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B8-0337/2017 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία 

(2017/2654(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

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

και την επίθεση της οργάνωσης ISIS/Da’esh, 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 καταυλισμό Γιαρμούκ στην 

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 την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με τα στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία4,  

– έχοντας υπόψη την έκθεση που καταρτίστηκε για λογαριασμό της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ σχετικά με τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο των 

μονομερών περιοριστικών μέτρων που αφορούν τη Συρία, της 16ης Μαΐου 2016, 

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία, η οποία συνεχίζεται εδώ και έξι πλέον 

χρόνια, έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμαχοι εξακολουθούν να είναι 

τα κύρια θύματα της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 13,5 εκατομμύρια 

άνθρωποι στη Συρία, σχεδόν τα τρία τέταρτα του εναπομένοντος πληθυσμού, 

χρειάζονται επειγόντως βοήθεια έκτακτης ανάγκης, όπως ιατρική και επισιτιστική 

βοήθεια, νερό και καταφύγιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι 

έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι διαμένουν 

σε δυσπρόσιτες και πολιορκημένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο 

αιματηρός πόλεμος είναι το αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης της σύγκρουσης από 

ξένες περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 11 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0229. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0187. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040. 
4 JOIN(2017)11 final 
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σπίτια τους στη Συρία διαφεύγοντας στις γειτονικές χώρες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση ISIS/Da’esh και άλλες ομάδες τζιχαντιστών έχουν 

διαπράξει θηριωδίες, μεταξύ των οποίων αποτρόπαιες εκτελέσεις και ανείπωτες πράξεις 

σεξουαλικής βίας, απαγωγές, βασανιστήρια, ο βίαιος προσηλυτισμός, και ο 

εξανδραποδισμός γυναικών και κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται παιδιά· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τύχη του πληθυσμού που 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ISIS/Da’esh και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως 

ανθρώπινη ασπίδα κατά τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πράξεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πλευρές έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των 

διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι τρομοκρατικές ομάδες δεν σέβονται τις αρχές της πρόληψης και της 

αναλογικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιοχές αμάχων, σχολεία, νοσοκομεία, 

ανθρωπιστικές οργανώσεις και στρατόπεδα προσφύγων έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα, 

πράξη η οποία αποτελεί έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και δεν 

πρέπει να μείνει ατιμώρητη·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Γενεύης και τις αποφάσεις 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 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 οδηγεί σε ειρηνευτική συμφωνία που θα 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του συριακού λαού·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία που αποσκοπεί στον 

τερματισμό της κρίσης στη Συρία και στην επίτευξη βιώσιμης ειρήνης πρέπει να 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας επιτροπής αλήθειας που να εγγυάται τη γνώση, την 

έλλειψη ατιμωρησίας, τη δικαιοσύνη και τη συγχώρεση, όπως έχει συμβεί, με ευνοϊκά 

αποτελέσματα, κατά την επίλυση συγκρούσεων σε άλλες περιοχές· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Απριλίου 2017, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανέγερσης τείχους 911 

χλμ. στα σύνορα με τη Συρία, το οποίο θα περιλαμβάνει, όταν ολοκληρωθεί, 67 

«αμυντικούς πύργους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τεκμηριωθεί περιστατικά όπου 

τούρκοι συνοριοφύλακες ανοίγουν πυρ κατά Σύρων που προσπαθούν να διασχίσουν τα 

σύνορα Τουρκίας-Συρίας, κατά τα οποία έχουν βρει τον θάνατο τουλάχιστον 165 σύροι 

πολίτες έως τα τέλη του 2016, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό σύρων 

προσφύγων είναι η Τουρκία (2 973 980), ο Λίβανος (1 011 366) και η Ιορδανία 

(659 246)· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το διάστημα μεταξύ Απριλίου 2011 και Οκτωβρίου 2016 

υποβλήθηκαν 884 461 αιτήσεις για διεθνή προστασία από Σύρους στην Ευρώπη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη εξακολουθούν να μη σέβονται το δικαίωμα 

ασύλου των προσφύγων από τη Συρία και άλλες χώρες, και να παραβιάζουν βασικές 
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πολιτικές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συριακός λαός υπέφερε από την αύξηση της φτώχειας ήδη 

πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων που 

επιβλήθηκαν από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα στη συριακή κυβέρνηση ως 

