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B8-0156/2016 

Ψήυησκα τοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ στετηθά κε τοσς σσστεκατηθούς καδηθούς 

υόλοσς κειώλ ζρεσθεστηθώλ κεηολοτήτωλ από τελ οργάλωσε ISIS 

(2016/2529(RSP)) 

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2118 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηε 

Μέζε Αλαηνιή (S/RES/2118 (2013), 

– έρνληαο ππόςε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2014
1
 θαη ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ 

2014
2
 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζην Ηξάθ, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 14εο Μαξηίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Ηξάθ: ε 

δξακαηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηνλνηήησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαθηλώλ 

Σνπξθνκάλσλ
3
 

– έρνληαο ππόςε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 2014
4
, ηεο 12εο επηεκβξίνπ 

2013 ζρεηηθά κε ηε πξία, θαη ηεο 17εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε πξία: ε 

θαηάζηαζε ζε νξηζκέλεο επάισηεο θνηλόηεηεο
5
, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

αλζξσπηζηηθή θξίζε ζην Ηξάθ θαη ζηε πξία, ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ην Ηζιακηθό 

Κξάηνο
6
, 

– έρνληαο ππόςε ην πξνεγνύκελν ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζην Ηξάθ θαη 

ηε πξία κεηά ην μέζπαζκα ησλ βίαησλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ζξεζθεπηηθώλ 

θνηλνηήησλ, 

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

ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε πξία θαη ην Ηξάθ θαζώο θαη γηα ηελ 

απεηιή πνπ ζπληζηά ε νξγάλσζε ISIL/Daesh, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Οθησβξίνπ 2015, ηεο 20ήο 

Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ηεο 14εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε πξία, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηεο 15εο 

Απγνύζηνπ 2014 θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ην Ηξάθ, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ ηεο 

Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο ηεο 20ήο 

Ηαλνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηνπο καδηθνύο θόλνπο κειώλ ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ 

από ηελ νξγάλσζε ISIS, 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0011. 

2
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0171. 

3
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0101. 

4
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0099. 

5
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0461. 

6
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0040. 
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– έρνληαο ππόςε ηνλ Χάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηηο πκβάζεηο ηεο Γελεύεο γηα ηνπο πξόζθπγεο, 

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

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπζηεκαηηθέο επηζέζεηο θαηά ακάρσλ, νη παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη νη παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ πνπ δηαπξάηηνληαη 

από ηελ νξγάλσζε ISIS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δηαπξάηηνληαη γηα 

ζξεζθεπηηθνύο ή εζλνηηθνύο ιόγνπο, ζπληζηνύλ απεηιή γηα ηελ παγθόζκηα εηξήλε· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε παξεκβαηηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζηε 

Μέζε Αλαηνιή έρεη ζπκβάιεη ζηελ αζηάζεηα θαη ηε βαζηά θξίζε πνπ πιήηηεη όιε ηελ 

πεξηνρή, ε νπνία έρεη πιένλ θαηαζηεί πεδίν ζύγθξνπζεο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

εμνπζηώλ πνπ επηρεηξνύλ λα αζθήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2014 ην ISIS αλαθήξπμε ηα εδάθε πνπ έρεη ππό 

ηνλ έιεγρό ηνπ ζην Ηξάθ θαη ηε πξία «ραιηθάην» ή «Ηζιακηθό Κξάηνο»· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ν εγέηεο ηνπ, Abu Bakr al Baghdadi, έρεη αλαθεξπρζεί ραιίθεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ξηδνζπαζηηθνί ηζιακηζηέο ηνπ ISIS ειέγρνπλ ηώξα κεγάια 

ηκήκαηα ηνπ Ηξάθ θαη ηεο πξίαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπγθξνύζεηο ζην Ηξάθ θαη ηε πξία θαη ε θαηάξξεπζε απηώλ 

ησλ ρσξώλ πξόζθεξαλ ζηηο ελ ιόγσ ξηδνζπαζηηθέο ηζιακηθέο δπλάκεηο ηελ επθαηξία λα 

θαηαιάβνπλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ εδάθνπο ησλ δπν ρσξώλ θαη λα εγθαζηδξύζνπλ έλα 

ηζιακηθό ιεγόκελν θξάηνο (ISIS)·  

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ISIS έρεη δηαπξάμεη εζλνηηθή θάζαξζε ζην Βόξεην Ηξάθ·   

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ISIS ζηνρνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηα εθθνζκηθεπκέλα άηνκα, ηηο 

