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B8-0152/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη 

(2016/2515(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Τεκέλε θαη ηδίσο απηό 

ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015 γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Τεκέλε
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ από 10εο Ηαλνπαξίνπ 2016 θνηλή δήισζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο (ΑΠ/ΤΔ), Federica Mogherini, θαη ηνπ Δπηηξόπνπ γηα ηελ 

Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη ηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ, Υξήζηνπ ηπιηαλίδε, ζρεηηθά κε 

ηελ επίζεζε ζε θέληξν πγείαο ησλ ΓΥ ζηελ Τεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015, εθ κέξνπο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ) όζνλ αθνξά ηελ επαλέλαξμε ησλ 

ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ ζπλνκηιηώλ ζρεηηθά κε ηελ Τεκέλε θαη ηελ θνηλή δήισζε, ηεο 

2αο Οθησβξίνπ 2015, εθ κέξνπο ηεο Αληηπξνέδξνπ/ Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ, Federica 

Mogherini, θαη ηνπ Δπηηξόπνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη ηε 

Γηαρείξηζε Κξίζεσλ, Υξήζηνπ ηπιηαλίδε, ζρεηηθά κε ηελ Τεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ 2201(2015), 2204 

(2015), 2216 (2015) ζρεηηθά κε ηελ Τεκέλε θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ απόθαζε 2140 

(2014), πνπ επηβάιιεη θπξώζεηο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο νκάδαο εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Τεκέλε, ε 

νπνία ζπγθξνηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 2140 (2014) ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο 20εο Μαξηίνπ, 26εο Μαξηίνπ, 1εο Απξηιίνπ, 26εο 

Απξηιίνπ θαη 9εο Ηνπλίνπ 2015 εθ κέξνπο ηνπ εθπξνζώπνπ Σύπνπ ηεο ΔΤΔΓ ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Τεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηα από 20εο Απξηιίνπ 2015 ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Τεκέλε, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο 10εο Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ηεο 8εο Ηαλνπαξίνπ 2016 εθ 

κέξνπο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ 

Τεκέλε, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 θαη ηελ έλαξμε ηεο επέκβαζεο ζηελ 

Τεκέλε ππό ηελ εγεζία ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ε αλζξσπηζηηθή θξίζε ζε απηή ηε ρώξα 

έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο θαηαζηξνθήο – κεγαιύηεξεο από νπνπδήπνηε αιινύ ζηνλ θόζκν 

όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ επιήγεζαλ άκεζα· 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0270. 
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Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζανπδαξαβηθέο αεξνπνξηθέο επηζέζεηο έρεη απνδεηρζεί όηη 

γίλνληαη εληειώο αδηάθξηηα, θαζώο έρνπλ βνκβαξδηζηεί πνιπάξηζκα λνζνθνκεία, 

ζρνιεία, αγνξέο, ζηηαπνζήθεο, ιηκάληα, γακήιηεο εθδειώζεηο, ζηξαηόπεδν εζσηεξηθά 

εθηνπηζκέλσλ θαη ηόπνη παγθόζκηαο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο πξάγκαηα πνπ 

ηζνδπλακνύλ κε εγθιήκαηα πνιέκνπ, κε ηειεπηαίν παξάδεηγκα ηελ ηεθκεξησκέλε 

ρξήζε ππξνκαρηθώλ δηαζπνξάο ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 

2016· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν από αέξνο, μεξάο θαη ζαιάζζεο απνθιεηζκόο πνπ έρνπλ 

επηβάιεη ε ανπδηθή Αξαβία θαη νη ζύκκαρνί ηεο ελέηεηλε ζνβαξά ηηο ζπλζήθεο 

ζηέξεζεο θαη ηξνπνπνηήζεθε κόιηο πξόζθαηα γηα λα επηηξαπεί ν εθνδηαζκόο κε πνιύ 

πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο βαζηθήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζύγθξνπζε κεηαμύ ηεο παξάηαμεο ησλ Υνύηη θαη ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο ηεο Τεκέλεο έρεη ηζηνξηθέο ξίδεο νη νπνίεο ελ κέξεη βαζίδνληαη 

ζηα παξάπνλα ησλ Υνύηη όηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαζώο θαη θνηλσληθή, νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηθή πεξηζσξηνπνίεζε αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα δηαδνζεί ε νπαραβηηηθή 

