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B8-0323/2016 

Ψήυισμα τοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με την κατάσταση στην Ερσθραία 

(2016/2568(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 

1948, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε θάζε 

κνξθήο κηζαιινδνμίαο θαη δηάθξηζεο κε βάζε ηε ζξεζθεία ή ηελ πίζηε ηνπ 1981, 

– έρνληαο ππφςε ηε Σχκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 θαη ην Σχκθσλν ηεο Νέαο Υφξθεο 

ηνπ 1967, 

–  έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία ηνπ Μαΐνπ 2014, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαζεσξεκέλε Σπκθσλία ηνπ Κνηνλνχ θαη ηε ξήηξα ηεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε δεκνθξαηία, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξσηνβνπιία κεηαλαζηεπηηθήο νδνχ ΔΔ-Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο, ε 

νπνία δξνκνινγήζεθε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2014, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 21 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,  

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 208 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ «Δπξσπατθή Σπλαίλεζε γηα ηελ Αλάπηπμε» ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005, 

– έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν απνηειεζκάησλ ηνπ ηέηαξηνπ θφξνπκ πςεινχ επηπέδνπ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο, ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηε ζχκπξαμε 

γηα απνηειεζκαηηθή αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, 

– έρνληαο ππφςε ηηο δειψζεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΔΥΔΓ ζρεηηθά κε ηνπο πνιηηηθνχο 

θξαηνχκελνπο ζηελ Δξπζξαία ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2014, 

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

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ Αηζηνπία 

ην 1993 κεηά απφ 30εηή πφιεκν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, ν 

πφιεκνο ζηα ζχλνξα κε ηελ Αηζηνπία ηελ πεξίνδν 1998-2000 πξνθάιεζε απφ 54.000 

έσο 137.000 ζαλάηνπο· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηνλ θφζκν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο (61%) ησλ θαηνίθσλ ηεο Δξπζξαίαο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη ζηα 6 

εθαηνκκχξηα, έρνπλ ειηθία έσο 25 εηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 186ε ζέζε κεηαμχ 188 ρσξψλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ Γείθηε 
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Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο ηνπ UNDP· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 69% ηνπ πιεζπζκνχ 

δεη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία απεηιείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε 

νπνία ελδέρεηαη λα έρεη δξακαηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε δηαηξνθή, ηελ πξφζβαζε ζε 

χδξεπζε θαη απνρέηεπζε, ηελ πγεία θαη ηε ζηέγαζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία δελ έρεη δηεμαγάγεη δεκνθξαηηθέο εθινγέο απφ ην 

1993· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Σχληαγκα ηεο Δξπζξαίαο, ην νπνίν θπξψζεθε ην 

1996, δελ εθαξκφζηεθε πνηέ θαη φηη απφ ην 2001 ε ρψξα βπζίδεηαη ζηαδηαθά ζηε 

δηθηαηνξία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, κεηά απφ «αληαξζία ηεο 

εμφξηζηεο αληηπνιίηεπζεο ε νπνία παξνπζηάζηεθε σο απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο», 

ζεκεηψζεθε λέν θχκα καδηθψλ ζπιιήςεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηθαηνινγεζεί ην θιείζηκν ηεο ρψξαο· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φιεο νη κνξθέο αληηπνιίηεπζεο, ηφζν εληφο ρψξαο φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, ζεσξνχληαη πξφθιεζε απφ ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο θαη φηη άηνκα δέρνληαη 

παξελνριήζεηο, θαηαδηψθνληαη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απεηινχληαη κε ζάλαην 

θαη δνινθνλνχληαη· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ εθαξκφδεηαη ν λφκνο πνπ πεξηνξίδεη ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία 

ζηελ Δξπζξαία ζε κέγηζηε δηάξθεηα 36 κελψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλζήθεο ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πξνζνκνηάδνπλ ζηε δνπιεία θαη ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη λένη εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππνινγίδεηαη φηη 305.000 Δξπζξαίνη, δειαδή ην 5% ηνπ 

