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B8-0157/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηις ζσζηημαηικές μαζικές 

δολοθονίες θρηζκεσηικών μειονοηήηων από ηο ISIS 

(2016/2529(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην Ηξάθ, ηε πξία, ηε Ληβύε 

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

θξνύζκαηα βηαηνηήησλ θαη δηώμεσλ εηο βάξνο ρξηζηηαλώλ, ζπγθεθξηκέλα ζηε 

Μααινύια (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 12εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε ζην 

Ηξάθ θαη ζηε πξία, ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ην Ηζιακηθό Κξάηνο
3
, θαη ηεο 12εο 

Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηηο πξόζθαηεο επηζέζεηο θαη απαγσγέο από ην Ηζιακηθό 

Κξάηνο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηδίσο ησλ Αζζπξίσλ
4
, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ: ζρεηηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε πξία θαη ην Ηξάθ θαη γηα ηελ απεηιή πνπ ζπληζηά ην 

Ηζιακηθό Κξάηνο· ηεο 16εο Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ζηε πξία θαη ην Ηξάθ 

κε ην ISIL/Daesh ηεο 20εο Οθησβξίνπ 2014· ζρεηηθά κε ην Ηξάθ θαη ηε πξία ηεο 30εο 

Απγνύζηνπ 2014· ζρεηηθά κε ηε πξία ηεο 14εο Απξηιίνπ 2014 θαη ηεο 12εο 

Οθησβξίνπ 2015 θαη ζρεηηθά κε ην Ηξάθ ηεο 15εο Απγνύζηνπ 2014· 

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

Δθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

(ΑΔ/ΤΔ) ζρεηηθά κε ην Ηξάθ θαη ηε πξία, 

– έρνληαο ππόςε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνώζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ην 

δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην, έρνληαο ππόςε ηε Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ, ηνπ 1981, γηα ηελ 

εμάιεηςε θάζε κνξθήο κηζαιινδνμίαο ιόγσ ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2003/335/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Μαΐνπ 2003, 

ζρεηηθά κε ηε δηεξεύλεζε θαη ηε δίσμε ηεο γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ
5
· έρνληαο ππόςε  ηε δήισζε ηνπ Δηδηθνύ 

πκβνύινπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε 

ηεο γελνθηνλίαο·  

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε εμ νλόκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ θ. ηαύξνπ 

Λακπξηλίδε, Δηδηθνύ Δληεηαικέλνπ ηεο ΔΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ζηελ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0422. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0027. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0040. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0071. 

5
 ΔΔ L 118, 14.5.2003, ζ. 12. 
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αλνηθηή ζπδήηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ κε ζέκα «Σα 

ζύκαηα επηζέζεσλ θαη δηώμεσλ γηα εζλνηηθνύο ή ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή», ζηηο 27 Μαξηίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Έξεπλαο γηα ηελ 

πξηαθή Αξαβηθή Γεκνθξαηία, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην πκβνύιην ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηηο 13 Απγνύζηνπ 2015, θαη ηδίσο ηηο  παξαγξάθνπο 165 

έσο 173 απηήο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2254 (2015) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, κε ηελ νπνία πηνζεηείηαη ράξηεο πνξείαο γηα ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηε 

πξία θαη νξίδεηαη ρξνλνδηάγξακκα γηα ζπλνκηιίεο, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, όπσο αλαγλσξίδεηαη από ηελ απόθαζε 2249 (2015) ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ε βίαηε εμηξεκηζηηθή ηδενινγία ηνπ 

ιεγόκελνπ «ISIS/Daesh», νη ηξνκνθξαηηθέο ηνπ πξάμεηο, νη ζπλερηδόκελεο θαηάθσξεο 

ζπζηεκαηηθέο θαη εθηεηακέλεο επηζέζεηο ελαληίνλ ακάρσλ, νη παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ζξεζθεπηηθά ή εζλνηηθά θίλεηξα, ε εθ 

κέξνπο ηνπ εμάιεηςε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε 

πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ, ζπληζηνύλ παγθόζκηα θαη ρσξίο πξνεγνύκελν απεηιή γηα ηε 

δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ 

αλαθέξεη εθηεηακέλεο ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ πνπ δηαπξάρζεθαλ από ην ISIS/Daesh  θαη 

ζπλδεδεκέλεο νκάδεο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη εηδηθά ζηε πξία θαη ην Ηξάθ, ελαληίνλ 

εζλνηηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζηνρεπκέλεο 

δνινθνλίεο, εμαλαγθαζκό ζε αιιαγή ζξεζθεύκαηνο, απαγσγέο, πώιεζε γπλαηθώλ, 

δνπιεία γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζηξαηνιόγεζε παηδηώλ γηα βνκβηζηηθέο επηζέζεηο 

