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B8-0321/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία 

(2016/2568(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο νκάδαο παξαθνινύζεζεο γηα ηελ Δξπζξαία θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηζκάησλ 751 (1992), 1907(2009), 2182(2014), 

2182 (2014) θαη 2244(2015), 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 2010/127/ΚΔΠΠΑ ηεο 1εο Μαξηίνπ 

2010 θαη ηνλ θαλνληζκό ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ) αξηζ. 667/2010, πνπ ηξνπνπνηήζεθε ελ 

ζπλερεία ην 2010 κε ηελ απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 2010/414/ΚΔΠΠΑ, 

– έρνληαο ππόςε ηα πεξαηηέξσ πεξηνξηζηηθά κέηξα ηεο ΔΔ ελαληίνλ ηεο Δξπζξαίαο, όπσο 

νξίζζεθαλ ζηελ απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 2012/632/ΚΔΠΠΑ θαη ηνλ εθηειεζηηθό 

θαλνληζκό ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ) αξηζ. 942/2012, 

– έρνληαο ππόςε ηελ ζύζηαζε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

ζηελ Δξπζξαία από ην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, κε ην ςήθηζκα 

26/24 ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2014, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη ηα πξναηξεηηθά 

πξσηόθνιιά ηεο, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ 

γπλαηθώλ, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ Αθξηθαληθό Φάξηε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Γηθαησκάησλ 

ησλ Λαώλ, 

– έρνληαο ππόςε ην Γηεζλέο Σύκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά 

Γηθαηώκαηα, 

– έρνληαο ππόςε ην Γηεζλέο Σύκθσλν γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη Άιισλ Τξόπσλ Σθιεξήο, 

Απάλζξσπεο ή Ταπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Τηκσξίαο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξσηνβνπιία κεηαλαζηεπηηθήο νδνύ ΔΔ-Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο, ε 

νπνία είλαη επίζεο γλσζηή σο δηαδηθαζία ηνπ Φαξηνύκ, 

– έρνληαο ππόςε ην Τακείν έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ βαζύηεξσλ αηηίσλ ηεο παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ εθηνπηζκέλσλ αηόκσλ 

ζηελ Αθξηθή, 



 

RE\1088430EL.doc 3/9 PE579.751v01-00 

 EL 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ην πεξηθεξεηαθό ζρέδην δξάζεο 

ηεο ΔΔ γηα ην Κέξαο ηεο Αθξηθήο 2015-2020, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία είλαη κία από ηηο πησρόηεξεο θαη πιένλ θιεηζηέο 

ρώξεο κε έλα κνλνθνκκαηηθό ζύζηεκα, όπνπ ην Λατθό Μέησπν ηε Γεκνθξαηία θαη ηε 

Γηθαηνζύλε (PFDJ) είλαη ην κόλν πνιηηηθό θόκκα πνπ αλαγλσξίδεηαη λνκίκσο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζεκεξηλόο Πξόεδξνο θπβεξλά ηελ ρώξα αθόηνπ απέθηεζε 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1993· όηη ην εζληθό ζύληαγκα νπδέπνηε εθαξκόζζεθε θαη όηη ε 

ρώξα δελ δηελήξγεζε πνηέ εζληθέο εθινγέο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δζληθή 

Σπλέιεπζε έπαπζε λα ζπλέξρεηαη ην 2002 θαη νη λόκνη ζεζπίδνληαη κέζσ θπβεξλεηηθνύ 

δηαηάγκαηνο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία, κηα ρώξα έμη εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, είλαη κία 

από ηηο «ρώξεο πνπ αδεηάδνπλ κε ηνλ ηαρύηεξν ξπζκό», κε έλα πιεζπζκό πξνζθύγσλ 

πνπ πιεζηάδεη ην κηζό εθαηνκκύξην· όηη 5 000 Δξπζξαίνη εγθαηαιείπνπλ ηελ ρώξα θάζε 

κήλα, αλαδεηώληαο θπξίσο θαηαθύγην ζηελ γεηηνληθή Αηζηνπία θαη ζην Σνπδάλ, αιιά 

θαη μεθηλώληαο ην επηθίλδπλν ηαμίδη πξνο ηελ ΔΔ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία 

