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B8-0149/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηις ζσζηημαηικές μαζικές 

δολοθονίες θρηζκεσηικών μειονοηήηων από ηο Ιζλαμικό Κράηος 

(2016/2529(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην Ηξάθ, ηε πξία, ηε Ληβχε 

θαη ηελ Αίγππην θαη ηδίσο εθείλα ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηα πξφζθαηα 

θξνχζκαηα βηαηνηήησλ θαη δηψμεσλ εηο βάξνο ρξηζηηαλψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηε 

Μααινχια (πξία) θαη ηελ Πεζαβάξ (Παθηζηάλ), θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ πάζηνξα 

Saeed Abedini (Ηξάλ)
1
, ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζην Ηξάθ 

θαη ηε πξία θαη ηελ επίζεζε ηεο νξγάλσζεο IS πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δίσμεο ησλ 

κεηνλνηήησλ
2
, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ην Ηξάθ: απαγσγέο θαη 

θαθνκεηαρείξηζε γπλαηθψλ
3
, ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή 

θξίζε ζην Ηξάθ θαη ζηε πξία, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο
4
, ηεο 12εο 

Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο επηζέζεηο θαη απαγσγέο απφ ην ISIS/Da’esh 

ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηδίσο ησλ Αζζπξίσλ
5
, θαζψο θαη ηεο 30ήο Απξηιίνπ 2015 ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαζηξνθή ηφπσλ πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο πνπ δηαπξάηηεηαη απφ ην Ηζιακηθφ 

Κξάηνο (ISIS/Da’esh)
6
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε 

ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε πξία θαη ην Ηξάθ θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ απεηιή πνπ ζπληζηά ην Ηζιακηθφ θξάηνο, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ 

θξίζε εμαηηίαο ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο ζηε πξία θαη ην Ηξάθ, ηεο 30ήο Απγνχζηνπ 

2014 ζρεηηθά κε ην Ηξάθ θαη ηε πξία, ηεο 14εο Απξηιίνπ 2014 θαη ηεο 12εο 

Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε πξία, θαζψο θαη ηεο 15εο Απγνχζηνπ 2014 ζρεηηθά κε 

ην Ηξάθ,  

– έρνληαο ππφςε ηηο δειψζεηο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζψπνπ 

ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο (ΑΔ/ΤΔ) 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηε πξία θαη ην Ηξάθ, 

– έρνληαο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην, 

γηα ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο ηνπ 1949 θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

πξσηφθνιιά ηνπο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 

1948, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0422. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ,  P8_TA(2014)0027. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ,  P8_TA(2014)0066. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ,  P8_TA(2015)0040. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ,  P8_TA(2015)0071. 

6
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ,  P8_TA(2015)0179. 
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– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

γελνθηνλίαο, 

– έρνληαο ππφςε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 2016 κε ηίηιν 

«Δθδησγκέλνη θαη ζηεξεκέλνη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο: Βίαηνη εθηνπηζκνί θαη εζθεκκέλεο 

θαηαζηξνθέο ζην βφξεην Ηξάθ», 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην ζηφραζηξν ηνπ επνλνκαδφκελνπ ISIL/Daesh 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ζην Ηξάθ θαη ζηε 

πξία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Υαιδαίσλ-πξίσλ-Αζζπξίσλ, ησλ Κνχξδσλ Φέηιη, ησλ 

Καθάη, ησλ αβαίσλ, ησλ ακπάθ, ησλ Αξάβσλ ηηηψλ, ησλ Σνπξθνκάλσλ θαη ησλ 

Γηαδίληη, νη νπνίνη ππνβάιινληαη εζθεκκέλα ζε ζεηξά θαηαπαηήζεσλ θαη παξαβηάζεσλ 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ 

δηθαίνπ, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλεο απνηεινχλ εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη κπνξεί επίζεο λα ζπληζηνχλ γελνθηνλία ζχκθσλα κε 

εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ΟΖΔ· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπζηεκαηηθέο θαη ζνβαξέο απηέο πξάμεηο εηο βάξνο 

εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ πεξηιακβάλνπλ καδηθέο εθηειέζεηο, 

εζλνθαζάξζεηο, ζηνρεπκέλεο δνινθνλίεο, βίαηνπο εμηζιακηζκνχο, απαγσγέο, 

εθηνπηζκνχο δηα ηεο βίαο, ιηζνβνιηζκνχο θαη αθξσηεξηαζκνχο, βίαηεο εμαθαλίζεηο, 

βαζαληζηήξηα, θαηαζηξνθή ηφπσλ ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

