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B8-0324/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία 

(2016/2568(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηά ηνπ ζηηο 27 Μαΐνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπηπμηαθή βνήζεηα ηεο ΔΔ πξνο ηελ Δξπζξαία, ππό ην πξίζκα ηεθκεξησκέλσλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε ηεο Δηδηθήο Δηζεγήηξηαο ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία, Sheila B. Keetharuth, ζηηο 

28 Οθησβξίνπ 2015, θαηά ηε 70ε ζύλνδν ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα ζηελ Δξπζξαία, ηεο 4 Ηνπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 1907 (2009) ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, κε ηελ 

νπνία επηβιήζεθε  εκπάξγθν όπισλ θαηά ηεο Δξπζξαίαο θαη ηαμηδησηηθέο απαγνξεύζεηο 

γηα ηνπο εγέηεο ηεο, θαη απνθαζίζηεθε λα δεζκεπηνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

νξηζκέλσλ πνιηηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ αμησκαηνύρσλ ηεο ρώξαο αθνύ πξνεγνπκέλσο 

ε θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο θαηεγνξήζεθε όηη ππνβνήζεζε  ηελ Αl-Shabaab ζηε 

Σνκαιία θαη όηη, θαηά πιεξνθνξίεο,  αξλήζεθε λα απνζύξεη ηα ζηξαηεύκαηά ηεο από  

ηελ ππό ακθηζβήηεζε κεζόξην κε ην Τδηκπνπηί, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2023 (2011) ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, πνπ 

ελίζρπζε ηηο θπξώζεηο θαηά ηεο Δξπζξαίαο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2244 (2015) ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ε 

νπνία επέθηεηλε ην εκπάξγθν όπισλ πνπ επηβιήζεθε ζηε Σνκαιία θαη ηελ Δξπζξαία, 

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

ζρεηηθά κε πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ηεο Δξπζξαίαο
1
, πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

απόθαζε 2010/414/ΚΔΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26 Ηνπιίνπ 2010
2
, θαη  

ηξνπνπνηήζεθε πεξαηηέξσ κε ηελ απόθαζε 2012/632/ΚΔΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 15 

Οθησβξίνπ 2012
3
, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 667/2010 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπιίνπ 

2010, ζρεηηθά κε νξηζκέλα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ηεο Δξπζξαίαο
4
, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ Τύπνπ ηεο ΔΥΔΓ ζηηο 18 Σεπηεκβξίνπ 

2014 ζρεηηθά κε ηνπο πνιηηηθνύο θξαηνύκελνπο ζηελ Δξπζξαία, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 

                                                 
1
 ΔΔ L 51 ηεο 2.3.2010, ζ. 19. 

2
 ΔΔ L 195 ηεο 27.7.2010, ζ. 74. 

3
 ΔΔ L 282 ηεο 16.10.2012, ζ. 46. 

4
 ΔΔ L 195 ηεο 27.7.2010, ζ. 16. 
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2016 ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηάζθεςεο Κνξπθήο ηεο Βαιέηα ηεο 12εο 

Ννεκβξίνπ 2015, 

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

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε εδξάδεηαη ζε κηα ηζρπξή δέζκεπζε γηα 

ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζε παγθόζκην επίπεδν, θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αξρέο απηέο 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο ηδξπηηθέο Σπλζήθεο ηεο ΔΔ· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 21 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νξίδεη 

όηη ε δξάζε ηεο Έλσζεο ζηε δηεζλή ζθελή θαηεπζύλεηαη από ηηο αξρέο πνπ έρνπλ 

εκπλεύζεη ηε δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεύξπλζή ηεο θαη ηηο νπνίεο επηδηώθεη 

λα πξνσζήζεη ζηνλ επξύηεξν θόζκν: ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηελ 

νηθνπκεληθόηεηα θαη ην αδηαίξεην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ 

ειεπζεξηώλ, ηνλ ζεβαζκό ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηηο αξρέο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο 

αιιειεγγύεο θαη ηνλ ζεβαζκό ησλ αξρώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ Φάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ Δηδηθή Δηζεγήηξηα ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Δξπζξαία, ηξεηο είλαη νη βαζηθνί ηνκείο 

πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία, ήηνη: ε απόιαπζε ησλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο ζε θαηάιιειε 

ζηέγαζε· ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξώπσλ· θαη ν απμαλόκελνο αξηζκόο 

ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ απνηεινύλ κέξνο ησλ πάλσ από 5 000 αλζξώπσλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ηε ρώξα ζε κεληαία βάζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν θύξηνο ιόγνο ηεο θπγήο απηήο παξακέλεη ε ζηξαηησηηθή 