ηδενινγία ζηελ Τεκέλε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη παξόκνηεο έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, αλ 

θαη κηθξόηεξεο έληαζεο, είραλ ζπκβεί θαη ζην παξειζόλ·  

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πνιηηηθή ησλ απνθιεηζκώλ δεκηνύξγεζε ηηο ζπλζήθεο γηα 

ηελ άλνδν ησλ πξνεξρόκελσλ από ηνλ βνξξά ελόπισλ Υνύηη, νη νπνίνη 

εθκεηαιιεύζεθαλ ην θελό εμνπζίαο θαη αζθάιεηαο θαη θαηέιαβαλ ηελ πξσηεύνπζα 

αλαά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014, αλαγθάδνληαο ηνλ πξόεδξν ηεο Τεκέλεο, Ακπλη 

Ρακπνύ Μαλζνύξ Υαληί, λα θαηαθύγεη ζηε ανπδηθή Αξαβία· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ησλ ΖΠΑ έρεη δειώζεη δεκόζηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζηνλ ζπλαζπηζκό πνπ θαζνδεγεί ε ανπδηθή Αξαβία θαη έρεη εγθξίλεη 

ηε ζπλεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ, κε ζθνπό ηελ παξνρή βνήζεηαο, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο, ελώ ε θπβέξλεζε ηνπ ΖΒ εθπαηδεύεη 

ζανπδάξαβεο πηιόηνπο θαη δελ αξλείηαη όηη βξεηαλνί ζύκβνπινη ήζαλ παξόληεο ζηνπο 

επηρεηξεζηαθνύο ζαιάκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ζανπδαξαβηθώλ αεξνπνξηθώλ επηζέζεσλ 

ζηελ Τεκέλε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ελ ιόγσ ζπλαζπηζκόο δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο 

θαηαθέξεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξόηεηα ζηε ρώξα νύηε λα 

επαλαθέξεη ηνλ πξόεδξν Ακπλη Ρακπνύ Μαλζνύξ Υαληί ζηελ εμνπζία· 

Ε. ιακβάλνληαο, αληηζέησο, ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ, ρηιηάδεο πνιίηεο 

ζθνηώζεθαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ ην 2015 θαη όηη ν πόιεκνο νδήγεζε πάλσ από 2,5 

εθαηνκκύξηα Τεκελίηεο ζηνλ εζσηεξηθό εθηνπηζκό· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πάλσ από 

20 εθαηνκκύξηα άηνκα –ην 80% ηνπ πιεζπζκνύ– ρξεηάδνληαη θάπνηαο κνξθήο 

αλζξσπηζηηθή πξνζηαζία ή ζπλδξνκή· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πεξηζζόηεξα από 2,2 

εθαηνκκύξηα παηδηά ππνζηηίδνληαη ή αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν ππνζηηηζκνύ θαη πεξίπνπ 

14,4 εθαηνκκύξηα άηνκα δνπλ πιένλ ζε επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο έρνπλ θαηαζηξέςεη πνιιέο από ηηο 

βαζηθέο ππνδνκέο, όπσο γέθπξεο, δξόκνπο, δεμακελέο λεξνύ, ζηαζκνύο 

ηειεπηθνηλσληώλ θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ζε κία ρώξα πνπ ήδε πξηλ 

από ηνλ πόιεκν αλήθε ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πνιιά 

ηζηνξηθά κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ηόπνη έρνπλ θζαξεί ή θαηαζηξαθεί αλεπαλόξζσηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηκεκάησλ ηεο παιαηάο πόιεο ηεο αλαά, πνπ έρεη 
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ραξαθηεξηζηεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, εμαηηίαο ηνπ ζπλερηδόκελνπ λαπηηθνύ απνθιεηζκνύ, ζηελ 

Τεκέλε θζάλεη κόλν ην 15% ηνπ όγθνπ ησλ εηζαγσγώλ ηεο πξηλ από ηελ θξίζε, ζε κηα 

ρώξα πνπ εμαξηάηαη από ηηο εηζαγσγέο γηα ην 90% ησλ ηξνθίκσλ ηεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην Παγθόζκην Δπηζηηηζηηθό Πξόγξακκα, 10 από ηηο 22 επαξρίεο 