κε αξαβηθέο θαη κε ζνπληηηθέο κνπζνπικαληθέο θνηλόηεηεο θαζώο θαη ηνπο ζνπλίηεο 

κνπζνπικάλνπο πνπ δελ αθνινπζνύλ ηνλ βάξβαξν θαη θνληακεληαιηζηηθό ηξόπν 

θαηαλόεζεο ηεο ζξεζθείαο ηνπο, κε θόλνπο ή απαγσγέο ρηιηάδσλ αλζξώπσλ θαη ηνλ 

εμαλαγθαζκό ελόο εθαηνκκπξίνπ θαη πιένλ αηόκσλ ζε θπγή από ηηο πεξηνρέο πνπ απηό 

έρεη θαηαιάβεη ζην Ηξάθ θαη ηε πξία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλόηεηα ησλ ζπκάησλ ηνπ ISIS είλαη κνπζνπικάλνη· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο – νη αζζύξηνη 

ρξηζηηαλνί, νη ηνπξθνκάλνη ζηίηεο, νη ζηίηεο ακπάθ, νη Γηαδίληη, νη Kakai, θαη νη 

Μαλδαίνη αβαίνη  – ζπγθαηνηθνύλ επί αηώλεο ζηελ επαξρία Νηλεπή (κεγάιν ηκήκα ηεο 

νπνίαο είλαη ζήκεξα ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ISIS)· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ επαξρία 

απηή, ηα άηνκα πνπ δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θύγνπλ όηαλ νη καρεηέο ηνπ ISIS 

θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή, βξίζθνληαη παγηδεπκέλνη ππό ηελ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ εάλ δελ 

πξνζειπηηζζνύλ ζην Ηζιάκ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ρηιηάδεο Γηαδίληη, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο γπλαίθεο θαη παηδηά 

από ηελ πεξηνρή ηληδάξ (Ηξάθ) απήρζεζαλ θαηά ηε δηαθπγή ηνπο από ην ISIS ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2014· ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρνπλ αλαθεξζεί πνιινί καδηθνί θόλνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έγηλαλ ζηηο Kocho, Qiniyeh θαη Jdali· ιακβάλνληαο 
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ππόςε όηη νη πξόζθαηεο απνθαιύςεηο κηινύλ γηα θηελώδεηο ζθαγέο θαη επηβεβαηώλνπλ 

όηη πνιινί νκαδηθνί ηάθνη έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη πηζηεύεηαη όηη πεξηέρνπλ 

εθαηνληάδεο ζνξνύο από Γηαδίληη· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ΟΖΔ έρεη ραξαθηεξίζεη 

ηελ επίζεζε απηή θαηά ησλ Γηαδίληη σο πηζαλή γελνθηνλία· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά ζηνρνπνηνύληαη ζπζηεκαηηθά ιόγσ 

εζλόηεηαο, ζξεζθείαο ή αίξεζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζηνρνπνίεζε κεηνλνηήησλ 

ζρεηίδεηαη κε επνλείδηζηεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζαλ ηηο 

ζηνρνζεηεκέλεο δνινθνλίεο, ηνπο αλαγθαζηηθνύο πξνζειπηηζκνύο, ηηο απαγσγέο, ηε 

δνπιεία, ηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα, ηελ αλαγθαζηηθή ζηξάηεπζε θαη ηελ θαηαζηξνθή 

ηόπσλ ιαηξείαο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη Χξηζηηαλνί πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ISIS 

θαη επηζπκνύλ λα παξακείλνπλ εθεί αληηκεησπίδνπλ ηξεηο επηινγέο: ηνλ εμηζιακηζκό, 

ηελ θαηαβνιή ζξεζθεπηηθνύ θόξνπ ή ηνλ ζάλαην· ιακβάλνληαο ππόςε όηη κεηά ηελ 

εηζβνιή ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ ην 2003 ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί Χξηζηηαλνί ηνπ Ηξάθ 

πηζηεύεηαη όηη έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ρώξα·  

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αλαγθαζηηθή εθηόπηζε ησλ εζλνηηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ 

κεηνλνηήησλ ηνπ Ηξάθ απνηειεί ηζηνξηθή ηξαγσδία, πνπ όρη κόλν θαηαζηξέθεη δσέο 

αιιά θαη πξνθαιεί αλεπαλόξζσηε βιάβε ζηνλ θνηλσληθό ηζηό ηνπ Ηξάθ, 

ηξνθνδνηώληαο έηζη εληάζεηο κεηαμύ ησλ εζλνηήησλ, ησλ αηξέζεσλ θαη ησλ ζξεζθεηώλ 

ζηελ πεξηνρή θαη πέξαλ απηήο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ISIS έρεη εμαζθαιίζεη ζεκαληηθέο πεγέο εζόδσλ 

ιεειαηώληαο ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο ζε εδάθε ηα νπνία ειέγρεη θαη 