παξάλνκε δηαθίλεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα Ζλσκέλα Έζλε 

έρνπλ επίζεο αλαθέξεη ζπζηεκαηηθή ζεμνπαιηθή θαη ζσκαηηθή βία θαη καδηθή δνπιεία 

γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, θαη ζηξαηνιφγεζε παηδηψλ γηα βνκβηζηηθέο επηζέζεηο 

απηνθηνλίαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Ηζιακηθφ Κξάηνο έρεη έσο ζήκεξα ζέζεη ζην ζηφραζηξφ ηνπ 

θαη θαηαζηξέςεη εζθεκκέλα θαη ζπζηεκαηηθά πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ηφπνπο 

ζξεζθεπηηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ εθθιεζηψλ, ηδακηψλ, 

κλεκείσλ, ηεξψλ θαη άιισλ ηφπσλ ιαηξείαο, ηάθσλ θαη λεθξνηαθείσλ, θαζψο επίζεο 

θαη ηφπσλ αξραηνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηε πξία θαη ην Ηξάθ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε, νη ελ ιφγσ πξάμεηο θαίλεηαη 

φηη απνηεινχλ κέξνο κηαο ζπζηεκαηηθήο ή επξείαο πνιηηηθήο πνπ έρεη ζηφρν ηελ 

θαηαζηνιή, ηε κφληκε απνκάθξπλζε ή ηελ θαηαζηξνθή απηψλ ησλ θνηλνηήησλ ζε 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Daesh·  

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2015 ηνπ εηδηθνχ 

εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ παξάιιεια κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ην Ηζιακηθφ Κξάηνο έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ θαη 

ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ ηνπ δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (παξάγξαθνο 11)·  
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Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε άθξαηε βία θαη νη θαθνπνηήζεηο πνπ δηαπξάηηεη ην Daesh δελ 

επεξεάδνπλ κφλν ηηο ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο αιιά θαη άιιεο νκάδεο θαη άηνκα, φπσο 

ηνπο ζνπλίηεο κνπζνπικάλνπο, άηνκα ΛΟΑΓΜ, άζενπο θαη νπνηνλδήπνηε δελ είλαη 

ζχκθσλνο κε ηελ αληηδξαζηηθή θαη εμηξεκηζηηθή ηδενινγία ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο·  

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Daesh έρεη πξνβεί ζηε καδηθή εμφλησζε φισλ ησλ θσλψλ 

ηεο αληηπνιίηεπζεο αλεμαξηήησο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, γηα παξάδεηγκα 

κε ηελ εθηέιεζε πνιιψλ ζνπληηψλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ζνπληηψλ ηκάκεδσλ πνπ 

αληηηάζζνληαλ ζην Ηζιακηθφ Κξάηνο, ηελ εθηέιεζε 700 ζνπληηψλ κειψλ θπιψλ κέζα 

ζε ηξεηο κέξεο ηνλ Αχγνπζην 2014 ζην Der Ezzor, θαη εθαηνληάδσλ ζνπληηψλ ακάρσλ 

πξφζθαηα, ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2016·  

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνληαη, θαζεκεξηλά θαη ζε καδηθή 

θιίκαθα, εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη άιιεο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ ηηο άιιεο 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο ζηελ πεξηνρή, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζεζηψηνο Άζαλη·  

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζξεζθεπηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο είλαη επίζεο ζην 

ζηφραζηξν ηνπ θαζεζηψηνο Άζαλη θαη κε θξαηηθψλ έλνπισλ νκάδσλ πέξαλ ηνπ 

Ηζιακηθνχ Κξάηνπο, θπξίσο ηνπ Μεηψπνπ Αι-Ννχζξα (Jabhat al Nusra) ζηε πξία θαη 

ζηηηηθψλ παξαζηξαηησηηθψλ νκάδσλ ζην Ηξάθ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα θίλεηξα γηα ηηο επηζέζεηο εηο 

βάξνο ζξεζθεπηηθψλ θαη εζλνηηθψλ θνηλνηήησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο 

ππνθηλεηψλ πνπ ζπγρένπλ ηηο εζλνηηθέο θαη/ή ζξεζθεπηηθέο θαηαβνιέο κηαο θνηλφηεηαο 

κε ηελ εηθαδφκελε πνιηηηθή ηεο αθνζίσζε· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, δπλάκεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα 

δεη ζχκθσλα κε ηε ζπλείδεζή ηνπ θαη λα δηαηεξεί ή λα αιιάδεη ειεχζεξα ζξεζθεπηηθέο 

θαη κε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο·  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πνιηηηθνί θαη 