επζύλεηαη γηα ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά αξηζκό πξνζθύγσλ πνπ πξνζπαζνύλ λα θζάζνπλ 

ζηελ Δπξώπε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπρλόηεξα αλαθεξόκελνη ιόγνη γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

ρώξαο είλαη ε ζηξαηνιόγεζε ζην πξόγξακκα εζληθήο ζεηείαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

κηα ζεζκνζεηεκέλε απαίηεζε ζηξαηησηηθήο ή ελαιιαθηηθήο ζεηείαο δηάξθεηαο 18 

κελώλ παξαηάζεθε ην 2002, ζηελ πξάμε επ’ αόξηζηνλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

εμεηαζηηθή επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηελ Δξπζξαία 

δηαπίζησζε όηη εζληθή ζεηεία ζπλεπάγεηαη ζπρλά απζαίξεηε θξάηεζε, βαζαληζηήξηα, 

ζεμνπαιηθή βία, θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, έιιεηςε άδεηαο, θαη [...] γεινία ακνηβή, 

απνθαιώληαο ηελ ζεηεία απηή «έλαλ ζεζκό ζηνλ νπνίν νη πξαθηηθέο δνπιείαο 

απνηεινύλ ξνπηίλα»· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζηξαηνιόγεζε απεπζύλεηαη ζε αγόξηα 

θαη θνξίηζηα ειηθίαο κόιηο 16 εηώλ θαζώο θαη ζε λένπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη όηη ε 

εζληθή ζεηεία αλάγεηαη ζπρλά ζε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζηξαηνιόγεζε κπνξεί λα δηαξθέζεη δεθαεηίεο θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο όπνπ πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο βξίζθνληαη ελ ππεξεζία θαηά ηνλ ίδην 

ρξόλν θαη ρσξηζκέλα από γεσγξαθηθή άπνςε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηνί πνπ 

θεύγνπλ ζε άδεηα άλεπ αδείαο αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θπιάθηζεο θαη, αλ δελ είλαη 

δπλαηόλ λα βξεζνύλ, θπιαθίδνληαη αλη’ απηώλ κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ν βαζηθόο κεληαίνο κηζζόο ηνπ ζηξαηνινγεκέλνπ αλέξρεηαη ζε 43-48 USD 

ρσξίο ηηο θξαηήζεηο, έλα πνζό πνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζνύλ νη βαζηθέο αλάγθεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ Δξπζξαία δελ πξνβιέπεηαη ε αληίξξεζε ζπλείδεζε· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπζηεκαηηθέο, εθηεηακέλεο θαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί θαη εμαθνινπζνύλ λα δηαπξάηηνληαη 

ζηελ Δξπζξαία ππό ηελ αηγίδα ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία δεκηνύξγεζε θαη ζηεξίδεη έλα 

θαηαζηαιηηθό ζύζηεκα γηα ηνλ έιεγρν, ηελ αδπλακία έθθξαζεο θαη ηελ απνκόλσζε 

ησλ αηόκσλ ζηε ρώξα, ζηεξώληαο ηνπο από ηελ ζεκειηώδε ειεπζεξία ηνπο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλν γηα ηνπο πνιίηεο λα ζπιιακβάλνληαη 

θαη λα θπιαθίδνληαη απζαίξεηα, λα πθίζηαληαη βαζαληζηήξηα, λα εμαθαλίδνληαη θαη λα 
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εθηεινύληαη ρσξίο δίθε· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα εθηεηακέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη νη ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζπκπεξηθνξάο πνπ θξίλεηαη σο απνθιίλνπζα, έρνπλ δηακνξθώζεη 

έλα θιίκα απηνινγνθξηζίαο, ζην νπνίν νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο, λα αζθήζνπλ ηε ζξεζθεία ηνπο ή ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ νξγάλσζε «Γεκνζηνγξάθνη 

ρσξίο ζύλνξα», ε Δξπζξαία είρε ην 2015 ηνλ ιηγόηεξν ειεύζεξν ηύπν ζηνλ θόζκν· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ρηιηάδεο θξαηνύκελνη γηα ιόγνπο ζπλείδεζεο θαη πνιηηηθνί 