ζεηεία, ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηζνδπλακεί κε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό πεξηιακβάλεη δπζαλάινγεο θπξώζεηο γηα αζήκαληα 

ζθάικαηα θαη ην θόβν εγθισβηζκνύ ζε ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα δεθαεηίεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί σο πξόζρεκα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

αθεξαηόηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εζληθήο απηάξθεηαο· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ην δηθαίσκα ζε θαηάιιειε ζηέγαζε 

θαη πνπ απνξξένπλ από αλαγθαζηηθέο εμώζεηο απμήζεθαλ ζηελ Δξπζξαία από ηηο αξρέο 

ηνπ 2015· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πεξίπνπ 800 ζπίηηα έρνπλ θαηεδαθηζηεί ζηελ 

Αζκάξα θαη ζε πνιιά ρσξηά ζηελ πεξηνρή ηεο Αζκάξα, θαζώο θαη ζε άιιεο πόιεηο, 

όπσο ε Adi keyh· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πεξίπνπ 3.000 άηνκα έρνπλ θαηαζηεί άζηεγα 

ιόγσ ησλ αλαγθαζηηθώλ εμώζεσλ θαη ησλ θαηεδαθίζεσλ νηθηώλ· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2015 εθαηνληάδεο Δξπζξαίνη πξόζθπγεο  

δηαδήισζαλ κπξνζηά από ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, δεηώληαο 

από ηελ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε λα αζθήζεη πίεζε γηα δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζηε ρώξα ηνπο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη δηαδεισηέο  θαηεγόξεζαλ ηνλ επί καθξόλ 

πξόεδξν ηεο Δξπζξαίαο Isaias Afewerki σο δηθηάηνξα θαη θάιεζαλ κεη' επηηάζεσο ηελ 

Αθξηθαληθή Έλσζε λα αλαιάβεη δξάζε· 
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Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηελ Δξπζξαία, δηαπξάηηνληαη από ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Δξπζξαίαο ζπζηεκαηηθέο, εθηεηακέλεο θαη ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ινγνδνζία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

απόιαπζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηώλ έρεη πεξηνξηζηεί ζνβαξά ζε έλα γεληθό 

πιαίζην  πιήξνπο έιιεηςεο θξάηνπο δηθαίνπ· ιακβάλνληαο, επηπιένλ, ππόςε όηη νη 

παξαβηάζεηο πνπ δηαπξάηηνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ  εθηειέζεσλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή 

δίθεο, ησλ βαζαληζηεξίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεμνπαιηθώλ βαζαληζηεξίσλ), 

ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ελδέρεηαη λα ζπληζηνύλ 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο· 

H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε κε ηίηιν «Ζ παξάλνκε δηαθίλεζε θαη 

εκπνξία αλζξώπσλ ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο-Γηαδξνκή ηεο Κεληξηθήο  Μεζνγείνπ» ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο (ISSP) ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Αξρήο γηα ηελ 

Αλάπηπμε (IGAD) θαη ηνπ εδξεύνληνο ζην Νατξόκπη Ηδξύκαηνο SAHAN, δηπισκάηεο 

ηεο Δξπζξαίαο θαη ζεκαίλνληεο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο απηνύ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο 

ελέρνληαη καδηθά ζε δξαζηεξηόηεηεο εκπνξίαο θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο  αλζξώπσλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη Γεκνζηνγξάθνη ρσξίο Σύλνξα θαηέηαμαλ ην 2015 ηελ 

Δξπζξαία σο ηε ρεηξόηεξε ρώξα ζηνλ θόζκν όζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία ηνπ Τύπνπ, 

θάησ από ηε Βόξεηα Κνξέα· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Παξαηεξεηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνλίδεη όηη δελ 

πθίζηαηαη αλεμηζξεζθία ζηελ Δξπζξαία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θπβέξλεζε δηώθεη 

ηνπο πνιίηεο πνπ αζπάδνληαη άιιεο ζξεζθείεο πιελ ησλ ηεζζάξσλ πνπ αλαγλσξίδεη· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζξεζθεηώλ ε 

θπβέξλεζε παξεκβαίλεη ζηελ  άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαζεθόλησλ ησλ πνιηηώλ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ επέβαιε θπξώζεηο ζηελ Δξπζξαία αξρηθά ηνλ Μάξηην ηνπ 

2010 πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζεη ηελ απόθαζε 1907 (2009) ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ηνπ ΟΖΔ, θαη όηη ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη έλα εκπάξγθν όπισλ, ηαμηδησηηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη δεζκεύζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ πξόζσπα πνπ 