ηεο Τεκέλεο θαηαηάζζνληαη ζηε βαζκίδα «έθηαθηεο αλάγθεο» όζνλ αθνξά ηελ 

επηζηηηζηηθή αζθάιεηα – ζηα πξόζπξα ηεο βαζκίδαο «ιηκνύ»· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν απνθιεηζκόο ζηελ παξνρή θαπζίκσλ πξνθαιεί ζηε ρώξα 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία νδεγνύλ ζε καδηθό 

θιείζηκν λνζνθνκείσλ θαη ζρνιείσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πην θξίζηκν πξόβιεκα 

είλαη όηη ν απνθιεηζκόο έρεη ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ λεξνύ, πξάγκα πνπ 

αλεβάδεη ζηα 16 εθαηνκκύξηα (πεξίπνπ ηα δύν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνύ) ηνλ ζπλνιηθό 

αξηζκό ησλ Τεκεληηώλ πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θαζαξό πόζηκν λεξό ή ζε 

εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο, κε νιέζξηεο επηπηώζεηο όζνλ αθνξά ηε δηαζπνξά λόζσλ, 

όπσο ε ρνιέξα θαη ν ηόο ηνπ δάγθεηνπ ππξεηνύ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηε UNICEF, νη ζπγθξνύζεηο ζηελ Τεκέλε είραλ 

επίζεο ζνβαξό αληίθηππν ζηελ πξόζβαζε ησλ παηδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη 

δηαθνπεί γηα ζρεδόλ 2 εθαηνκκύξηα παηδηά, θαζώο έρνπλ θιείζεη 3.584 ζρνιεία, δειαδή 

ην έλα ζηα ηέζζεξα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 860 από απηά ηα ζρνιεία έρνπλ ππνζηεί 

δεκίεο ή ιεηηνπξγνύλ σο θαηαιύκαηα εθηνπηζκέλσλ αηόκσλ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 θεξύρζεθε θαηάπαπζε ηνπ ππξόο ζε 

όιε ηε ρώξα, ε νπνία όκσο έθηνηε έρεη παξαβηαζηεί επξέσο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη 

εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηα εκπόιεκα κέξε ζηα κέζα ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 ζηελ Διβεηία δελ νδήγεζαλ ζε θάπνην ζεκαληηθό βήκα πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο ζύγθξνπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε επαλέλαξμε 

ησλ εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ ππό ηελ αηγίδα ησλ απεζηαικέλνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

Τεκέλε, Ηζκαήι Οπιλη εΐρ Άρκεη, ε νπνία είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 14 

Ηαλνπαξίνπ 2016, αλαβιήζεθε πξνζσξηλά ιόγσ ησλ ζπλερηδόκελσλ ερζξνπξαμηώλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, παξ’ όιν πνπ ε ανπδηθή Αξαβία δεζκεύζεθε ην 2015 όηη ζα 

ρξεκαηνδνηήζεη έλα ηακείν έθηαθηεο αλζξσπηζηηθήο αλάγθεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

Τεκέλε, ύςνπο 274 εθαη. δνιαξίσλ, θακία κεηαθνξά ρξεκάησλ δελ έρεη γίλεη κέρξη 

ζηηγκήο ζην Γξαθείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ αλζξσπηζηηθώλ ππνζέζεσλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, παξ’ όιν πνπ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015 ν ΟΖΔ απεύζπλε έθθιεζε 

γηα ηε ζπγθέληξσζε πνζνύ 1,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε 

11,7 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο, έσο ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2015 ζπγθεληξώζεθε κόλν ην 

43% ηνπ πνζνύ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ δηέζεζε 52 εθαηνκκύξηα επξώ σο λέα αλζξσπηζηηθή 

βνήζεηα γηα ηελ θξίζε ζηελ Τεκέλε θαη ηνλ αληίθηππό ηεο ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο ην 

2015· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ ηεο ηνθρόικεο 

γηα ηελ Δηξήλε (SIPRI), ε ανπδηθή Αξαβία είλαη κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ρσξώλ κε ηηο 

πςειόηεξεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ζηνλ θόζκν, κε αύμεζε αγνξώλ θαηά 17% ην 2014· 
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ΗΣ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Αι Κάηληα ζηελ Αξαβηθή Υεξζόλεζν (ΑΚΑΥ) θαη ην 