θξαηνύκελνη ηεξνύληαη από ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο ππό κπζηηθή θξάηεζε, ρσξίο 

απαγγειία θαηεγνξίαο ή δίθε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο είλαη 

ηδηαίηεξα απάλζξσπεο, δεδνκέλνπ όηη νη θξαηνύκελνη είλαη έγθιεηζηνη ζε ππόγεηα θειηά 

ή ζε εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαη ε έιιεηςε πξόζβαζεο ζε επαξθή ηξνθή, λεξό θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ 

ζε επηπινθέο ζηελ πγεία, ή αθόκε θαη ζε ζάλαην· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο ηεξεί δηθνξνύκελε ζηάζε έλαληη 

ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εθξνήο, ελ κέξεη επεηδή επσθειείηαη ηεο δηαζπνξάο κε ηε κνξθή 

θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ εηζπξάηηεη από ηνπο κεηαλάζηεο, απεηιώληαο ηνπο κε ζηέξεζε 

ησλ πξνμεληθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ην 2011, ην Σπκβνύιην Αζθαιείαο ησλ ΖΔ θάιεζε ηελ 

Δξπζξαία λα παύζεη λα πξνζθεύγεη ζε εθβηαζκνύο, απεηιέο βίαο, απάηε θαη άιια 

παξάλνκα κέζα γηα ηε ζπιινγή απηνύ ηνπ θόξνπ, ν νπνίνο απέθεξε ζην θξάηνο 73 

εθαηνκκύξηα USD από ην 2010 έσο ην 2013· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ απνξξίπηνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν 

ηηο αηηήζεηο αζύινπ από ηελ Δξπζξαία, ππνζηεξίδνληαο όηη νη αθηθλνύκελνη ζηα 

ζύλνξά ηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο απηήο είλαη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ππάξρεη γεληθεπκέλνο θίλδπλνο απζαίξεηεο θξάηεζεο, βαζαληζηεξίσλ θαη 

άιισλ κνξθώλ θαθήο κεηαρείξηζεο γηα θάζε αηηνύληα άζπιν πνπ επηζηξέθεη ζηελ 

ρώξα· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θπβέξλεζε δηαζέηεη έλα επξύ δίθηπν πιεξνθνξηνδνηώλ, 

εμαλαγθαζζέλησλ από ην θξάηνο, επηθνξηηζκέλσλ κε ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζπζκνύ, θαη 

όηη νη πνιίηεο πνπ είλαη ύπνπηνη πξνδνζίαο ππόθεηληαη ζε απζαίξεηεο ζπιιήςεηο, 

αλαγθαζηηθή εμαθάληζε, εμσδηθαζηηθή εθηέιεζε θαη βαζαληζηήξηα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη επηβάιινληαη αζέκηηνη πεξηνξηζκνί όζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή θπθινθνξία 

θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ θαη όηη εζληθά κέζα ελεκέξσζεο ειέγρνληαη από ην 

θξάηνο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο σο πξνο ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ρώξαο 

εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί κηα άηππε νηθνλνκία ππό ηνλ έιεγρν ηνπ PFDJ, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη ζπλαιιαγέο ζε ηζρπξό ζπλάιιαγκα κέζσ ελόο ζθνηεηλνύ θαη αδηαθαλνύο 

δηθηύνπ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο θαη ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη 

αμησκαηνύρνη ηεο θπβέξλεζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό είλαη ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθό ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη δηεζλείο νξγαληζκνί ππόζρνληαη 

λνκηζκαηηθή ελίζρπζε ζηελ θπβέξλεζε· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηή ε έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη αθνξά ζε κεγάιν βαζκό θαη ηα 
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έζνδα από ηηο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ππάξρνπλ 

θαηαγγειίεο γηα θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη απάλζξσπε κεηαρείξηζε, θαη όηη νη 

πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από δηεζλείο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εξγαζία πνπ 

παξέρεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνξείο ηνπ θξάηνπο εθηξέπνληαη παξάλνκα από 