θαηαιακβάλνληαο ζεκαληηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ζηε πξία θαη ην Ηξάθ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ISIS έρεη ιάβεη ρξεκαηνδόηεζε από δσξεηέο, ηδίσο ζηε 

ανπδηθή Αξαβία, ην Καηάξ, ην Κνπβέηη θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ρώξεο κε 

γλσζηό ηζηνξηθό ζνβαξώλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κεγάιν κέξνο ησλ άλσ ηνπ κηζνύ εθαηνκκπξίνπ 

θαηαγεγξακκέλσλ Παιαηζηίλησλ πξνζθύγσλ ζηε πξία έγηλαλ πξόζθπγεο γηα δεύηεξε 

θνξά, αθνύ ρξεηάζηεθε λα εγθαηαιείςνπλ πξνζθπγηθνύο θαηαπιηζκνύο θαη πόιεηο ζηε 

πξία εμαηηίαο ηνπ όηη ζηξαηησηηθέο νκάδεο εηζέβαιαλ, θαηέιαβαλ ηνπο θαηαπιηζκνύο 

θαη παξαβίαζαλ ηελ νπδεηεξόηεηα ησλ πξνζθύγσλ· 

1. θαηαδηθάδεη έληνλα ηνπο καδηθνύο θόλνπο θαη ηηο άιιεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη από ην ISIS ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη αλεμάξηεηα 

από ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή θαη ηε κεηνλνηηθή ζξεζθεπηηθή ηδηόηεηα ησλ ζπκάησλ· 

εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ ζπκπόληα θαη ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

ζπκάησλ θαη απεπζύλεη έθθιεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αηόκσλ πνπ θξαηνύληαη 

όκεξνη από απηή ηελ ηξνκνθξαηηθή νκάδα· 

2. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ αύμεζε ηεο βίαο θαη ηηο ζπζηεκαηηθέο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από ην ISIS, κε απνηέιεζκα πνιινί άκαρνη 

λα έρνπλ ζθνησζεί θαη ρηιηάδεο άηνκα λα έρνπλ εθηνπηζζεί·  

3. ηνλίδεη όηη όια ηα άηνκα πνπ επζύλνληαη γηα εγθιήκαηα όπσο γελνθηνλία, εγθιήκαηα 

θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ, πξέπεη λα πξνζαρζνύλ ζην Γηεζλέο 
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Γηθαζηήξην , θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην Καηαζηαηηθό ηεο Ρώκεο θαη ζε ζπκθσλία κε 

ην ηζρύνλ δηεζλέο δίθαην·  

4. απεπζύλεη έθθιεζε γηα κηα πνιηηηθή ιύζε κε ζπκκεηνρή όισλ ησλ πνιηηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ ζπληειεζηώλ, γηα λα δνζεί κηα απάληεζε ζην δήηεκα ηεο αληηκεηώπηζεο 

ηνπ ISIS ζην πιαίζην κηαο καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο ζπλεπνύο απέλαληη ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη κε ζεβαζκό πξνο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· ραηξεηίδεη ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο «Γελεύεο ΗΗ» πνπ απνζθνπνύλ ζην λα βξεζεί ιύζε ζηνλ εκθύιην 

πόιεκν ηεο πξίαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζηήξημεο ηεο δεκνθξαηίαο σο βαζηθήο ζηάζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί έλα ηέινο ζην ISIS· ππελζπκίδεη όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα 

ησλ ζπκάησλ ηνπ ISIS είλαη κνπζνπικάλνη θαη σο εθ ηνύηνπ νη ηνπηθνί πιεζπζκνί είλαη 

νη θπξίσο ζηγόκελνη·  

5. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα θιείζνπλ νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο θαη νη γξακκέο πιηθνηερληθήο 

ππνζηήξημεο πνπ ζηεξίδνπλ ην ISIS· ππελζπκίδεη ζε απηό ην πιαίζην όηη ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπ ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην ISIS θαηαζθεπάδεηαη 

ζηε Γύζε θαη επνκέλσο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο λα κπνξέζεη λα ηεζεί άκεζν ηέινο 

ζηηο πσιήζεηο όπισλ ζε πεξηνρέο ζπγθξνύζεσλ· θαιεί ηνπο μέλνπο παξάγνληεο λα 

ζηακαηήζνπλ θάζε εμαγσγή θαη παξάδνζε όπισλ ζηελ πεξηνρή· θαιεί εηδηθόηεξα ηα 

ίδηα ηα θξάηε θαη ηηο ρώξεο ηεο Γύζεο λα ζηακαηήζνπλ ηε ρξεκαηνδόηεζε θάζε 

πνιηηνθπιαθήο θαη εηδηθόηεξα λα ζηακαηήζνπλ λα αγνξάδνπλ πεηξέιαην πξνεξρόκελν 

από θνηηάζκαηα πνπ ειέγρνληαη από ην ISIS θαη κεηαθεξόκελν ζηε ζπλέρεηα κε 

θνξηεγά κέζσ ηεο Σνπξθίαο· 

6. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε ζην Ηξάθ θαη ηε πξία, ε νπνία 