απηνθηνλίαο, ζεμνπαιηθή θαη ζσκαηηθή βία θαη βαζαληζηήξηα. όηη ππάξρνπλ 

εληεηλόκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε δηαβίσζε όζσλ παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζε 

πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαη από ηηο δπλάκεηο ηνπ ISIS/Daesh, δεδνκέλνπ όηη ζηηο πεξηνρέο 

απηέο δελ θηάλεη ζρεδόλ θαζόινπ δηεζλήο αλζξσπηζηηθή βνήζεηα· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζξεζθεπηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλόηεηεο, όπσο νη  θνηλόηεηεο 

ησλ Υξηζηηαλώλ, ησλ Γηαδίληη, ησλ ακπάθ, ησλ Γηαξζάλ, ησλ αβαίσλ θαη ησλ ηηηώλ, 

θαζώο θαη πνιινί Άξαβεο θαη νπλίηεο Μνπζνπικάλνη,  έρνπλ ηεζεί ζην ζηόραζηξν ηνπ 

ISIS/Daesh· όηη ηεκέλε, κλεκεία, ηεξά, εθθιεζίεο θαη άιινη ηόπνη ιαηξείαο, ηάθνη θαη 

λεθξνηαθεία έρνπλ θαηαζηξαθεί ζθόπηκα· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ην Daesh/ISIS απήγαγε 

πεξηζζόηεξνπο από 220 Αζζπξίνπο Υξηζηηαλνύο, αθνύ θαηέιαβε αξθεηέο αγξνηηθέο 

θνηλόηεηεο ζηε λόηηα όρζε ηνπ πνηακνύ Khabur ζηε βνξεηναλαηνιηθή επαξρία 

Hassakeh, θαη όηη κέρξη ζήκεξα ιίγνη κόλν έρνπλ απειεπζεξσζεί ύζηεξα από ηελ 

θαηαβνιή ιύηξσλ ζηνπο δεζκώηεο ηνπο, ελώ ε ηύρε ησλ άιισλ παξακέλεη άγλσζηε· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Γηεζλήο Αλεμάξηεηε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή έρεη ηεθκεξηώζεη 
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θαη αλαθέξεη όηη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο πνπ 

αληηηάζζνληαη ζην Daesh/ISIS θαη ζε άιιεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο, πνιηηνθπιαθέο θαη 

κε θξαηηθέο έλνπιεο νκάδεο ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ ππό ηνλ 

έιεγρό ηνπο, εμαθνινπζνύλ λα αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν δηώμεσλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη αξθεηέο εθζέζεηο νξγάλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δηδηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο γελνθηνλίαο, ηνπ Δηδηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ επζύλε πξνζηαζίαο θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα αλαθέξνπλ όηη νη πξάμεηο πνπ 

δηαπξάηηνληαη από ην Daesh/ISIS ελδέρεηαη λα ζπληζηνύλ εγθιήκαηα πνιέκνπ, 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ελδερνκέλσο γελνθηνλία·  

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε γελνθηνλία, ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηα 

εγθιήκαηα πνιέκνπ είλαη κέιεκα όισλ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ ηα νπνία είλαη 

απνθαζηζκέλα λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πξόιεςε ησλ εγθιεκάησλ απηώλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ηέξκα ζηελ αηηκσξεζία ησλ δξαζηώλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ 

Κνηλή Θέζε ηνπ πκβνπιίνπ 2003/444/ΚΔΠΠΑ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2003· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζύκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην θάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα λα 

δεη θαηά ηξόπν ζύκθσλν κε ηε ζπλείδεζή ηνπ θαη λα ηξέθεη θαη λα αιιάδεη ειεύζεξα 

ζξεζθεπηηθέο θαη κε ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο· όηη νη πνιηηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί 

εγέηεο έρνπλ θαζήθνλ ζε όια ηα επίπεδα λα θαηαπνιεκνύλ ηνλ εμηξεκηζκό θαη λα 

πξνσζνύλ ηνλ αιιεινζεβαζκό κεηαμύ αηόκσλ θαη ζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ· 

1. επαλαιακβάλεη ηελ απεξίθξαζηε θαηαδίθε ηνπ γηα ην ISIS/Daesh θαη ηηο θαηάθσξεο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εθ κέξνπο ηνπ, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ ηεο Ρώκεο ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ (ΓΠΓ) θαη ηα νπνία ζα 

κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ γελνθηνλία· αλεζπρεί εμαηξεηηθά γηα ηε ζπλεηδεηή 

ζηνρνπνίεζε, από απηή ηελ ηξνκνθξαηηθή νκάδα, ησλ Υξηζηηαλώλ, ησλ Γηαδίληη, ησλ 

Σνπξθκέλσλ, ησλ ηηηώλ, ησλ ακπάθ, ησλ αβαίσλ, ησλ Γηαξζάλ  θαη ησλ νπληηώλ 

πνπ δελ ζπκθσλνύλ κε ηε δηθή ηεο εξκελεία ηνπ Ηζιάκ, ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηώλ 