ΗΚ/ΝΣΑΔ θαηάθεξαλ λα επσθειεζνύλ από ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο αζθαιείαο ζηελ Τεκέλε, επεθηείλνληαο ηελ παξνπζία 

ηνπο θαη ζπληζηώληαο κία πξόζζεηε απεηιή ζηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

πεξηνρήο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην Οκάλ έθιεηζε ηα δύν ζεκεία 

δηέιεπζεο ησλ ζπλόξσλ ηνπ κε ηελ Τεκέλε ιόγσ θόβσλ έλνπισλ επηζέζεσλ, 

ζηεξώληαο ηνπο Τεκελίηεο από ηα κνλαδηθά ζεκεία απεξηόξηζηεο εμόδνπ από ηε ρώξα 

θαη απνθιείνληάο ηνπο ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ ππόινηπν θόζκν· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, θαη εηδηθόηεξα ην ΖΒ, ε Γαιιία, ε 

Γεξκαλία, ε Ηηαιία θαη ην Βέιγην, εμαθνινύζεζαλ λα εγθξίλνπλ ηηο κεηαθνξέο όπισλ 

θαη ζρεηηθώλ εηδώλ ζηε ανπδηθή Αξαβηθή από ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε Γαιιία ππέγξαςε ζεηξά ζηξαηεγηθώλ ζπκβάζεσλ γηα πνζά κεγάινπ ύςνπο 

κε ηε ανπδηθή Αξαβία ην θζηλόπσξν ηνπ 2015· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2015 ην 

ΖΒ εμέδσζε πεξηζζόηεξεο από 100 άδεηεο γηα εμαγσγή όπισλ ζην Ρηάλη, ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αμίαο ησλ νπνίσλ αθνξά πνιεκηθά αεξνζθάθε θαη βόκβεο γηα ηε 

Βαζηιηθή ανπδαξαβηθή Αεξνπνξία, ελώ νη ηειεπηαίεο θπβεξλεηηθέο εθζέζεηο 

ηνπνζεηνύλ ηελ αμία ησλ αδεηώλ γηα εμαγσγέο ηνπ ΖΒ ζηε ανπδηθή Αξαβία ζε 

εθπιεθηηθό ύςνο πνπ μεπεξλά ην έλα δηζεθαηνκκύξην βξεηαληθέο ιίξεο γηα βόκβεο, 

βιήκαηα θαη ππξαύινπο ζε δηάξθεηα ηξηώλ κελώλ, από ηνλ Ηνύιην έσο ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2015· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θνηλή ζέζε ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο όπισλ απνθιείεη 

ξεηώο ηε ρνξήγεζε αδεηώλ γηα εμαγσγέο όπισλ από θξάηε κέιε αλ ππάξρεη ζαθήο 

θίλδπλνο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εμαγόκελε ζηξαηησηηθή ηερλνινγία ή εμνπιηζκόο γηα ηε 

δηάπξαμε ζνβαξώλ παξαβηάζεσλ ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ· 

Κ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ εμαθνινπζεί λα 

επεκβαίλεη άκεζα ζηνλ πόιεκν κε κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε πνπ ρηππνύλ καρεηέο 

ηεο "Αι Κάηληα", επηθαινύκελεο ην δηθαίσκα αληηπνίλσλ γηα ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο ηεο 9εο επηεκβξίνπ, ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 1368 (2001) θαη 1372 

(2001) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ· 

1. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή πνπ εμειίζζεηαη 

ζηελ Τεκέλε θαη ραξαθηεξίδεηαη από επξεία επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα θαη ζνβαξό 

ππνζηηηζκό, αδηάθξηηεο επηζέζεηο θαηά ηνπ ακάρνπ πιεζπζκνύ, ηνπ ηαηξηθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη ησλ κειώλ αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, θαζώο θαη ηελ θαηαζηξνθή 

ησλ κε ζηξαηησηηθώλ θαη ηαηξηθώλ ππνδνκώλ ιόγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ 

αεξνπνξηθώλ επηδξνκώλ, ησλ ζπγθξνύζεσλ ζηελ μεξά θαη ησλ βνκβαξδηζκώλ· 

2. θαηαδηθάδεη έληνλα ηηο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο θαη ηνλ λαπηηθό απνθιεηζκό ηεο 

Τεκέλεο από ηνλ ζπλαζπηζκό πνπ θαζνδεγεί ε ανπδηθή Αξαβία θαη ηηο 

απνζηαζεξνπνηεηηθέο κνλνκεξείο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ησλ Υνύηη θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ 