ζπληζηνύλ απεηιή γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ εζληθή ζπκθηιίσζε· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2016 ν ππνπξγόο Δζληθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Δξπζξαίαο θαη ν επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ππέγξαςαλ ην εζληθό 

ελδεηθηηθό πξόγξακκα (ΔΔΠ) ζην πιαίζην ηνπ 11νπ Δπξσπατθνύ Τακείνπ Αλάπηπμεο 

(ΔΤΑ) ζηελ Αζκάξα, ύςνπο 200 εθαηνκκπξίσλ EUR γηα ηα επόκελα πέληε έηε· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα επηθεληξώλνληαη ζηηο αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ 

εηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015 ε Δπηηξνπή Αλάπηπμεο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ δήηεζε από ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία 

Δμσηεξηθήο Γξάζεο λα ιάβνπλ ππόςε ηα πνξίζκαηα πνπ απνζηάιεθαλ ζηελ Δπηηξνπή 

ηνπ ΔΤΑ ζρεηηθά κε ην ζρέδην εζληθνύ ελδεηθηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δξπζξαία 

θαη πνπ αθνξνύζαλ ην εύξνο θαη ηε ζνβαξόηεηα ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί από ην θαζεζηώο ηεο Δξπζξαίαο, ηελ έιιεηςε 

αμηνπηζηίαο ηνπ ελ ιόγσ θαζεζηώηνο σο εηαίξνπ αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηε 
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δηάρπηε δηαθζνξά θαη ηε ζρεδόλ πιήξε απνπζία δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ην θίλδπλν θαηάρξεζεο θνλδπιίσλ ηνπ 

ΔΤΑ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δπηηξνπή 

Αλάπηπμεο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΔΤΑ λα κελ εγθξίλεη ην ΔΔΠ ελ αλακνλή 

πεξαηηέξσ ζπλνκηιηώλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2015 ε Δπηηξνπή ηνπ ΔΤΑ ελέθξηλε 

νκόθσλα ην ΔΔΠ γηα ηελ Δξπζξαία, ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αξρηθή πξόηαζε 

ηεο Δπηηξνπήο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο αγσλίδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

έλα απμαλόκελν ξεύκα  πξνζθύγσλ, αηηνύλησλ άζπιν θαη κεηαλαζηώλ δηα κέζνπ ηεο 

Μεζνγείνπ θαη θαηά κήθνο άιισλ παξάηππσλ νδώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα 

κε εθηηκήζεηο ηνπ ΟΖΔ, ην 9 % ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 4.5 εθαηνκκπξίσλ ηεο Δξπζξαίαο 

έρεη ήδε εγθαηαιείςεη ηε ρώξα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2015 νη Δξπζξαίνη πνπ 

δήηεζαλ άζπιν ζηελ Δπξώπε ήηαλ ε ηέηαξηε κεγαιύηεξε νκάδα κεηά ηνπο Σύξηνπο, 

ηνπο Ηξαθηλνύο θαη ηνπο Αθγαλνύο· 

1. θαιεί ηηο αξρέο ηεο Δξπζξαίαο λα ειεπζεξώζνπλ όινπο ηνπο πνιηηηθνύο θξαηνπκέλνπο, 

λα κεηαξξπζκίζνπλ θαη λα κεηώζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία, λα παύζνπλ όιεο ηηο 

αλαγθαζηηθέο εμώζεηο θαη θαηεδαθίζεηο θαη λα επεθηείλνπλ ηελ παξνρή θνηλσληθώλ 

θαηνηθηώλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζέβεηαη θαη λα εθαξκόδεη ε Δξπζξαία ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε ρσξίο θαηαλαγθαζκό, ε παξαβίαζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ηόζνπο λένπο 

Δξπζξαίνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα· 

2. ηνλίδεη όηη πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα  ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ειιείκκαηνο 

δηθαηνζύλεο, ζηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, ηεξκαηίδνληαο ηελ απηαξρηθή εμνπζία πνπ αζθείηαη κε ηνλ θόβν ηεο 

επ’ αόξηζηνλ επηζηξάηεπζεο, ησλ απζαίξεησλ θξαηήζεσλ ζε απνκόλσζε, ησλ 

βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

3. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ηε 

ζπλερηδόκελε ύπαξμε πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ θαηά παξάβαζε ησλ αξρώλ ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ· δεηεί ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ Σνπεδνεξπζξαίνπ δεκνζηνγξάθνπ Dawit 

Isaak, πνπ θξαηείηαη ππό θαθέο ζπλζήθεο θαη ρσξίο δίθε από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2001· 

ηνλίδεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο· 

4. ππελζπκίδεη όηη ε αλεμηζξεζθία είλαη ζεκειηώδεο δηθαίσκα θαη θαηαδηθάδεη έληνλα 