προϋποθέσεις για τις πιστώσεις οι οποίες ήταν απαραίτητες για την καταπολέμηση της 

οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε, μεταξύ άλλων, από μια σειρά ξηρασιών με 

καταστροφικές συνέπειες για τον γεωργικό τομέα της Συρίας· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

εγκληματικής και επικίνδυνης δραστηριότητας της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, 

καθώς κατασκευάζουν φράχτες και κλείνουν όλο και περισσότερο τα εξωτερικά 

σύνορα της Ένωσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, χωρίς να παρέχουν 

δυνατότητες για ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 

συνέπεια, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν κατορθώσει να δώσουν κατάλληλη 

απάντηση στην προσφυγική κρίση στη γειτονιά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μεταναστευτική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας παραβιάζει τη Σύμβαση της Γενεύης, 

δεδομένης της συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της 

Τουρκίας· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «οικονομικές κυρώσεις» κατά της Συρίας που επιβλήθηκαν 

μονομερώς από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, είναι το πιο περίπλοκο και εκτεταμένο σύνολο 

κυρώσεων που έχει επιβληθεί ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις αυτές έχουν 

καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και εμποδίζουν την παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 2016, με τίτλο 

«Humanitarian Impact of Syria-related Unilateral Restrictive Measures» (Ο 

ανθρωπιστικός αντίκτυπος των μονομερών περιοριστικών μέτρων που αφορούν τη 

Συρία), η οποία καταρτίστηκε από τον ελβετικό Οργανισμό για την Ανάπτυξη και τη 

Συνεργασία (SDC) για λογαριασμό της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του 

ΟΗΕ για τη Δυτική Ασία, ζητεί να επανεξεταστούν οι εν λόγω πολιτικές κυρώσεων· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία εξακολουθεί να επιδεινώνεται ως 

αποτέλεσμα του ρόλου που διαδραματίζουν τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων, 

περιφερειακών και διεθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος οδηγεί στη δημιουργία 

ενός συνονθυλεύματος διαχωρισμένων και ανταγωνιστικών περιοχών υπό τον έλεγχο 

διάφορων ένοπλων ομάδων, και επιτρέπει να ευδοκιμούν τρομοκρατικές ομάδες όπως η 

ISIS/Da’esh· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, η Τουρκία και άλλες χώρες έχουν 

βομβαρδίσει τη Συρία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου·  

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

συριακή σύγκρουση μέσω στρατιωτικών δράσεων· καλεί τα μέρη να ανανεώσουν 

επειγόντως τη δέσμευσή τους για την εξεύρεση πολιτικής λύσης και για την επίτευξη 

προόδου στις συνομιλίες της Γενεύης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· 

υποστηρίζει σθεναρά τον ειρηνικό πολιτικό διάλογο και τονίζει την ανάγκη για μια 

διαδικασία υπό συριακή ηγεσία, η οποία θα ανταποκρίνεται στις θεμιτές προσδοκίες 

και τη βούληση όλων των τμημάτων του συριακού λαού·  

2. υποστηρίζει σθεναρά την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και το δικαίωμα του 

συριακού λαού να καθορίζει το μέλλον του χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις· εκφράζει τη 

βαθιά λύπη του για το νέο αδιέξοδο στην πολιτική διαδικασία μετά την επίθεση με 
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χημικά όπλα και τη μονομερή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε 

κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· απαιτεί, ως εκ τούτου, μια ανεξάρτητη και 

αμερόληπτη διερεύνηση των γεγονότων· επιμένει ότι πρέπει να τερματιστεί κάθε 

παράνομη εξωτερική παρέμβαση στη Συρία· απορρίπτει οποιαδήποτε μονομερή 

στρατιωτική επέμβαση που πραγματοποιείται χωρίς εντολή του ΟΗΕ και κατά 

παράβαση του διεθνούς δικαίου· 

3. απευθύνει επείγουσα έκκληση για παύση των εχθροπραξιών· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τα αποτελέσματα της διάσκεψης της Αστάνα σχετικά με τη Συρία· χαιρετίζει τη 

συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ της συριακής κυβέρνησης 

και της ένοπλης αντιπολίτευσης, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η 

εν λόγω συμφωνία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και οι συγκρούσεις συνεχίζονται· 

απευθύνει έκκληση προς τους εγγυητές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 