ηεο λα εμαιείςεη νπνηεζδήπνηε ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο από ηηο πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρό ηεο·  

2. παξνηξύλεη όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ηεο ύκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζρεηηθά 

κε ηελ πξόιεςε θαη ηελ ηηκσξία ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο, ε νπνία 

ππνγξάθηεθε ζην Παξίζη ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1948, θαη άιισλ ζρεηηθώλ δηεζλώλ 

ζπκθσληώλ, λα πξνιακβάλνπλ εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο 

θαη γελνθηνλία ζηελ επηθξάηεηά ηνπο· ππνγξακκίδεη όηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη 

αηηκσξεζία γηα ηνπο δξάζηεο απηώλ ησλ πξάμεσλ θαη όηη νη ππεύζπλνη πξέπεη λα 

παξαπεκθζνύλ ζην ΓΠΓ· παξνηξύλεη ηε πξία θαη ην Ηξάθ λα δερζνύλ ηε δηθαηνδνζία 

ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ· 

3. απνξξίπηεη αλεπηθύιαθηα θαη ζεσξεί παξάλνκε ηελ αλαθνίλσζε ηεο εγεζίαο ηνπ 

ιεγόκελνπ ISIS/Daesh όηη έρεη ηδξύζεη ραιηθάην ζηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα 

ππό ηνλ έιεγρό ηνπ· ππνγξακκίδεη όηη ε δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ηνπ «Ηζιακηθνύ 

ραιηθάηνπ» θαη νη δξαζηεξηόηεηεο άιισλ βίαησλ εμηξεκηζηηθώλ νκάδσλ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή είλαη άκεζε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο θαη ησλ επξσπατθώλ 
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ρσξώλ θαη ζαθήο παξαβίαζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ· 

4. παξνηξύλεη ηα θξάηε κέιε λα επηδνζνύλ ελεξγεηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη λα βειηηώζνπλ ηα λνκηθά θαη δηθαηνδνηηθά ζπζηήκαηά ηνπο 

έηζη ώζηε λα απνηξέπνπλ ηνπο ππεθόνπο θαη πνιίηεο ηνπο από ην λα ηαμηδεύνπλ γηα λα 

πξνζρσξήζνπλ ζην ιεγόκελν ISIS/Daesh, θαη λα εμαζθαιίδνπλ όηη, ζε πεξίπησζε πνπ 

ην πξάμνπλ, ζα δησρζνύλ πνηληθά ην ηαρύηεξν δπλαηό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηπηώζεσλ δηαδηθηπαθήο ππνθίλεζεο θαη ππνζηήξημεο ζηε δηάπξαμε ηέηνησλ 

πξάμεσλ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο, ηεο δίσμεο, ηεο πξνζέγγηζεο, ηεο 

απνθαηάζηαζεο θαη ηεο επαλέληαμεο· 

5. αλαγλσξίδεη, ππνζηεξίδεη θαη απαηηεί λα ζεβαζηνύλ άπαληεο ην απαξάγξαπην δηθαίσκα 

όισλ ησλ εζλνηηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ θαη άιισλ πνπ δνπλ ζην Ηξάθ θαη 

ηε πξία λα εμαθνινπζήζνπλ λα δνπλ ζηηο ηζηνξηθέο θαη παξαδνζηαθέο εζηίεο ηνπο κε 

αμηνπξέπεηα, ηζόηεηα θαη αζθάιεηα θαη λα αζθνύλ ηε ζξεζθεία ηνπο ειεύζεξα ρσξίο λα 

ππόθεηληαη ζε νπνηνδήπνηε θαηαλαγθαζκό, βία ή δηάθξηζε· ηνλίδεη ηελ αλάγθε κηαο 

ζαθνύο θαη απεξίθξαζηεο δήισζεο από όινπο ηνπο πεξηθεξεηαθνύο πνιηηηθνύο θαη 

ζξεζθεπηηθνύο εγέηεο ππέξ ησλ εζλνηηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο θαη ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη ησλ πιήξσλ θαη ίζσλ 

δηθαησκάησλ ηνπο σο πνιηηώλ ησλ ρσξώλ ηνπο·  

6. θαιεί ηε δηεζλή θνηλόηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο, 

λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο αζθαιείαο γηα ηηο εζλνηηθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο πνπ έρνπλ εμαλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα 

ηνπο ή λα εθηνπηζηνύλ δηα ηεο βίαο, λα θαηαζηήζνπλ νπζηαζηηθό ην ηαρύηεξν δπλαηό ην 