ηνπο κηζζνύο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο όθεινο ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο 

Δξπζξαίαο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηδηαίηεξα, ε θαλαδηθή εηαηξεία Nevsun, ε νπνία θαηέρεη ην 

60% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ νξπρείνπ ραιθνύ θαη ρξπζνύ ηεο Bisha, ελώ ην ππόινηπν 40% 

αλήθεη ζηελ θπβέξλεζε, έρεη θαηεγνξεζεί όηη επέηξεςε ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιείνπ, ηόζν από ηνλ εηδηθό εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία όζν θαη ζην πιαίζην κήλπζεο 

πνπ ππνβιήζεθε ζε θαλαδηθό δηθαζηήξην· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Nevsun δηέςεπζε 

ηνπο ηζρπξηζκνύο θαη απέξξηςε ηηο δηαπηζηώζεηο ηνπ ΟΖΔ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη όινη νη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο βαζίδνληαη ζε θαηαλαγθαζηηθή 

εξγαζία, θαη όηη νη πεξηζζόηεξνη ππήθννη ηεο ρώξαο ελδέρεηαη λα ηελ ππνζηνύλ ζε 

θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2014 ην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (ΣΑΓ) ζπλέζηεζε ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηελ Δξπζξαία, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη όιεο 

ηηο θαηαγγειίεο πεξί παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ππέβαιε ηελ πξώηε ηεο έθζεζε ζηηο 23 

Ηνπλίνπ 2015, θαη ην ΣΑΓ παξέηεηλε ηελ εληνιή ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα έλα 

έηνο, έσο ηνλ Ηνύλην 2016, κε αλαζεσξεκέλε εληνιή λα δηεξεπλήζεη ηηο ζπζηεκαηηθέο, 

εθηεηακέλεο θαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε ζθνπό λα 

δηαζθαιηζζεί ε πιήξεο ινγνδνζία, κεηαμύ άιισλ όηαλ νη παξαβηάζεηο απηέο δύλαληαη 

λα εμνκνησζνύλ κε εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηνλ 

Ηνύλην 2016, ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη γξαπηή έθζεζε κε ηηο δηαπηζηώζεηο 

ηεο θαη ζπζηάζεηο πξνο ην Σπκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ· 

ΗΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νκάδα παξαθνινύζεζεο γηα ηε Σνκαιία θαη ηελ Δξπζξαία, 

παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο αηηήζεηο ηεο, νπδέπνηε κπόξεζε λα επηζθεθζεί ηελ Δξπζξαία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληνιήο ηεο, νύηε δέρζεθε ηελ πιήξε ζπλεξγαζία ηεο 

θπβέξλεζεο, όπσο νξίδεηαη ζην ςήθηζκα ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ 2182 

(2014)· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν Δηδηθόο Δηζεγεηήο ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία, ε Αθξηθαληθή Δπηηξνπή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Γηθαησκάησλ ησλ Λαώλ θαη αλεμάξηεηεο νξγαλώζεηο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρνπλ επαλεηιεκκέλα αληηκεησπίζεη ηελ άξλεζε πξόζβαζεο 

ζηελ Δξπζξαία· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ην 2009, ην Σπκβνύιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

επέβαιε θύξσζε ζηελ Δξπζξαία γηα εηθαδόκελε ζηήξημε ηεο Al -Shabaab, ηεο 

ηζιακηζηηθήο πνιηηνθπιαθήο ηεο Σνκαιίαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα κέηξα ηνπ ΟΖΔ 

πεξηιακβάλνληαη ην εκπάξγθν όπισλ θαη ηελ απαγόξεπζε ηαμηδίνπ, θαζώο θαη πάγσκα 

ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο 2244 (2015), ην Σπκβνύιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

επηβεβαίσζε πέξπζη ην εκπάξγθν όπισλ θαηά ηεο Δξπζξαίαο, ππό ην θσο ηεο 
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ζπλερηδόκελεο ζηήξημεο άιισλ πεξηθεξεηαθώλ ελόπισλ νκάδσλ από ηελ ρώξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λενζύζηαηνπ εληαίνπ κεηώπνπ ησλ αηζηνπηθώλ ελόπισλ 