ζξεζθεπηηθνί εγέηεο έρνπλ θαζήθνλ ζε φια ηα επίπεδα λα κάρνληαη ηνλ εμηξεκηζκφ θαη 

λα πξνάγνπλ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ κεηαμχ αηφκσλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, έσο ηψξα, κφλν ελλέα θξάηε έρνπλ επηθπξψζεη ηε Γηεζλή 

χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ πξνζψπσλ απφ αλαγθαζηηθή εμαθάληζε, 

ζπγθεθξηκέλα ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ληζνπαλία, νη Κάησ 

Υψξεο, ε Πνξηνγαιία, ε ινβαθία θαη ε Ηζπαλία· 

1. θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηηο πνιιαπιέο θαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ 

δηαπξαρζεί απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηηο ζπλερηδφκελεο ζπγθξνχζεηο ζην Ηξάθ 

θαη ηε πξία· 

2. ππελζπκίδεη φηη θαηαδηθάδεη θαηεγνξεκαηηθά ηηο καδηθέο θαη επξείεο θξηθαιεφηεηεο 

πνπ δηαπξάηηεη ην Ηζιακηθφ Κξάηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζθεκκέλεο ζηφρεπζεο 

ζξεζθεπηηθψλ θαη εζλνηηθψλ θνηλνηήησλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρφ 

ηνπ· 

3. θαηαγγέιιεη κε ηνλ πην έληνλν ηξφπν ηελ θαηαζηξνθή ηφπσλ θαη αληηθεηκέλσλ 

ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο απφ ην Ηζιακηθφ Κξάηνο, γεγνλφο ην νπνίν 
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απνηειεί επίζεζε θαηά ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πξίαο 

θαη ηνπ Ηξάθ θαη ηεο αλζξσπφηεηαο γεληθφηεξα· θαιεί φια ηα θξάηε λα εληείλνπλ ηηο 

εγθιεκαηνινγηθέο έξεπλέο ηνπο θαη ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ νκάδσλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο ή γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο, ζηε πξία, ην Ηξάθ θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο· 

4. θαιεί ηα αληηκαρφκελα κέξε ζηελ πεξηνρή λα παχζνπλ άκεζα φιεο ηηο επηζέζεηο εηο 

βάξνο ακάρσλ, λα ειεπζεξψζνπλ φινπο ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ θξαηνχληαη απζαίξεηα 

θαη λα δηαθπιάμνπλ ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ, αλεμαξηήησο πίζηεο, 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ·  

5. θαηαδηθάδεη ηελ φμπλζε ηεο ξεηνξηθήο ζεκαηλφλησλ ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ, ζε 

νιφθιεξε ηε Μέζε Αλαηνιή θαη αιινχ, φπσο ζηε Ρσζία, ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε 

ζηε πξία, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ππνδαπιίδεηαη ην κίζνο θαη απμάλεηαη ν θίλδπλνο 

δηάπξαμεο βηαηνηήησλ εηο βάξνο ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ· θαιεί ηνπο ζξεζθεπηηθνχο 

εγέηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν λα απφζρνπλ απφ θάζε κνξθή πξνψζεζεο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ κίζνπο θαη ππνθίλεζεο ζε βία·  

6. αλαγλσξίδεη, ππνζηεξίδεη θαη απαηηεί λα ζεβαζηνχλ άπαληεο ην απαξάγξαπην δηθαίσκα 

φισλ ησλ εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ, θαη άιισλ, πνπ δνπλ ζην Ηξάθ θαη 

ζηε πξία, λα εμαθνινπζήζνπλ λα δνπλ ζηηο ηζηνξηθέο θαη παξαδνζηαθέο παηξίδεο ηνπο 

κε αμηνπξέπεηα, ηζφηεηα θαη αζθάιεηα θαη λα αζθνχλ ηε ζξεζθεία ηνπο πιήξσο θαη 

ειεχζεξα ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε νπνηνδήπνηε θαηαλαγθαζκφ, βία ή δηάθξηζε· ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη γλήζηνη εθπξφζσπνί ηνπο ζε κηα δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ηνπ πνιηηηθνχ κέιινληνο ησλ παηξίδσλ ηνπο ζην Ηξάθ θαη ζηε πξία· 

7. αλαγλσξίδεη φηη ε βία ηνπ Daesh είλαη έλαο εθ ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηε πξία, ην Ηξάθ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή· 

θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ζπκβάινπλ ελεξγά θαη λα ιάβνπλ πξαθηηθά θαη 