Αστάνα —τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν— να ασκήσουν την επιρροή τους επί των 

μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση, προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία 

της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός·  

4. σημειώνει το μνημόνιο σχετικά με τη δημιουργία «ζωνών αποκλιμάκωσης» σε τέσσερις 

περιοχές της Συρίας, το οποίο υπογράφηκε στις 4 Μαΐου 2017, και το οποίο απαγορεύει 

τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και καθιστά δυνατή την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

την αποκατάσταση των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών, και την επιστροφή των 

προσφύγων· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένοι από τους 

συμμετέχοντες στη διάσκεψη της Αστάνα αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή των συμφωνιών· καλεί όλα τα μέρη να 

εφαρμόσουν τις συμφωνίες της Αστάνα, και υπενθυμίζει ότι πρέπει να στηριχθεί 

ένθερμα οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε 

αποκλιμάκωση της βίας, να εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής 

βοήθειας και να δημιουργήσει συνθήκες για την εξεύρεση αξιόπιστης πολιτικής λύσης 

στη σύγκρουση·  

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι διαδοχικές ειρηνευτικές συνομιλίες υπό 

την αιγίδα του ΟΗΕ δεν οδήγησαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου· 

υποστηρίζει τις προσπάθειες των συμμετεχόντων στη διάσκεψη της Αστάνα για 

αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας· καλεί τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, ως μόνιμα 

μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να συνεργαστούν στις προσπάθειες τους 

για σταθεροποίηση της κατάστασης· 

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

εφοδιασμό με όπλα· καταδικάζει έντονα τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι διάφορες 

δυτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στη στήριξη της ριζοσπαστικοποίησης των 

ατόμων, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της Νότιας Γειτονίας· τονίζει ότι 

τέτοιες πολιτικές προωθούν, αντί να πατάσσουν, την τρομοκρατία, και θα πρέπει 

συνεπώς να εγκαταλειφθούν· ζητεί να θεσπιστεί εμπάργκο όπλων στο περιφερειακό 

πλαίσιο της ΕΕ, προκειμένου να μην περιέλθουν άλλα ευρωπαϊκά όπλα στα χέρια 

τρομοκρατών· 

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

όπλων, εκπαίδευσης κλπ.) που έχουν παράσχει οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Τουρκία και οι 

μοναρχίες της περιοχής του Κόλπου στις τρομοκρατικές ομάδες· καλεί ειδικότερα τις 
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ΗΠΑ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους περιφερειακούς παράγοντες, ιδίως τη Σαουδική 

Αραβία και την Τουρκία, να σταματήσουν να χρηματοδοτούν ένοπλες ομάδες και, 

ιδίως, να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω της Τουρκίας 

από πετρελαιοπηγές που ελέγχονται από το ISIS/Da’esh, μια δραστηριότητα που έχει 

καταγραφεί σε εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας· θεωρεί ότι 

απαιτείται η θέσπιση μηχανισμών προκειμένου να τεθεί τέρμα στη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας μέσω υπεράκτιων οντοτήτων στις οποίες συμμετέχουν κράτη και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και για να παταχθούν η παράνομη εμπορία και 

διακίνηση όπλων και η αγοραπωλησία ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών προς 

όφελος τρομοκρατικών ομάδων· 

8. καταδικάζει τις συνεχείς παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας —ιδίως αυτές 

που έχουν πραγματοποιηθεί από το ισραηλινό καθεστώς, και οι οποίες έχουν γίνει 

μόνιμες με την κατάληψη των υψιπέδων του Γκολάν— και καταδικάζει τον μονομερή 

βομβαρδισμό του συριακού εδάφους κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· 

9. σημειώνει την πρόοδο που σημειώθηκε το 2016 όσον αφορά την ανακατάληψη 

περιοχών της Συρίας που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ISIS/Da’esh και του Μετώπου 

Αλ-Νούσρα (ANF), αλλά εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές υπό τον έλεγχό των οργανώσεων αυτών, καθώς 

και για τον αρνητικό αντίκτυπο της παρουσίας τους, της βίαιης εξτρεμιστικής 

ιδεολογίας τους και των ενεργειών τους που επηρεάζουν τη σταθερότητα στη Συρία και 

την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών ανθρωπιστικών επιπτώσεων 