αληηπνιηηεπόκελσλ νκάδσλ, ηνπ Τηγξαίνπ Λατθνύ Γεκνθξαηηθνύ Κηλήκαηνο (TPDM) 

θαη ηνπ ζηξαηησηηθνύ εγέηε ηνπ Ginbot Sebat· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία έρεη ζπλάςεη λέεο ζηξαηεγηθέο ζηξαηησηηθέο ζρέζε 

κε ηε Σανπδηθή Αξαβία θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, επηηξέπνληαο ζηελ αξαβηθή 

ζπκκαρία λα θάλεη ρξήζε γεο, ηνπ ελαέξηνπ ρώξνπ θαη ησλ ρσξηθώλ πδάησλ ηεο 

Δξπζξαίαο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο εθζηξαηείαο θαηά ησλ Houthi ζηελ Υεκέλε· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία θέξεηαη λα έρεη ιάβεη απνδεκίσζε από ηηο δύν 

ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο θαη ηνπ εθνδηαζκνύ ζε 

θαύζηκα θαη όηη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε εθηξέπεηαη άκεζα ή έκκεζα πξνο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεηινύλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή, ή πξνο 

όθεινο ησλ ζηξαηησηηθώλ ηεο Δξπζξαίαο, ζα ζπληζηνύζε παξαβίαζε ηνπ ςεθίζκαηνο 

ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ 1907 (2009)· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη νη εληάζεηο πνπ απνξξένπλ από 

ηνλ πόιεκν γηα ηα ζύλνξα κε ηελ Αηζηνπία ηνπ 1998-2000 θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

έξεηζκα γηα λα δηθαηνινγείηαη ην αζηπλνκηθό θξάηνο· 

Κ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2016, ε Δξπζξαία θαη ε ΔΔ ππέγξαςαλ 

ζπκθσλία νξόζεκν γηα κηα κειινληηθή αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, πξνώζεζε ηεο 

ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ΔΔ αλήγγεηιε 200 εθαηνκκύξηα EUR γηα καθξνπξόζεζκε ζηήξημε ζηελ Δξπζξαία κέζσ 

ηνπ 11νπ Δπξσπατθνύ Τακείνπ Αλάπηπμεο (ΔΤΑ), ε νπνία ζα επηθεληξώλεηαη ζηελ 

ελέξγεηα θαη ηελ δηαθπβέξλεζε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξπζξαία κπνξεί λα 

επσθειεζεί από δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ θαηαπηζηεπκαηηθνύ ηακείνπ έθηαθηεο 

αλάγθεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Αθξηθή θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο, εηδηθόηεξα ην Δπξσπατθό 

κέζν γηα ηελ δεκνθξαηία θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ· 

1. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα εγγξάςνπλ ηνλ πιήξε ζεβαζκό ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ πξώηε γξακκή θάζε ακνηβαίαο δξάζεο κε ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ 

ξνώλ· 

2. εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε όηη ηα γελεζηνπξγά αίηηα ηεο θξίζεο ησλ πξνζθύγσλ ηεο 

Δξπζξαίαο είλαη ε απνπζία θξάηνπο δηθαίνπ, δεκνθξαηίαο θαη ζεβαζκνύ ησλ 

αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ε θαηαζηνιή εηο βάξνο ησλ πνιηηώλ ηεο, θαη όηη, εάλ δελ 

αληηκεησπηζηνύλ απηέο νη βαζηέο αηηίεο, ζα είλαη αδύλαην λα ηεζεί ηέξκα ζηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν· εθθξάδεη ηνλ θόβν όηη απηή ηε ζηηγκή 

ε θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αμηόπηζηνο εηαίξνο ηεο ΔΔ· 

3. εθθξάδεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ απόθαζε λα δηαηεζνύλ 200 εθαηνκκύξηα 

επξώ από ην ΔΤΑ ζε έξγα πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα θαη ηε δηαθπβέξλεζε ζηελ 

Δξπζξαία, ιόγσ ηεο απαξάδεθηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ 

ρώξα· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πιήξε έιιεηςε δηαθάλεηαο 