πνιηηηθά κέηξα ζην πιαίζην απηφ, θπξίσο κέζσ ηεο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ ηνπ ΟΖΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ κηα ιχζε ζηηο ζπγθξνχζεηο απηέο θαη λα κεηξηάζνπλ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηα δεηλά θαη ηηο δηψμεηο πνπ πθίζηαληαη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, απφ φιεο ηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαη εζλνηηθέο νκάδεο· 

8. επαλαβεβαηψλεη ηελ πιήξε θαη ελεξγφ ππνζηήξημή ηνπ ζην έξγν ηνπ Δηδηθνχ 

Απεζηαικέλνπ ηνπ ΟΖΔ Staffan de Mistura γηα ηε δξνκνιφγεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ζηε Γελεχε κεηαμχ φισλ ησλ θνκκάησλ ηεο πξίαο ζην εγγχο κέιινλ· επηκέλεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα ιεθζεί δεφλησο ππφςε ε πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ ζε θάζε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε κηα πνιηηηθή αιιαγή θαη κε ην κέιινλ ηεο πξίαο· ππνγξακκίδεη, ζπλεπψο, 

φηη νη εθπξφζσπνη ησλ θηλεκάησλ πνπ έρνπλ σο βάζε ηε πξία ζα πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ ζηελ εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο·  

9. επηζεκαίλεη φηη ην Daesh απνηειεί πξσηίζησο ηε ζπλέπεηα κάιινλ παξά ηελ αηηία ηεο 

αλαηαξαρήο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη αιινχ· επηζεκαίλεη φηη ην 

Daesh αληιεί ηελ χπαξμή ηνπ απφ έλα ππφβαζξν παξαηεηακέλσλ παξαβηάζεσλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αηηκσξεζίαο, επλνηνθξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, δηάρπηεο 

δηαθζνξάο, θαηξηαζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο δηαθξίζεσλ ελαληίνλ 

νιφθιεξσλ νκάδσλ, θαη δε νπληηψλ Αξάβσλ, θαζψο επίζεο θαη απφ κηα καθξά 
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ηζηνξία εμσηεξηθήο ρεηξαγψγεζεο θαη παξεκβάζεσλ απφ πεξηθεξεηαθέο θαη δπηηθέο 

δπλάκεηο· θξνλεί, ζπλεπψο, φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε απάληεζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο ζηηο δηεζηξακκέλεο ηδέεο θαη πξάμεηο ηνπ Daesh απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε εθπφλεζε ελφο ςχρξαηκνπ, ζπιινγηθνχ θαη καθξφπλννπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ 

ζπλάδεη κε ηε δηεζλή λνκηκφηεηα·  

10. ηνλίδεη φηη ε αλάδπζε ηνπ Daesh σο θχξηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα θαη σο 

επίθεληξνπ ηεο δηεζλνχο πξνζνρήο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2014 δελ ζα έπξεπε λα 

επηζθηάδεη ηηο επζχλεο ησλ άιισλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή αλζξσπηζηηθή 

θαηαζηξνθή, πεξηιακβαλνκέλνπ θαηαξρήλ ηνπ θαζεζηψηνο Άζαλη, αιιά θαη ηεο πξψελ 

Ηξαθηλήο θπβέξλεζεο θαζψο θαη ηεο εγεζίαο άιισλ ηνπηθψλ παξαζηξαηησηηθψλ 

νκάδσλ θαη κε ηδηραληηζηηθψλ εκπνιέκσλ κεξψλ, ζηε Ληβχε επίζεο·  

11. θαηαδηθάδεη εθ λένπ, κε ηνπο απζηεξφηεξνπο δπλαηνχο φξνπο, ηα εγθιήκαηα πνπ 

δηαπξάηηνληαη απφ ην θαζεζηψο Άζαλη ελαληίνλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ θαη εκπξεζηηθψλ φπισλ, βνκβψλ 

δηαζπνξάο, βνκβψλ ηχπνπ βαξειηνχ θαη ζπλερηδφκελσλ πνιηνξθηψλ θαηά ρηιηάδσλ 

ακάρσλ ζε νιφθιεξε ηε πξία· 

12. ππνγξακκίδεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δεηεζεί ινγνδνζία, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα, απφ φια ηα κέξε ζηε πξία θαη ζην Ηξάθ ηα νπνία θέξνπλ επζχλεο γηα 

παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ λα 

παξαπεκθζεί ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην ε θαηάζηαζε ζηε πξία θαη ζην Ηξάθ, 

θαη ππνζηεξίδεη φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεχζπλζε απηή· 