πιεζπζκνχ, έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ιφγσ ηεο δξακαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ηεικάησζεο ηεο νηθνλνκίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, απφ ηνπο 200.000 

πξφζθπγεο πνπ δηέζρηζαλ ηε Μεζφγεην ην 2014, πεξίπνπ ην 18%, ή ζρεδφλ έλαο ζηνπο 

πέληε, ήηαλ Δξπζξαίνη· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θαζεζηψο ηεο Δξπζξαίαο δεηάεη ηνπιάρηζηνλ ην 2% ησλ 

εηζνδεκάησλ ηεο δηαζπνξάο ηεο ρψξαο σο θφξν αλάθακςεο θαη αλαζπγθξφηεζεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαζπνξά ηεο Δξπζξαίαο δέρεηαη ηαθηηθά απεηιέο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ αληίπνηλα εηο βάξνο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ δνπλ αθφκε ζηε ρψξα· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αξρέο ηεο ρψξαο απαγφξεπζαλ ηελ είζνδν εηδηθνχ εηζεγεηή 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ν νπνίνο δηνξίζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 

γηα λα δηεξεπλήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο απμαλφκελεο κεηαλάζηεπζεο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ν εηδηθφο εηζεγεηήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δέρζεθε επίζεο απεηιέο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ ζηελ Δξπζξαία ζπκπέξαλε ην 

2015 φηη ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο δηαπξάηηεη «ζπζηεκαηηθέο, εθηεηακέλεο θαη ζνβαξέο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε έλα πιαίζην πιήξνπο απνπζίαο θξάηνπο 

δηθαίνπ»· ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνηλά κνηίβα θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ 

Δξπζξαία πεξηιακβάλνπλ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζεηείαο, απζαίξεηεο ζπιιήςεηο, θξαηήζεηο, εμσδηθαζηηθέο εθηειέζεηο θαη βίαηεο 

εμαθαλίζεηο, θαζψο θαη βαζαληζηήξηα θαη ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε θαηά ηελ θξάηεζε, 

πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο θπθινθνξίαο, παξελφριεζε 
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εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΖΔ, νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ), 

δεκνζηνγξάθσλ θαη αηφκσλ ΛΟΑΓΜ θαη θαηαζηνιή ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, ηα 

νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ εηδηθφ εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη νηθνπκεληθά, αλαθαίξεηα, 

αδηαίξεηα, θαη αιιειέλδεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε απνηειεί δηθαίσκα· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε πνιιέο ΜΚΟ θαη ηνλ εηδηθφ εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία, ηα πξφηππα ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ Τχπνπ θαη ηεο έθθξαζεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ρεηξφηεξα ζηνλ θφζκν·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηνπιάρηζηνλ 21 ζπγγξαθείο θαη δεκνζηνγξάθνη απφ ηελ 

Δξπζξαία, κεηαμχ απηψλ ν Σνπεδφο-Δξπζξαίνο ζπγγξαθέαο Dawit Isaak, 

ζπλειήθζεζαλ γηα άγλσζηεο θαηεγνξίεο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2001 θαη εμαθνινπζνχλ 

λα θξαηνχληαη ζε απνκφλσζε ρσξίο λα ηνπο έρεη απαγγειζεί θαηεγνξία ή λα έρεη 

δηεμαρζεί δίθε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρνπλ δηαηππσζεί ζνβαξνί ηζρπξηζκνί φηη 

ελδέρεηαη λα έρνπλ πιένλ ράζεη ηε δσή ηνπο εμαηηίαο ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ ζηηο 

θπιαθέο ηεο Δξπζξαίαο·   

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νξγαλψζεηο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηφ ζεκαίλεη φηη παξεκπνδίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηεζλνχο βνήζεηαο ζηελ Δξπζξαία· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κέξαο ηεο Αθξηθήο απνηειεί αλέθαζελ ζεκαληηθή πεξηνρή 