έρεη επηδεηλσζεί από ην ISIS, θαζώο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη γίλνληαη 

πξόζθπγεο εμαλαγθαδόκελνη λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο· πξνηξέπεη ην 

πκβνύιην, ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ Ύπαηε Δθπξόζσπν λα δηαζέζνπλ όινπο ηνπο 

αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνύο θαη αλζξσπηζηηθνύο πόξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο πξόζθπγεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα παξαζρεζεί ε δένπζα αλζξσπηζηηθή 

βνήζεηα ζηνπο εθηνπηζκέλνπο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο θαη ίζε πξνζηαζία ησλ 

επάισησλ θνηλνηήησλ πνπ θηλδπλεύνπλ·  

7. εθθξάδεη ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηνπ ζε κηα πνιηηηθή ιύζε γηα ηε ζύγθξνπζε ζηε 

πξία, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ θπξηαξρία ηεο ρώξαο θαη ζα εγγπάηαη ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο όισλ ησλ ύξσλ, αλεμάξηεηα από ηελ 

εζλνηηθή ή ζξεζθεπηηθή ηνπο πξνέιεπζε· 

8. πηζηεύεη όηη ε εηζβνιή ζην Ηξάθ, νη ζεθηαξηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Al 

Maliki, θαη ν πόιεκνο ζηε πξία δεκηνύξγεζαλ πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ εμάπισζε 

ηνπ ISIS· επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηεξκαηηζκνύ ηνπ πνιέκνπ ζηε πξία θαη ην Ηξάθ· 

επαλαιακβάλεη όηη νη απνζηνιέο εηξήλεπζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο, κπνξνύλ λα 

πινπνηεζνύλ κόλν κέζα από κηα επξεία ζπλαίλεζε ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ· 

επαλαιακβάλεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε 

πξία, ππνγξακκίδνληαο ηελ θνηλή αλάγθε έλαξμεο ελόο εηξεληθνύ θαη πνιηηηθνύ 

δηαιόγνπ ρσξίο απνθιεηζκνύο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ηε ζπκθηιίσζε θαη λα 

πξνσζεζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ζηε ρώξα θαη ζηελ πεξηνρή· 

9. ππνγξακκίδεη ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ γπλαηθώλ ζην Ηξάθ, πνπ ζπκβαίλεη 

παξάιιεια κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο ρώξαο θαηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα έηε, κε ηηο 
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γπλαίθεο λα βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο αλάκεζα ζηελ αλππνιεςία ζηα πιαίζηα ηεο 

ηξαθηλήο θνηλσλίαο, θαηάζηαζε πνπ επηδεηλώζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ ISIS, θαη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ ISIS πεξί δηθαίνπ, πνπ θαηαδηθάδεη ηηο Ηξαθηλέο ζε εμνζηξαθηζκό· 

10. επαλαιακβάλεη όηη νιόθιεξε ε πεξηνρή πθίζηαηαη ηζηνξηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ 

θαη όηη νη πεξηθεξεηαθνί ζπληειεζηέο έρνπλ σο εθ ηνύηνπ θεληξηθό ξόιν ζηελ 

πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ· εθηηκά πσο κηα ζηαζεξή, 

καθξνπξόζεζκε ιύζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ δηάινγν κεηαμύ όισλ ησλ θνηλνηήησλ 

θαη κεηνλνηηθώλ νκάδσλ πνπ παξαδνζηαθά ζπγθαηνηθνύλ, πξνζθέξνληαο έλα πνιύηηκν 

παξάδεηγκα πνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο θαη εηξεληθήο ζπλύπαξμεο· 

11. θαιεί ην πκβνύιην λα εγεζεί ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηε ζύγθιεζε κηαο δηεζλνύο 

δηάζθεςεο ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθά αβιαβή θαηαζηξνθή 

όινπ ηνπ παγθόζκηνπ απνζέκαηνο όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππξεληθώλ, ρεκηθώλ θαη βαθηεξηνινγηθώλ όπισλ· 

12. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ, ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηνλ επηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζην Ηξάθ, ζηνπο 

πξνέδξνπο ησλ θνηλνβνπιίσλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην πκβνύιην 

Αληηπξνζώπσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάθ, ζηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνύιην ηεο 

Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο πξίαο, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο γηα ηε 

Μεζόγεην, θαη ζηνλ ύλδεζκν Αξαβηθώλ Κξαηώλ. 


