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B8-1255/2016 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία 

(2016/2933(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Συρία 

και την επίθεση της οργάνωσης ISIS, και συγκεκριμένα της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά 

με τη Συρία: η κατάσταση στην Παλμύρα και η υπόθεση του Mazen Darwish1, της 30ής 

Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό yamouk στη 

Συρία2 και της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ 

και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους3, 

– έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,  

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης για τους πρόσφυγες, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία έχει επιδεινωθεί και έχει εξελιχθεί σε 

έναν αιματηρό πόλεμο μετά την παρέμβαση ορισμένων ξένων δυνάμεων που 

προώθησαν, εξόπλισαν και χρηματοδότησαν τις εξτρεμιστικές ομάδες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία διέρχεται τώρα το πέμπτο έτος ενός πολέμου που έχει 

προκαλέσει το θάνατο 470 000 ανθρώπων, αναγκάσει 860 000 άτομα να ζουν σε 

κατάσταση πολιορκίας και οδηγήσει στη μετατόπιση του μισού συριακού πληθυσμού, 

συμπεριλαμβανομένων περίπου 4.8 εκατομμυρίων προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ο πόλεμος στη Συρία οδήγησε στη μεγαλύτερη και πιο σύνθετη ανθρωπιστική κρίση 

της εποχής μας, και ότι η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι το Χαλέπι παραμένει το επίκεντρο της συριακής κρίσης, αλλά οι μάχες συνεχίζονται 

και στη Χάμα, στο Ίντλιμπ, στη βορειοδυτική Συρία, στα προάστια της Δαμασκού και 

στο Ντέιρ Εζ Ζουρ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 που επιτεύχθηκε μεταξύ 

της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, των δύο συμπροέδρων της διεθνούς ομάδας 

στήριξης της Συρίας, για την κατάπαυση του πυρός στη Συρία δεν κατέληξαν στην 

αναγκαία αποκλιμάκωση επί τόπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ανακοίνωσε 

μονομερή ανακωχή στις εχθροπραξίες επί πολλές ημέρες, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πολίτες στον πολιορκούμενο τομέα 

του Χαλεπίου· 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0229. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0187. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040. 
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Γενεύης και τα ψηφίσματα 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όλα τα μέρη οφείλουν να λάβουν 

εκ νέου συνείδηση της ανάγκης να επιλυθεί η σύγκρουση στη Συρία μέσω πολιτικής 

διαδικασίας υπό συριακή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία που να 

ικανοποιεί τις θεμιτές προσδοκίες του συριακού λαού· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 

επιβάλει οικονομικές και διπλωματικές κυρώσεις που πλήττουν κυρίως τον πληθυσμό 

της Συρίας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της συριακής κυβέρνησης με στόχο την 

εδραίωση δίκαιης ειρήνης μέσω του διαλόγου έλαβαν τη μορφή της σύστασης μιας 

Επιτροπής Εθνικής Συμφιλίωσης, της αναθεώρησης του Συντάγματος και της 

διεξαγωγής ελεύθερων βουλευτικών εκλογών τον περασμένο Απρίλιο· 

1. καταδικάζει απερίφραστα όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εις βάρος του άμαχου 

πληθυσμού της Συρίας· καταδικάζει με τον εντονότερο δυνατό τρόπο τις συστηματικές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 

που προκύπτει από τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράττονται από το λεγόμενο 

Ισλαμικό Κράτος και άλλες ριζοσπαστικές ένοπλες ομάδες εναντίον του συριακού 

λαού, που μπορεί να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας· 

2. καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση από τον αμερικανικό στρατό της κατάπαυσης 

του πυρός που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Sergey 

Lavrov και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry, κατά τη διάρκεια της 

οποίας μια επίθεση των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο σχεδόν 100 σύρων 

στρατιωτών που υπερασπίζονταν την πολιορκούμενη από το ΙΚ πόλη Ντέιρ Εζ Ζουρ , 

επίθεση που ο John Kerry παρουσίασε ως «σφάλμα»· 

3. εκφράζει την έντονη δυσφορία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της καταστροφικής 

ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, με πάνω από 13.5 εκατομμύρια ανθρώπους να 

χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας, 6.1 εκατομμύρια να έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό 