θάζε πξάμε βίαο ή δπζκελή δηάθξηζε ιόγσ ζξεζθεύκαηνο· 

5. ηνλίδεη όηη ε βηώζηκε εηξήλε, ε αλάπηπμε θαη ε επεκεξία είλαη αλέθηθηεο ρσξίο ηνλ 

ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· θαιεί κεη' επηηάζεσο ηα θξάηε κέιε, ηελ ΔΔ 

θαη άιινπο δηεζλείο δσξεηέο λα επηδείμνπλ ηε δένπζα επηκέιεηα όζνλ αθνξά ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε·  

6. ππελζπκίδεη όηη ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί βαζηθή αμία ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ΔΔ όζνλ αθνξά ην 

Κέξαο ηεο Αθξηθήο θαη ζα πξέπεη, σο εθ ηνύηνπ, λα πεξηιακβάλεηαη ηαθηηθά ζηνλ 

δηάινγν κε ηελ Δξπζξαία· πηζηεύεη, ζην πιαίζην απηό, όηη ε άλεπ όξσλ παξνρή ηεο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πνπ ζπκθσλήζεθε πξόζθαηα από ηελ ΔΔ θαη ηελ Δξπζξαία 
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κπνξεί λα ζέζεη ππό ακθηζβήηεζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ΔΔ ζε απηή 

ηελ αζηαζή πεξηνρή ζηελ Αθξηθή· 

7. πηζηεύεη όηη ε Δπηηξνπή ηνπ ΔΤΑ ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη ππόςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο λα κελ εγθξίλεη ην ΔΔΠ θαη λα κε ζπκκεηάζρεη ζε πεξαηηέξσ 

ζπδεηήζεηο· ζεσξεί όηη ε απόθαζε λα εγθξηζεί ην ΔΔΠ γηα ηελ Δξπζξαία, παξά ηελ 

αληίζεηε γλώκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε δεκνθξαηηθνύ ειιείκκαηνο 

θαη ππνλνκεύεη ζνβαξά ην ξόιν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζην λα 

εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθώλ ζηόρσλ ηεο ΔΔ· δεηεί, 

ζην πιαίζην απηό, λα δνζεί ζην  Κνηλνβνύιην εμνπζία ειέγρνπ επί ηνπ ΔΤΑ κέζσ 

δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο, δεζκεπηηθνύ ραξαθηήξα, βάζεη ηνπ άξζξν 295 ηεο Σπλζήθεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· ηνλίδεη όηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα εγγξάθσλ πξνγξακκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη απηόκαηα από ηελ Δπηηξνπή ζηηο κόληκεο αληηπξνζσπείεο ησλ θξαηώλ 

κειώλ· 

8. ηνλίδεη όηη ε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Δξπζξαίαο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο, ηεο ελζάξξπλζεο ησλ επελδύζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ· πξνηξέπεη ηελ ΔΔ λα δηαζθαιίζεη ηελ ππό 

όξνπο ρνξήγεζε ηεο πξόζθαηα εγθξηζείζαο βνήζεηαο, θαη λα δηαζθαιίζεη επίζεο όηη ην 

ΔΔΠ ππνζηεξίδεη ηελ Δξπζξαία θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηελ 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο πξνθεηκέλνπ ε ελέξγεηα λα θαηαζηεί πξνζηηή  γηα όινπο, ηδίσο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθόκε ειεθηξνδνηεζεί· πηζηεύεη, επηπιένλ, 

όηη ε ζπληζηώζα ηνπ ΔΔΠ πνπ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί 

ηδηαίηεξα ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ ηεο παγθόζκηαο πεξηνδηθήο επηζθόπεζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· 

9. δεηεί λα ηεξνύληαη ηα δηεζλή πξόηππα θαη νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα όζνλ αθνξά ηνπο πξόζθπγεο· πηζηεύεη όηη πξέπεη λα ζπλερίζεη λα 

παξέρεηαη δηεζλήο πξνζηαζία  ζηνπο Δξπζξαίνπο πξόζθπγεο πνπ πξνζπαζνύλ λα 

γιπηώζνπλ από ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ · 

10. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην θαη ηελ 

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

Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ζηνλ Πξόεδξν θαη ζηελ θπβέξλεζε ηεο Δξπζξαίαο, 

ζηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζηνπο ζπκπξνέδξνπο ηεο  

Κνηλνβνπιεπηηθήο Σπλέιεπζεο Ίζεο Δθπξνζώπεζεο ΑΚΔ-ΔΔ θαη ζην Παλαθξηθαληθό 

Κνηλνβνύιην (ΠΑΚ). 