για τον άμαχο πληθυσμό·  

10. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις στρατιωτικές επιθέσεις της Τουρκίας κατά 

περιοχών της Συρίας που ελέγχονται από κουρδικές δυνάμεις· καλεί επιτακτικά την 

Τουρκία να σταματήσει να μεταφέρει τις παράνομες βίαιες επιθέσεις κατά του 

κουρδικού πληθυσμού της Τουρκίας σε περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους στη 

Συρία και το Ιράκ· καταδικάζει την καταστολή του κουρδικού πληθυσμού εκ μέρους 

της Τουρκίας και την παρέμβαση της χώρας αυτής στον πόλεμο στη Συρία, καθώς και 

τη στήριξη που παρέχει σε τρομοκρατικές ομάδες αποφεύγοντας να αναλάβει δράση για 

να κλείσει τα διαπερατά σύνορά της· 

11. τονίζει ότι η παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου —όπως οι επιθέσεις κατά 

αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, και το γεγονός ότι εξτρεμιστικές ομάδες 

παρεμποδίζουν την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Συρίας 

που τη χρειάζονται— 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 κρατών όπως η Συρία, καθώς και ο σεβασμός του 

πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των κοινωνιών τους, αποτελούν το μοναδικό μέσο για 

την αποφυγή της διάδοσης της τρομοκρατικής ιδεολογίας·  

12. εκφράζει τον αποτροπιασμό του και καταδικάζει έντονα τη χρήση χημικών όπλων στον 

πόλεμο στη Συρία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ερευνών από τον 

Οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων (ΟΑΧΟ) όσον αφορά το 

περιστατικό που σημειώθηκε στο νότιο Ιντλίμπ στις 4 Απριλίου 2017·  
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13. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στη Συρία· 

εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη στήριξη που εξέφρασαν η Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας και ορισμένα κράτη μέλη στην εν λόγω μονομερή στρατιωτική 

ενέργεια εκ μέρους ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· καλεί 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην 

κλιμάκωση της βίας·  

14. 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 ISIS/Da’esh χρησιμοποιεί ανθρώπινες ασπίδες στις αστικές περιοχές·  

15. 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· υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλα αυτά 

τα χρόνια της σύγκρουσης, οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν ως κύριο στόχο τον 

άμαχο πληθυσμό και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και ότι οι τρομοκρατικές 

ενέργειες που αποσκοπούν στη διακοπή της παροχής νερού συνιστούν έγκλημα 

πολέμου· 

16. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία το γεγονός ότι η ατιμωρησία στη Συρία συμβάλλει στην 

εκτεταμένη παραβίαση και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 

παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει την ανάγκη να τερματιστεί η 

ατιμωρησία για τις εν λόγω παραβιάσεις και καταχρήσεις, και επισημαίνει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη να εξεταστεί αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο ενός φόρουμ για την 

αλήθεια στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, με 

εξαίρεση τις τρομοκρατικές ομάδες που έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ· 

17. καταδικάζει τα εμπόδια που παρακωλύουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας· 

παροτρύνει όλα τα μέρη να εξασφαλίσουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει σε όλους 

τους ανθρώπους που τη χρειάζονται, σε ολόκληρη τη Συρία, χωρίς εξαιρέσεις· 

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

συντονίσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και της 

κυβέρνησης της Συρίας· 

18. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, 

και καλεί όλους τους δωρητές και τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να 

σέβονται τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της 

ανεξαρτησίας όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας·  

19. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση των προσφύγων και των εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία στη Συρία· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες γειτονικών χωρών να φιλοξενήσουν σύρους 

πρόσφυγες, και αναγνωρίζει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της παρουσίας 
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μεγάλης κλίμακας προσφυγικών πληθυσμών στις χώρες αυτές· επισημαίνει τις 

αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες και το μόνιμο κενό χρηματοδότησης όσον αφορά την 

ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στις γειτονικές χώρες της Συρίας· καλεί τα κράτη 

μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, και να παράσχουν την ιδιαίτερα αναγκαία 

στήριξη στον ΟΗΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 

στα εκατομμύρια Σύρων που έχουν εκτοπιστεί τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και 

σε χώρες και κοινότητες υποδοχής·  

20. ενθαρρύνει και άλλα κράτη εκτός της περιοχής, ιδίως τα κράτη μέλη, να εξετάσουν την 