της χώρας (επιπλέον του μισού εκατομμυρίου Παλαιστινίων προσφύγων που έχουν 

εγκατασταθεί στη Συρία) και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να υποφέρουν σε 

πολιορκούμενες ζώνες· 

4. ζητεί από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να λάβουν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 

μεταξύ άλλων σταματώντας τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

όπως είναι τα ιατρικά κέντρα, τα σχολεία και οι σταθμοί ύδρευσης, μέσω της άμεσης 

αποστρατικοποίησης των εν λόγω εγκαταστάσεων, μέσω προσπαθειών για να 

αποτραπεί η εγκατάσταση στρατιωτικών θέσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και 

επιτρέποντας την εκκένωση των τραυματισμένων και όλων των πολιτών που επιθυμούν 

να εγκαταλείψουν τις πολιορκούμενες περιοχές· 

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση 

αφενός να επιτρέψουν αμέσως την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την αιγίδα των 

Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία, ασφαλής και 

ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ολόκληρη τη Συρία μέσω των συντομότερων διαδρομών 
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ώστε να επιτραπεί η άμεση πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους όσους την 

έχουν ανάγκη, ιδίως σε όλες τις πολιορκημένες και δυσπρόσιτες περιοχές, αφετέρου δε 

να συμμορφωθούν αμέσως προς τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανάλογα με την περίπτωση· 

6. απορρίπτει ανεπιφύλακτα την ιδέα ότι μπορεί να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση στη 

συριακή σύγκρουση μέσω στρατιωτικών δράσεων· 

7. ζητεί επειγόντως μια βιώσιμη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, η οποία είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη πολιτικής λύσης στη σύγκρουση που διχάζει 

την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και τον τερματισμό των συστηματικών, 

εκτεταμένων και κατάφωρων παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, καθώς και των παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου· 

8. τονίζει με έμφαση ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία θα συνεχίσει να 

επιδεινώνεται περαιτέρω αν δεν βρεθεί πολιτική λύση στην κρίση· τάσσεται με σθένος 

υπέρ ενός ειρηνικού πολιτικού διαλόγου και τονίζει την ανάγκη για μια διαδικασία υπό 

συριακή ηγεσία που θα ανταποκρίνεται στις θεμιτές επιδιώξεις του συριακού λαού, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του στη δημοκρατία, στην εθνική κυριαρχία 

και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας· εκφράζει τη λύπη του για την παρατεταμένη 

καθυστέρηση μιας ενδοσυριακής πολιτικής διαδικασίας και ζητεί να δρομολογηθούν 

πάραυτα διαπραγματεύσεις χωρίς αποκλεισμούς· 

9. καταδικάζει με σθένος όλα τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος του άμαχου 

πληθυσμού της Συρίας και τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου 

και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι 

το ΙΚ χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες στο Χαλέπι· εκφράζει τη βαθιά του 

ανησυχία και καταδικάζει έντονα την αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των χημικών επιθέσεων και την καταστολή διαδηλώσεων 

αμάχων κατά των εν λόγω τρομοκρατικών ομάδων, η οποία οδήγησε σε εκτεταμένα 

θύματα και καταστροφές εκ μέρους του ΙΚ (γνωστού και ως Da’esh), το Μέτωπο Αλ 

Νούσρα (ANF), όλα τα άλλα πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που 

συνδέονται με την Αλ Κάιντα ή το ΙΚ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες· 

10. τονίζει ότι, στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού και αξιόπιστου διαλόγου, ο λαός της Συρίας 

θα πρέπει να καθορίζει την κατάλληλη διαδικασία και μηχανισμούς για την απόδοση 

δικαιοσύνης, τη συμφιλίωση, την αναζήτηση της αλήθειας και τη λογοδοσία για 

σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις του διεθνούς δικαίου, καθώς και για 

επανορθώσεις και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα θύματα· 

11. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η σύγκρουση έχει οξυνθεί από το εμπόριο όπλων και τον 

εφοδιασμό με όπλα· επικρίνει έντονα τον ρόλο των διαφόρων δυτικών παρεμβάσεων τα 

τελευταία χρόνια στη στήριξη της ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων, ιδίως στη Μέση 

Ανατολή και στις χώρες της νότιας γειτονίας· τονίζει ότι οι πολιτικές του είδους αυτού 