απφ γεσζηξαηεγηθή άπνςε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζήκεξα νιφθιεξε ε πεξηνρή έρεη 

απνζηαζεξνπνηεζεί· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα θξάηε ηνπ Κφιπνπ επηδεηλψλνπλ απηή 

ηελ απνζηαζεξνπνίεζε, ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ πνιέκνπ ζηελ Υεκέλε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη ρψξεο απηέο δηαηεξνχλ πξνλνκηαθέο ζρέζεηο κε ηελ Δξπζξαία, κεηαμχ 

άιισλ ε Σανπδηθή Αξαβία, ην Καηάξ θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο Δξπζξαίαο, φπσο ην ιηκάλη ηνπ Αζάκπ, γηα 

ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο επεκβάζεηο ζηελ Υεκέλε· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία ζεσξείηαη απφ ηελ ΔΔ, θαη ηδίσο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε ηεο πνπ απνίθηζαλ ηκήκα ηεο πεξηνρήο, σο ρψξα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηα γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα· 

ΗΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηεζλήο βνήζεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο, ζα πξέπεη λα εζηηάδεη θπξίσο ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηε δεκνθξαηία, 

ην θξάηνο δηθαίνπ, ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ην αδηαίξεην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηηο αξρέο 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αξρψλ ηνπ Φάξηε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ· 

ΗΕ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη έξγα ζηελ Δξπζξαία απφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο ην 1993· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία αλέζηεηιε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ ΔΔ ην 2001, φηαλ ζρεδφλ φινη νη μέλνη νξγαληζκνί βνήζεηαο πνπ 

εξγάδνληαη ζηε ρψξα εθδηψρζεθαλ· 

ΗΖ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2014, ππνπξγνί ηεο ΔΔ ησλ 28 θαη πνιιψλ 
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αθξηθαληθψλ θξαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δξπζξαίαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε 

Αθξηθαληθή Έλσζε δξνκνιφγεζαλ ηελ πξσηνβνπιία κεηαλαζηεπηηθήο νδνχ ΔΔ-

Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο, ε νπνία είλαη επίζεο γλσζηή σο δηαδηθαζία ηνπ Φαξηνχκ, θαη ε 

νπνία απνζθνπεί ζηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ Δπξψπε ππφ ην 

πξφζρεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο 

κεηαλαζηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία ηνπ Φαξηνχκ ζπλεπάγεηαη επίζεο 

δηεζλή λνκηκφηεηα θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ην θαζεζηψο ηεο Δξπζξαίαο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αξρέο ηεο Δξπζξαίαο αλαθνίλσζαλ ηνλ Φεβξνπάξην φηη ε 

ζπκθσλία απηή δελ ζα νδεγήζεη ζε θακία κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα 

ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία ηνπ Φαξηνχκ πξνσζήζεθε απφ ηελ ηηαιηθή 

Πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΔ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ θαη ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δξπζξαία κπνξεί λα επσθειεζεί απφ δξάζεηο ζην πιαίζην 

ηνπ ηακείνπ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Αθξηθή θαη κπνξεί λα ιάβεη πξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ αλζξψπνπ· 

1. πηζηεχεη φηη ε βηψζηκε ιχζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Δξπζξαίαο κπνξεί λα βξεζεί κφλν 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο ελφο ειεχζεξνπ, δεκνθξαηηθνχ θαη ζηαζεξνχ θξάηνπο φπνπ ζα 

κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ε αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ζα 

δηαζθαιίδνληαη ίζα δηθαηψκαηα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο· 

2. θαηαδηθάδεη ζζελαξά ηηο απμαλφκελεο ζπζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο ρψξαο θαη γηα ηελ πεξηνρή ζπλνιηθά· 

3. θαηαδηθάδεη ζζελαξά ηε ζπζηεκαηηθή παξελφριεζε δεκνζηνγξάθσλ θαη εθπξνζψπσλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Δξπζξαία· θαηαδηθάδεη, επίζεο, ηηο ζπζηεκαηηθέο 

