κία λόκηκε θαη 

δηαθαλή πνιηηηθή κεηαβαηηθή πεξίνδν κε πξνθαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα, βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Γηάζθεςεο Δζληθνύ Γηαιόγνπ θαη ηεο Σπκθσλίαο γηα ηελ Δηξήλε 

θαη ηελ Δζληθή Σύκπξαμε, εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνπ θαζόξηζε ε πξσηνβνπιία ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ θαη κε ζηάδηα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ Σύληαγκα, 

Γεκνςήθηζκα θαη Δθινγέο· 

10. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ ΔΥΔΓ, ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο 

Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ηηο θπβεξλήζεηο 

θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ηνλ Πξόεδξν ηεο Υεκέλεο, ηελ Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζώπσλ ηεο Υεκέλεο θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπλεξγαζίαο 

ηνπ Κόιπνπ. 