κνλάδσλ πνπ είλαη πηζηέο ζηνλ πξώελ πξόεδξν αιέρ, νη νπνίεο εμαζζελνύλ ηελ 

Τεκέλε θαη ηελ πεξηθέξεηα ζπλνιηθά, δεκηνπξγώληαο επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

επέθηαζε ηξνκνθξαηηθώλ θαη εμηξεκηζηηθώλ νξγαλώζεσλ όπσο ηνπ ΗΚ/ΝΣΑΔ θαη ηεο 

ΑΚΑΥ θαη νμύλνληαο κία ήδε θξίζηκε αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε· 
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3. θαιεί όιεο ηηο πιεπξέο λα ζηακαηήζνπλ ακέζσο ηηο έλνπιεο ζπγθξνύζεηο θαη λα 

ζπκθσλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία αλαθσρή γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο· 

4. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αλαιεθζεί ζπληνληζκέλε αλζξσπηζηηθή δξάζε ππό ηελ εγεζία 

ηνπ ΟΖΔ, θαη παξνηξύλεη όιεο ηηο ρώξεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάιπςε ησλ 

αλζξσπηζηηθώλ αλαγθώλ· θαιεί όια ηα εκπιεθόκελα κέξε λα επηηξέςνπλ ηε δηέιεπζε 

θαη ηελ παξάδνζε επεηγόλησο αλαγθαίαο βνήζεηαο ζε ηξόθηκα, θάξκαθα, θαύζηκα θαη 

άιιεο απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο, κέζσ δηαύισλ ηνπ ΟΖΔ θαη δηεζλώλ αλζξσπηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη επείγνπζεο αλάγθεο ησλ ακάρσλ πνπ 

πιήηηνληαη από ηελ θξίζε, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο νπδεηεξόηεηαο 

θαη ηεο αλεμαξηεζίαο· ππελζπκίδεη όηη, ζην πιαίζην απηό, είλαη απαξαίηεην λα 

δηεπθνιπλζεί πεξαηηέξσ ε πξόζβαζε εκπνξηθώλ πινίσλ ζηελ Τεκέλε· 

5. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο όιεο ηηο πιεπξέο λα ζπκκνξθσζνύλ κε ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθό δίθαην θαη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ θαη λα απέρνπλ από ηελ άκεζε 

ζηόρεπζε κε ζηξαηησηηθώλ ππνδνκώλ, ηδίσο ηαηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ 

πδξνδόηεζεο, θαζώο θαη από ηε ρξήζε κε ζηξαηησηηθώλ θηηξίσλ γηα ζηξαηησηηθνύο 

ζθνπνύο· 

6. ππελζπκίδεη ζε όια ηα κέξε όηη ηα λνζνθνκεία θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό 

πξνζηαηεύνληαη ξεηά βάζεη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ θαη όηη ε αδηάθξηηε, 

αλ όρη ζθόπηκε, ζηόρεπζε ακάρσλ θαη κε ζηξαηησηηθώλ ππνδνκώλ ζπληζηά έγθιεκα 

πνιέκνπ· ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο·  

7. απεπζύλεη έθθιεζε γηα ηελ ακεξόιεπηε θαη αλεμάξηεηε δηεξεύλεζε όισλ ησλ 

θαηαγγειιόκελσλ παξαβηάζεσλ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ 

επηζέζεσλ ελαληίνλ ππνδνκώλ θαη πξνζσπηθνύ αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ· 

8. εθθξάδεη θαηάπιεμε γηα ην γεγνλόο όηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ εμαθνινπζνύλ λα 

ρνξεγνύλ άδεηεο γηα εμαγσγή όπισλ θαη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ζηε ανπδηθή 

Αξαβία θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, ππνγξακκίδεη δε ην γεγνλόο όηη νη πξνεγνύκελεο, νη 

ησξηλέο θαη νη κειινληηθέο παξαδόζεηο όπισλ από θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηε ανπδηθή 

Αξαβία όρη κόλν ζπληζηνύλ παξαβηάζεηο ησλ λνκηθά δεζκεπηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο ΔΔ 

πεξί εμαγσγήο όπισλ ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ζέζεο 944/2008 αιιά παξαβηάδνπλ θαη 

δηάθνξεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δκπνξία Όπισλ θαζώο θαη ηε ζρεηηθή εζληθή 

λνκνζεζία· 

9. ηνλίδεη όηη ε ελ ιόγσ ζπλερηδόκελε αδεηνδόηεζε θαη ε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε 

απεπζείαο από θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλελνρή ζε εγθιήκαηα 

πνιέκνπ θαη ζε άιιεο ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ θαη 

ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

10. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα αλαζηείινπλ ακέζσο θάζε κεηαθνξά όπισλ θαη άιιε 

ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο θαηά ηε 

ζύγθξνπζε ζηελ Τεκέλε· πξνηξέπεη ηελ Αληηπξόεδξν/ Ύπαηε Δθπξόζσπνπ λα 

ζεζπίζεη εκπάξγθν όπισλ θαηά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ζην πιαίζην ηνπ πνιέκνπ ζηελ 

Τεκέλε, θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ ζηηο 5-
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11. θαηαδηθάδεη επίζεο ηηο επηζέζεηο ησλ ΖΠΑ κε κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε θαη 

επαλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ όηη πξέπεη λα επηβιεζεί παγθόζκηα απαγόξεπζε ζηε ρξήζε 

κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ γηα εμσδηθαζηηθέο εθηειέζεηο· 

12. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα εληζρύζνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπο 

ζην ζρέδην αλζξσπηζηηθήο αληαπόθξηζεο γηα ηελ Τεκέλε, ώζηε λα θαιπθζνύλ νη 

απαηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην 2016· παξνηξύλεη ηελ ΔΔ λα αζθήζεη πίεζε ζε 

όινπο ρνξεγνύο βνήζεηαο γηα λα ηεξήζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο δεζκεύζεηο ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε· 

13. ηνλίδεη όηη ε ζύγθξνπζε κπνξεί λα επηιπζεί κόλν κε πνιηηηθό ηξόπν, ρσξίο 

απνθιεηζκνύο θαη έπεηηα από δηαπξαγκαηεύζεηο· θαιεί όια ηα εκπιεθόκελα κέξε λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη ζε πλεύκα θαιήο πίζηεο, ζε έλα λέν γύξν 

εηξελεπηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ· ππνζηεξίδεη ηηο άνθλεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ Δηδηθνύ Απεζηαικέλνπ ηνπ ΟΖΔ, Ηζκαήι Οπιλη εΐρ Άρκεη, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ γηα ηελ Τεκέλε, κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

ΟΖΔ, ζύκθσλα κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηάζθεςεο Δζληθνύ Γηαιόγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο απνθάζεηο 2140 θαη 2216· 

14. θαιεί ηελ ΔΔ λα πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπκκόξθσζε πξνο ην δηεζλέο δίθαην 

πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην, όπσο πξνβιέπεηαη 

ζηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ· ηνλίδεη, ηδίσο, όηη ε ΔΔ πξέπεη, ζην 

πιαίζην ηνπ πνιηηηθνύ δηαιόγνπ κε ηε ανπδηθή Αξαβία, λα εγείξεη ην δήηεκα ηεο 

αλάγθεο γηα ζπκκόξθσζε πξνο ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην· θαιεί ην πκβνύιην, 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ελ ιόγσ δηάινγνο δελ έρεη απνηέιεζκα, λα εμεηάζεη ηελ επηβνιή 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ θαη θπξώζεσλ γηα θξάηε ή άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε 

παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, όπσο ε ανπδηθή Αξαβία θαη ηα 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, επηπιένλ ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ 

ελαληίνλ ηνπ εγέηε ησλ Υνύηη, Ακπληνπικαιίθ Αι-Υνύηη, θαη ηνπ Αρκέη Αιί 

Ακπληνπιάρ αιέρ, γηνπ ηνπ αλαηξαπέληνο πξνέδξνπ ηεο Τεκέλεο· 

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

Δπηηξνπή, ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα 

ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηα θνηλνβνύιηα θαη ζηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ, ζηνλ Δηδηθό Απεζηαικέλν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Τεκέλε, ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο Τεκέλεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ 

ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, θαζώο θαη ζηα θνηλνβνύιηα θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ 

ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ θαη ησλ θξαηώλ ηνπ Αξαβηθνύ 

πλδέζκνπ. 