απεηιέο εηο βάξνο ηεο δηαζπνξάο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηνλ θφξν αλάθακςεο θαη 

αλαζπγθξφηεζεο· 

4. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ εθηεηακέλε ζχλδεζε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, πνιηηηθήο θαη 

δηαθζνξάο ζηελ Δξπζξαία· δεηεί ηε δηεμαγσγή αλεμάξηεηεο δηεζλνχο έξεπλαο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ ηεο ΔΔ ζε παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο κε 

ηε κνξθή δνπιείαο, θαζψο θαη ηελ αλνρή θαη ζηήξημε πξνο ην θαζεζηψο ηεο Δξπζξαίαο·  

5. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ν πιεζπζκφο ηεο Δξπζξαίαο, εηδηθφηεξα δε νη πξφζθπγεο θαη ηα 

εθηνπηζζέληα άηνκα, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη, δεδνκέλεο ηεο 

δξακαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εληφο ηεο ρψξαο θαη ησλ 

εληάζεσλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο· 

6.  θαηαδηθάδεη ζζελαξά ηε δηαδηθαζία ηνπ Φαξηνχκ ε νπνία λνκηκνπνηεί θπβεξλήζεηο πνπ 

απνηεινχλ θαζαπηέο αηηία κεηαλάζηεπζεο· θαηαδηθάδεη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε απφ 

ηελ ΔΔ γηα πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ησλ ζπλνξηαθψλ 

ειέγρσλ ππφ ην πξφζρεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο 
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δεκηνπξγίαο «ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο», νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

λνκηκνπνηνχλ απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα θαη δηθηαηνξίεο ρσξίο λα πξαγκαηνπνηείηαη 

θακία αιιαγή ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ρσξψλ φπσο ηεο Δξπζξαίαο·  

7. θαηαδηθάδεη θάζε είδνο πνιηηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, φζνλ αθνξά ηελ επίζεκε αλαπηπμηαθή βνήζεηα 

(ΔΑΒ)· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ηεξνχλ πξάγκαηη ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο 

ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπο έλαληη ηεο Δξπζξαίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη επζπγξακκίδνληαη θαη φηη δελ ππνλνκεχνπλ ηνλ ζηφρν 

ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο· εθθξάδεη ηε ιχπε 

ηνπ γηα ηελ απμαλφκελε ηάζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ λα αθνινπζεί 

ζπκθέξνληα γεσπνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη ηδησηηθνχ θέξδνπο· 

8. θάλεη έθθιεζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε θαη θχζε ηεο ΔΑΒ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο δηαθαλνχο θαη ππεχζπλνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο 

εθζέζεσλ· ππελζπκίδεη ηνλ κνλαδηθφ ξφιν ηεο ΔΑΒ ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο 

νπζηαζηηθψλ αλαπηπμηαθψλ απνηειεζκάησλ· δεηεί ε βνήζεηα ηεο ΔΔ λα επζπγξακκηζηεί 

κε ηηο δηεζλψο ζπκθσλεζείζεο αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο, λα 

επηθεληξψλεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, λα πξνάγεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ θαη λα εζηηάδεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ 

πξνβιεκάησλ ηεο αληζφηεηαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ ρξφληνπ ππνζηηηζκνχ, θαζψο θαη 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΣΒΑ) πνπ εγθξίζεθαλ πξφζθαηα· 

9. ππελζπκίδεη φηη ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά δεκφζηνπο πφξνπο, 

πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ΣΒΑ· 

10. θαιεί ηελ ΔΔ λα ιάβεη έθηαθηα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα βνεζήζεη ηνλ ιαφ ηεο 

Δξπζξαίαο λα εληζρχζεη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ ζην θαηλφκελν El Niño, νχησο ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη ε πξφζβαζε ζε χδξεπζε θαη απνρέηεπζε· 

11. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ην Σπκβνχιην ΑΚΔ-ΔΔ, ηελ 

Κνηλφηεηα Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. 