όζνλ αθνξά ηελ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ρώξαο, γηα ην γεγνλόο όηη νη πόξνη 

απηνί ζα κπνξνύζαλ εύθνια λα εθηξαπνύλ από ηελ θπβέξλεζε θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε πεξαηηέξσ θαηαζηνιήο· 
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4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηακαηήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

θαηαπηζηεπκαηηθό ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Αθξηθή, γηα ζθνπνύο 

άιινπο από βειηηώζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ππνγξακκίδνληαο όηη ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην 

θαηαπηζηεπκαηηθό ηακείν πξέπεη λα ζέβνληαη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ηεο ΔΔ· 

επηζεκαίλεη όηη θάζε βνήζεηα ηεο ΔΔ πνπ δελ επηδηώθεη αλζξσπηζηηθνύο ζηόρνπο ζα 

πξέπεη λα εμαξηάηαη απζηεξά από πξαγκαηηθή πξόνδν ζηε ρώξα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα αλαζηείιεη ηελ ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πξνο ηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο θαη λα 

ζεζπίζεη κεραληζκνύο παξαθνινύζεζεο γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη θάζε ελίζρπζε πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηε ρώξα δελ ζα εθηξαπεί από ηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο, νύηε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαηαζηνιή ή νηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα πνπ βαζίδεηαη ζε 

θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία· 

5. θαιεί ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη άιινπο θνξείο πνπ επελδύνπλ ή δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηελ Δξπζξαία, λα πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ όηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε εξγαζία 

ζηξαηνινγεκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο θαη όηη δελ παξέρνπλ 

ρξεκαηνδόηεζε ή ζηήξημε ζε έξγα πνπ πξνζθεύγνπλ ζηελ εξγαζία ησλ 

ζηξαηνινγεκέλσλ· θαιεί ηηο αξρέο ηεο Κεληξναθξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηηο 

αιινδαπέο εηαηξείεο λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο εμνξπθηηθήο 

βηνκεραλίαο, ηεξώληαο ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δηαθάλεηα ησλ εμνξπθηηθώλ 

βηνκεραληώλ· 

6. θαιεί ηνλ Πξόεδξν θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο λα δξνκνινγήζνπλ 

κεηαξξπζκίζεηο γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ε Δξπζξαία ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηεζλείο 

ππνρξεώζεηο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, κεηαμύ άιισλ κέζσ εθαξκνγήο ηνπ 

Σπληάγκαηνο ηνπ 1997 θαη επζπγξάκκηζεο ησλ εζληθώλ λνκνζεζηώλ θαη θαλνληζκώλ κε 

ηα δηεζλή πξόηππα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, αθεηέξνπ δε επηηξέπνληαο ηελ 

ειεύζεξε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ησλ αλεμάξηεησλ νξγαλώζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, εγθαζηδξύνληαο κηα αλεμάξηεηε δηθαηνζύλε θαη 

δηνξγαλώλνληαο ηηο πξν πνιινύ αλακελόκελεο ειεύζεξεο θαη δίθαηεο εθινγέο· 

7. ζεκεηώλεη όηη, ζύκθσλα κε ηελ νξγάλσζε «Γεκνζηνγξάθνη ρσξίο ζύλνξα», ε 

Δξπζξαία είλαη ε ρώξα κε ηνλ ιηγόηεξν ειεύζεξν ηύπν ζηνλ θόζκν θαη ε κόλε ρώξα ηεο 

ππνζαράξηαο Αθξηθήο ρσξίο νύηε έλα ηδησηηθό θαλάιη· δεηεί λα ιεθζνύλ κέηξα γηα λα 

επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία αλεμάξηεησλ θαη ειεύζεξσλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεκνζηνγξάθσλ από απζαίξεηεο παξεκβάζεηο· 

8. δεηεί από ηηο αξρέο λα επηηξέςνπλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ εληόο ηεο ρώξαο θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ λόκηκε θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ πξνο θαη από ηε ρώξα, κε ηελ 

άξζε ηεο απαίηεζεο ζεώξεζεο εμόδνπ θαη ηελ κεηαρείξηζε ησλ αηόκσλ πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηελ ρώξα ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα· 

9. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο λα ζέζεη ηέινο ζηηο πξαθηηθέο κηαο επ’ αόξηζηνλ 

εζληθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ε νπνία ζπρλά ηζνδπλακεί κε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία 

θαη, σο εθ ηνύηνπ, παξαβηάδεη ην δηεζλέο δίθαην, θαη λα απνζηξαηεύζεη όινπο ηνπο 

θιεξσηνύο ζην ηέινο ησλ 18 κελώλ ελεξγνύο ππεξεζίαο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Δξπζξαίαο λα δηαζθαιηζηεί όηη θαλείο δελ αλαιακβάλεη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε πξηλ 

από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη όηη θαλέλα άιινο πνιίηεο ηεο 
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ρώξαο δελ ζηξαηνινγείηαη κεηά ηελ θαλνληθή ειηθία ζηξαηνιόγεζεο· θαιεί πεξαηηέξσ 

ηελ θπβέξλεζε λα δηαζθαιίζεη όηη ζε όινπο όζνπο ππεξεηνύλ παξέρεηαη ζηέγε θαη 

ζπλζήθεο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ην δηεζλέο δίθαην ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη όηη ακείβνληαη θαηά ηξόπν πνπ λα επηηξέπεη κηα αμηνπξεπή δσή· 

10. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα πξνβιέςεη ηελ αληίξξεζε ζπλείδεζεο ζηε ζηξαηησηηθή ζεηεία, 

θαη λα παξάζρεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη κε επηβαξπληηθέο ππεξεζίεο κε ζηξαηησηηθήο 

θύζεο, δηάξθεηαο ζπγθξίζηκεο κε εθείλε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο· 

11. θαιεί ηηο αξρέο λα ζέζνπλ άκεζν ηέινο ζηηο παξάλνκεο πξαθηηθέο ηεο απζαίξεηεο 

θξάηεζεο ρσξίο απαγγειία θαηεγνξίαο ή δίθε, ηεο θξάηεζεο ζε απνκόλσζε θαη ηεο 

θξάηεζεο ζε αλεπίζεκα θέληξα θξάηεζεο, λα παξάζρνπλ ακειιεηί πιεξνθνξίεο ζηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζρεηηθά κε ην πνύ βξίζθνληαη θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο, αθεηέξνπ δε λα ζεβαζηνύλ πιήξσο ηα δηθαηώκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ· 

θαιεί πεξαηηέξσ ηηο αξρέο λα ζέζνπλ ηέξκα ζηελ θξάηεζε ή ηελ επηβνιή ηηκσξίαο 

ζηνπο ιηπνηάθηεο κεηά ηνπο 18 κήλεο ζεηείαο πνπ νξίδεη ε Γηαθήξπμε πεξί 

Σηξαηησηηθήο Θεηείαο· δεηεί ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ησλ αηόκσλ πνπ θξαηνύληαη γηα 

ηνλ ιόγν απηό· 

12. θαιεί ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο λα δηαζθαιίζνπλ όηη όινη νη θξαηνύκελνη ηπγράλνπλ 

αλζξώπηλεο κεηαρείξηζεο, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, παξέρνληάο ηνπο ηελ θαηάιιειε ζηέγε, ηξνθή, λεξό, ζπλζήθεο πγηεηλήο 

θαη ηελ πξόζβαζή ηνπ ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θαη λα εμαζθαιίζνπλ όηη 

θαλείο δελ ζα ππόθεηηαη ζε βαζαληζηήξηα ή άιιε ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή 

κεηαρείξηζε· θαιεί ηηο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ όηη όινη νη ηζρπξηζκνί γηα βαζαληζηήξηα 

θαη άιινπ είδνπο θαθνκεηαρείξηζε ζα δηεξεπλώληαη δεόλησο θαη όηη νη ππεύζπλνη ζα 

θαινύληαη λα ινγνδνηήζνπλ· θαιεί ηηο αξρέο λα αλνίμνπλ ηηο θπιαθέο θαη άιινπο 

ρώξνπο θξάηεζεο γηα επηζεώξεζε από αλεμάξηεηνπο θνξείο παξαθνινύζεζεο· 

13. δεηεί ηελ άκεζε θαη άλεπ όξσλ απειεπζέξσζε όισλ ησλ θξαηνπκέλσλ ζπλείδεζεο θαη 