προωθούν, αντί να πατάσσουν, την τρομοκρατία και πρέπει ως εκ τούτου να 

εγκαταλειφθούν· 

12. καταδικάζει έντονα την άμεση και έμμεση στήριξη (υπό τη μορφή χρηματοδότησης, 

όπλων, εκπαίδευσης κλπ.) που έχουν παράσχει η ΕΕ, οι ΗΠΑ, η Τουρκία και οι 
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μοναρχίες της περιοχής του Κόλπου στις τρομοκρατικές ομάδες· καλεί ειδικότερα τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους περιφερειακούς παράγοντες, 

μεταξύ άλλων τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, να σταματήσουν τη 

χρηματοδότηση κάθε πολιτοφυλακής και ειδικότερα να σταματήσουν να αγοράζουν 

πετρέλαιο από πετρελαιοπηγές που ελέγχονται από το ισλαμικό κράτος και 

μεταφερόμενο με φορτηγά μέσω της Τουρκίας· θεωρεί ότι απαιτείται η θέσπιση 

μηχανισμών προκειμένου να τεθεί τέρμα στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω 

«εξωχώριων» φορέων στους οποίους συμμετέχουν κράτη και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς και για την πάταξη του λαθρεμπορίου όπλων και την αγορά και 

πώληση ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών προς όφελος τρομοκρατικών ομάδων· 

13. τονίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να αποτελεί πρόσχημα για τη 

βία που πλήττει τον άμαχο πληθυσμό και ότι η παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου, όπως είναι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών από 

εξτρεμιστικές ομάδες και η παρεμπόδιση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας 

στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη στη Συρία, είναι απαράδεκτη· επαναλαμβάνει 

ότι η τρομοκρατία θα μπορέσει να εξαλειφθεί μόνο με την αντιμετώπιση των αιτίων 

της, ήτοι της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και της αδυναμίας της κοινωνίας να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων· πιστεύει ότι ο πλήρης σεβασμός της 

ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών 

όπως η Συρία, καθώς και ο σεβασμός του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των κοινωνιών 

τους, αποτελούν το μοναδικό μέσο για την αποφυγή της εξάπλωσης του ΙΚ και 

επιτείνουν τα δεινά των πληθυσμών τους· 

14. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό προσφύγων και εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία στην Αραβική 

Δημοκρατία της Συρίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες γειτονικών 

χωρών να φιλοξενήσουν σύρους πρόσφυγες, και αναγνωρίζει τις κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις της παρουσίας μεγάλης κλίμακας προσφυγικών πληθυσμών στις χώρες 

αυτές· ενθαρρύνει και άλλα κράτη εκτός της περιοχής, ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να 

εξετάσουν επίσης την εφαρμογή παρόμοιων μέτρων και πολιτικών με στόχο την 

παροχή προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας στους σύρους πρόσφυγες· 

15. διαπιστώνει τις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες, καθώς και το επίμονο κενό 

χρηματοδότησης όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται σε χώρες που 

γειτονεύουν με τη Συρία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις 

τους, και να προσφέρουν την άκρως αναγκαία στήριξη στα Ηνωμένα Έθνη, τους 

ειδικούς οργανισμούς τους και άλλους ανθρωπιστικούς φορείς, ώστε να μπορέσουν να 

παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια προς τα εκατομμύρια Σύρους που έχουν εκτοπιστεί 

τόσο εσωτερικά όσο και σε χώρες και κοινότητες υποδοχής· 

16. καλεί τις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία της ΕΕ να χορηγήσουν αμέσως 

θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους στους αιτούντες άσυλο από τη Συρία και ζητεί 

την εκτέλεση των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ και τα κράτη μέλη σε ό, 

τι αφορά τη μετανάστευση, κυρίως μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης σε επίπεδο 

ΕΕ· ζητεί την πλήρη συνεργασία όλων των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν σε 

τέτοια προγράμματα· 

17. καλεί την ΕΕ να θέσει άμεσο τέλος στις οικονομικές και διπλωματικές κυρώσεις κατά 
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της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, και να προωθήσει την ανοικτή σε όλους 

πολιτική διαδικασία υπό συριακή ηγεσία, προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και 

ειρηνική λύση στη σύγκρουση· 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας, στους προέδρους και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην 

κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, στον Γενικό 

Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, και τον 

Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών. 