εφαρμογή παρόμοιων μέτρων και πολιτικών με στόχο την παροχή προστασίας και 

ανθρωπιστικής βοήθειας στους σύρους πρόσφυγες· 

21. καταδικάζει το γεγονός ότι οι Σύροι που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

στερούνται εκ των πραγμάτων του δικαιώματός τους σε διεθνή προστασία μέσω της 

θέσης σε ισχύ της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία «όλοι οι νέοι 

παράτυποι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας από τις 20 

Μαρτίου 2016 και έπειτα θα επιστρέφονται σε αυτήν», με βάση την αρχή ότι η Τουρκία 

αποτελεί «ασφαλή τρίτη χώρα», παραδοχή την οποία απορρίπτει το Κοινοβούλιο· 

υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη φέρουν ευθύνη για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες που προσπαθούν να γλυτώσουν από τον πόλεμο, το χάος, την οικονομική 

εξαθλίωση, την πείνα και τον θάνατο, και υποφέρουν από τις παγκόσμιες 

νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές· 

22. καταδικάζει την πίεση που ασκείται στην Ελλάδα από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 

της επιστολής του Matthias Ruete, της 5ης Μαΐου 2016, προς την ελληνική κυβέρνηση· 

23. καλεί τις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία της ΕΕ να χορηγούν αμέσως θεώρηση για 

ανθρωπιστικούς λόγους στους αιτούντες άσυλο από τη Συρία, και ζητεί να 

εφαρμόζονται οι διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά τη 

μετανάστευση, ιδίως μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 

πλήρη συνεργασία όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα· 

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·  

24. εκφράζει τη λύπη του, δεδομένου ότι τα μονομερή περιοριστικά μέτρα έχουν 

καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και παρεμποδίζουν την παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας, για το γεγονός ότι η νέα στρατηγική για τη Συρία υπόσχεται 

να άρει αυτές τις κυρώσεις μόνο αφότου δρομολογηθεί η πολιτική μετάβαση· καλεί το 

Συμβούλιο να θέσει άμεσα τέλος σε όλες τις «οικονομικές κυρώσεις» εις βάρος της 

Συρίας, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν κυρίως τον άμαχο πληθυσμό·  

25. παροτρύνει την ΕΕ να ξεκινήσει διάλογο με όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη 

σύγκρουση, εξαιρουμένων μόνον των τρομοκρατικών ομάδων· εκφράζει την ανησυχία 

του για τη μονόπλευρη αξιολόγηση της σύγκρουσης εκ μέρους της ΕΕ· υπογραμμίζει 

ότι για τον τερματισμό του πολέμου και την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση 

απαιτείται διάλογος με όλα τα τμήματα της συριακής κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς· 
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υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι η άρνηση να προσέλθουν σε διάλογο με 

ένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση είναι ασύμβατη με το καθήκον της 

διαμεσολάβησης·  

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της ΕΕ να συμβάλει ενεργά στην 

ανοικοδόμηση της Συρίας· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έμφαση που 

δίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη Συρία στις προετοιμασίες για τον σχεδιασμό 

μετά τη λήξη των συγκρούσεων, καθώς και για την πρόθεση να επικεντρωθεί η βοήθεια 

στην ανασυγκρότηση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών 

ευκαιριών, στην εκπαίδευση, στην ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για τα παιδιά και 

τους νέους της Συρίας, και στην προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα 

κορίτσια· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την εκ του σύνεγγυς συμμετοχή του 

Κοινοβουλίου στον στρατηγικό σχεδιασμό των ενεργειών αυτών·  

27. απορρίπτει την τελευταία πρόταση της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής να αναλάβουν ηγετικό 

ρόλο το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα στην προσπάθεια μακροοικονομικής 

σταθεροποίησης μετά τη λήξη των συγκρούσεων στη Συρία· απορρίπτει κάθε μορφή 

συμμετοχής του ΔΝΤ ή της Παγκόσμιας Τράπεζας στη διαδικασία ανασυγκρότησης και 

οικονομικής ανάκαμψης της Συρίας· υπογραμμίζει ότι εναπόκειται στον λαό της Συρίας 

να αποφασίσει πώς θα ανοικοδομήσει τη χώρα του και με ποιον θα συνεργαστεί·  

28. 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 τα 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 στον 

Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών. 