ηελ ζπκκόξθσζε ηεο Δξπζξαίαο κε ηηο ππνρξεώζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ ζηνπο θνξείο 

πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλώλ ζπλζεθώλ πεξί 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Δξπζξαία· δεηεί από ηελ θπβέξλεζε 

λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ζηε ρώξα ζε αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ ΟΖΔ θαη 

ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εηδηθνύ εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ, θαη 

λα παξάζρεη ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα ζηελ Δξπζξαία ηελ δπλαηόηεηα λα αζθήζεη πιήξσο ηα θαζήθνληά ηεο θαη 

λα ζπλεξγαζηεί κε απηήλ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά· θαιεί ηνλ εηδηθό 

εληεηαικέλν ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα λα ζπληνλίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ κε 

άιινπο δηεζλείο παξαηεξεηέο θαη λα ππνβάιεη ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην 

αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε ρώξα· 

14. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα παύζεη ακέζσο λα εθαξκόδεη ηελ πξαθηηθή ησλ αθνύζησλ 

εμαθαλίζεσλ θαη όισλ ησλ κνξθώλ εμσδηθαζηηθήο εθηέιεζεο, κεηαμύ άιισλ κέζσ 

αλάθιεζεο ηεο πνιηηηθήο shoot-to-kill (εμαπόιπζεο ππξώλ κε ζθνπό ηε δνινθνλία) ζηα 

ζύλνξα θαη δεκηνπξγίαο ελόο απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ γηα ηελ αλεύξεζε ησλ 

αγλννπκέλσλ· 

15. θαιεί ηα θξάηε κέιε όπσο, θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα παξνρή αζύινπ ζε 

ππεθόνπο ηεο Δξπζξαίαο, ιακβάλνπλ ππόςε ηελ επ’ αόξηζηνλ επηζηξάηεπζε ζηελ 
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Δξπζξαία σο παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ηζνδπλακεί κε 

θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη, σο εθ ηνύηνπ, απαγνξεύεηαη από ην δηεζλέο δίθαην θαη 

ηελ ύπαξμε γεληθεπκέλνπ θηλδύλνπ απζαίξεηεο θξάηεζεο, βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ 

κνξθώλ θαθήο κεηαρείξηζεο γηα θάζε αηηνύληα άζπιν πνπ επηζηξέθεη ζηελ Δξπζξαία, 

θαη ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζε όζνπο δηέθπγαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

δηαθεύγνπλ από ηελ Δξπζξαία, ηεξώληαο ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνώζεζεο· 

16. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο λα αλαζηείιεη ακέζσο θάζε ππνζηήξημε ή 

δξαζηεξηόηεηα, όπσο ηελ ζηήξημε επαλαζηαηηθώλ θηλεκάησλ ζε γεηηνληθέο ρώξεο, πνπ 

ελδέρεηαη λα ππνλνκεύζνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή ζηαζεξόηεηα, αθεηέξνπ δε λα αλαζηείιεη 

ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηε Σανπδηθή Αξαβία θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, σο 

θεκνινγείηαη έλαληη ρξεκαηηθήο αληηπαξνρήο, γηα ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπο 

ζηελ Υεκέλε· θαιεί ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο λα θαηαπνιεκήζνπλ θαη όρη λα εγθξίλνπλ 

ζησπεξά, ην ιαζξεκπόξην όπισλ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θαηά παξάβαζε ηνπ 

εκπάξγθν όπισλ πνπ έρεη επηβάιεη ζηελ ρώξα απηή ν ΟΖΔ· 

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

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

Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ην 

Παλαθξηθαληθό Κνηλνβνύιην, ηνπο ζπκπξνέδξνπο ηεο Σπλέιεπζεο Ίζεο 

Δθπξνζώπεζεο ΑΚΔ-ΔΔ, ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε, θαζώο θαη ζηνλ Πξόεδξν, ην 

θνηλνβνύιην θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο. 