13. εθθξάδεη ηε βαζχηαηε αλεζπρία ηνπ φηη, ζχκθσλα κε πνιπάξηζκνπο εηδηθνχο εηζεγεηέο 

ηνπ ΟΖΔ, ηα εγθιήκαηα θαηά ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ πνπ έρεη δηαπξάμεη ην Daesh 

ζηε πξία ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ γελνθηνλία· ππνγξακκίδεη, ζπλεπψο, ηελ ηζηνξηθή 

επζχλε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα δηαζθαιίζεη φηη ηα εγθιήκαηα απηά ζα θξηζνχλ απφ 

αμηφπηζηε αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή·  

14. θαιεί ηελ Κνπξδηθή Πεξηθεξεηαθή Κπβέξλεζε ζην βφξεην Ηξάθ λα εξεπλήζεη ηηο 

θαηαγγειίεο γηα δηάπξαμε ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ ην 

ζηξαηησηηθφ ηνπ ζθέινο, ηηο δπλάκεηο Πεζκεξγθά, θαη λα αζθήζεη δηψμεηο θαηά ησλ 

ππαηηίσλ γηα ηα θαηαγγειιφκελα απηά εγθιήκαηα·  

15. εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί γηα ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ησλ 

πιεζπζκψλ ζην Ηξάθ, ηε πξία θαη ηε Ληβχε ζπλερίδνπλ λα μεπεξλνχλ ηε δηεζλή 

αληαπφθξηζε· παξνηξχλεη φινπο ηνπο ρνξεγνχο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔ θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο, λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη λα παξάζρνπλ άκεζα 

βνήζεηα, αθφκα θαη κέζσ ηνπηθψλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη νξγαλψζεσλ 

γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε κεηνλφηεηεο, νχησο ψζηε λα επεξγεηήζνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν επάισηεο νκάδεο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο· θαιεί ηελ Σνπξθία 

θαη ηελ Κνπξδηθή Πεξηθεξεηαθή Κπβέξλεζε λα αλνίμνπλ άκεζα ηα ζχλνξά ηνπο ζηε 

βφξεηα πξία θαη λα άξνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή 

βνήζεηα, ηελ αλνηθνδφκεζε, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ·  
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16. αλαγλσξίδεη φηη νη δηψμεηο ζξεζθεπηηθψλ θαη εζλνηηθψλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε ζηε Μέζε Αλαηνιή ζπληζηνχλ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηε καδηθή 

κεηαλάζηεπζε θαη ηηο εζσηεξηθέο εθηνπίζεηο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηελ έθθιεζε ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο γηα ηζρπξφηεξε 

δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ επζπλψλ, επηηξέπνληαο ζηνπο πξφζθπγεο 

πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ εκπφιεκεο δψλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 

πνπ δηαθεχγνπλ ζξεζθεπηηθέο ή εζλνηηθέο δηψμεηο, λα βξνπλ πξνζηαζία έμσ απφ ηηο 

άκεζα γεηηνληθέο πεξηνρέο κέζσ επαλεγθαηάζηαζεο, θαηάξηηζεο πξνγξακκάησλ 

αλζξσπηζηηθήο ππνδνρήο, απινχζηεπζεο ηεο επαλέλσζεο ησλ νηθνγελεηψλ ή 

πηνζέηεζεο ειαζηηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο ρνξεγήζεηο αδεηψλ εηζφδνπ· 

ππνγξακκίδεη ηελ ηδηαίηεξε αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε αηφκσλ κε  

ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο, φπσο ζνβαξέο ηαηξηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, θαη αηφκσλ 

πνπ ζηνρνπνηνχληαη εμαηηίαο ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ηαπηφηεηαο 

θχινπ ή ηνπ θχινπ ηνπο·  

17. θαιεί φια ηα θξάηε κέιε λα θπξψζνπλ ηε δηεζλή ζχκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ 

πξνζψπσλ απφ αλαγθαζηηθή εμαθάληζε, σο ζέκα πξνηεξαηφηεηαο· θαιεί ηελ 

Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ) θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ 

ηελ θαζνιηθή θχξσζε θαη ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ κέζνπ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο 

Αλαγθαζηηθέο Δμαθαλίζεηο ηνπ ΟΖΔ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο 

απηήο· 

18. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζηελ Αληηπξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηθήο αζθάιεηαο, ζην πκβνχιην, ζηελ Δπηηξνπή, ζηνλ Δηδηθφ Δληεηαικέλν ηεο ΔΔ 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηηο ζπγθξνχζεηο 

ζηε πξία, ζην Ηξάθ θαη ζηε Ληβχε. 