δηθαίσκά ηνπο ζε επηζηξνθή ζηηο παηξίδεο ηνπο, λα δηαθπιάμνπλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο, ηα 

θηήκαηά ηνπο,  ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη ηα ππάξρνληά ηνπο, θαζώο θαη ηηο εθθιεζίεο θαη 

ηνπο ζξεζθεπηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο ηνπο θαη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

δνπλ αμηνπξεπή δσή θαη λα έρνπλ κέιινλ· 

7. ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα εμαζθαιηζηεί όηη όινη νη εκπιεθόκελνη παξάγνληεο θαη ε 

δηεζλήο θνηλόηεηα ζα πξνζθέξνπλ ζηξαηησηηθή πξνζηαζία θαη βνήζεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηησηηθήο ελίζρπζεο, ζε ηδηαίηεξα επάισηεο 

νκάδεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ζηόραζηξν ηνπ Daesh/ISIS ζηε Μέζε Αλαηνιή, όπσο είλαη 

νη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, θαη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ νκάδσλ απηώλ ζε κειινληηθέο βηώζηκεο πνιηηηθέο ιύζεηο, κε ζηόρν λα 

πξνζηαηεπηεί ε δσή ηνπο θαη νη παξαδόζεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο, δηεζλνηηθήο θαη 

δηαζξεζθεηαθήο ζπλύπαξμεο· θαιεί όια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζύξξαμε λα 

ζέβνληαη ηα νηθνπκεληθά αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ παξνρή 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη επηθνύξεζεο κέζσ όισλ ησλ δπλαηώλ δηαύισλ· 

ππελζπκίδεη όηη ζα πξέπεη λα απνηειεί απόιπηε δέζκεπζε θαη επζύλε όισλ ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ παξαγόλησλ, θαζώο θαη ηεο ΔΔ, λα θάλνπλ ην παλ γηα λα εγγπεζνύλ ηελ 

επηζηξνθή ησλ παξαδνζηαθώλ κεηνλνηήησλ θαη όισλ ησλ πνιηηώλ ζηα κέξε όπνπ 

δνύζαλ πξνεγνπκέλσο θαη ηα νπνία ππνρξεώζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ· 

8. θαιεί όια ηα κέξε ζηε πξία, κε εμαίξεζε ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο όπσο ε al-Qaeda, ην 

Daesh, ε Jabhat al-Nusra θαη ζπλαθείο νκάδεο, λα ζπλαληεζνύλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ 

ΟΖΔ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλόινπ ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 
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δηαπξαγκαηεπηνύλ κηα πνιηηηθή κεηάβαζε· επαλαβεβαηώλεη ηελ πιήξε θαη ελεξγό 

ππνζηήξημή ηνπ ζην έξγν ηνπ Δηδηθνύ Απεζηαικέλνπ ηνπ ΟΖΔ Staffan de Mistura γηα 

ηε δξνκνιόγεζε δηαπξαγκαηεύζεσλ ζηε Γελεύε κεηαμύ όισλ ησλ θνκκάησλ ηεο 

πξίαο ηηο πξνζερείο εκέξεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηνπηθέο εθερεηξίεο· θαιεί ηελ ΔΔ 

θαη ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα αζθήζνπλ πίεζε ζε όινπο ηνπο ρνξεγνύο πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξήζνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη λα δεζκεπηνύλ πιήξσο λα πξνζθέξνπλ 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ζηηο ρώξεο ππνδνρήο, ηδίσο ελόςεη ηεο δηάζθεςεο ρνξεγώλ γηα 

ηε πξία, ζην Λνλδίλν ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2016· 

9. δεηεί από ηηο νκάδεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ λα 

ζπλεξγάδνληαη επίζεο πιήξσο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κε ηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο εγέηεο ησλ πιεηηόκελσλ εζλνηηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ 

θαη λα ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα ζρέδηά ηνπο θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη 

δηαλνκή ηεο ελίζρπζεο, έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ θαιύηεξα νη αλάγθεο ηνπο θαη νη 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ γεληθά· 

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

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ηνλ Δηδηθό Δληεηαικέλν ηεο ΔΔ γηα 

ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ηελ 

θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνύιην ηεο πξίαο, ηελ θπβέξλεζε θαη ην πκβνύιην ησλ 

Αληηπξνζώπσλ ηνπ Ηξάθ, ηεο πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε ηνπ Κνπξδηζηάλ, ηα όξγαλα ηνπ 

Οξγαληζκνύ Ηζιακηθήο πλεξγαζίαο, ην πκβνύιην πλεξγαζίαο ησλ Αξαβηθώλ 

Κξαηώλ ηνπ Κόιπνπ (πκβνύιην πλεξγαζίαο ηνπ Κόιπνπ), ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζην πκβνύιην 

Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη ζην πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 

 


