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B9-0123/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της 
Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους
(2019/2886(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία, και ιδιαίτερα εκείνο της 
15ης Μαρτίου 20181,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων της 14ης Οκτωβρίου 2019 για τη βορειοανατολική Συρία,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και ιδίως τη 
δήλωση της 9ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη 
βορειοανατολική Συρία,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 11ης Οκτωβρίου και της 15ης Οκτωβρίου 
2019, σχετικά με τη Συρία,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά 
τους,

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της Γενεύης, της 30ής Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Συρία, 
συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος αριθ. 2254, της 18ης Δεκεμβρίου 2015,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), καθώς και τα ψηφίσματα του UNHRC 
σχετικά με τη Συρία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 71/248 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 
21ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τον διεθνή, αμερόληπτο και ανεξάρτητο μηχανισμό 
που θα συμβάλει στη διερεύνηση και δίωξη των ατόμων, τα οποία ευθύνονται για 
σοβαρότατα, με βάση το διεθνές δίκαιο, εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από τον 
Μάρτιο του 2011 στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη σύγκρουση στη Συρία έχει εξελιχθεί σε μία 

1 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 119.
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από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην πρόσφατη ιστορία και εξακολουθεί να 
έχει καταστροφικές συνέπειες για τον συριακό λαό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
σύγκρουση, που υποστηρίζεται και επιδεινώνεται από εξωτερικούς παράγοντες, έχει 
βαθιά αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή και πέρα από αυτήν·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2019, ο Πρόεδρος Trump των ΗΠΑ 
πληροφόρησε τον τούρκο Πρόεδρο Erdogan ότι δεν θα αντιτίθετο στα εξαγγελθέντα 
σχέδια του τελευταίου να προβεί σε στρατιωτική επίθεση στις περιοχές που ελέγχονται 
από τους Κούρδους των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη 
βορειοανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 
τα στρατεύματά τους που βρίσκονταν στην περιοχή ανακοινώθηκε λίγο αργότερα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Οκτωβρίου 2019, η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτική 
επιχείρηση με την υποστήριξη συριακών αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές πάντα έβλεπαν με ανησυχία οποιαδήποτε 
αξίωση του κουρδικού λαού για αυτοδιάθεση τόσο εντός όσο και εκτός των τουρκικών 
συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει μεταφραστεί σε συνεχή καταστολή των 
δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτικής συμμετοχής στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, και στη συχνή απαγγελία κατηγοριών για 
τρομοκρατία χωρίς αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το SDF 
έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην καταπολέμηση του Daesh/ISIS και ότι 
εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας στην 
περιοχή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη της τουρκικής εισβολής δεκάδες άμαχοι, 
κυρίως Κούρδοι, έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 000 άτομα έχουν 
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη 
της στρατιωτικής επιχείρησης έχουν εκτοπιστεί 70 000 παιδιά, ενώ τουλάχιστον 
τέσσερα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και εννέα παιδιά έχουν τραυματιστεί στη 
βορειοανατολική Συρία, και επτά παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία, 
σύμφωνα με τη UNICEF· λαμβάνοντας υπόψη ότι 170 000 παιδιά ενδέχεται να 
χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια λόγω των επιθέσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε σχέδιο για τη 
δημιουργία μιας «ουδέτερης ζώνης» κατά μήκος του βόρειου τμήματος της Συρίας, 
δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να απελάσει έως και 3 εκατομμύρια σύρους 
πρόσφυγες που ζουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία μεταφέροντάς τους στην «ουδέτερη 
ζώνη», κάτι που θα ισοδυναμούσε με επαναπροώθηση, δεδομένης της ασταθούς και 
επικίνδυνης κατάστασης στη βορειοανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αναγκαστικός εκτοπισμός του πληθυσμού αποτελεί παραβίαση του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός των προσφύγων στην ουδέτερη ζώνη θα είχε 
επίσης ως στόχο την αλλαγή της δημογραφικής δομής της βορειοανατολικής Συρίας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι στη Συρία 
κατέληξαν σε συμφωνία με το καθεστώς του Bashar Al-Assad, το οποίο δεσμεύτηκε να 
τις υπερασπιστεί από τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρουσία των δυνάμεων του Al-Assad στη βόρεια Συρία αυξάνει τον κίνδυνο 
περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης και στρατιωτικής σύγκρουσης·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στις 17 Οκτωβρίου 2019, οι ΗΠΑ 
και η Τουρκία συμφώνησαν για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός, στη διάρκεια της 
οποίας αναμένεται από τις κουρδικές δυνάμεις να αποσυρθούν από την περιοχή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της εφαρμογής της συμφωνίας παραμένει ασαφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνάντηση των Προέδρων Erdogan και Putin προβλέπεται 
για τις 22 Οκτωβρίου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης, οι τουρκικές 
αρχές έχουν επιβάλει αυστηρή καταστολή σε όποιον ασκεί κριτική στη στρατιωτική 
επιχείρηση με τη χρήση των δρακόντειων αντιτρομοκρατικών νόμων της Τουρκίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες σε περισσότερους 
από 500 λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την κατηγορία ότι διαδίδουν 
«τρομοκρατική προπαγάνδα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Υπουργό 
Εσωτερικών της Τουρκίας, 121 άτομα έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση για αναρτήσεις 
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αμφισβητούν την επιχείρηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη της επιχείρησης έχουν συλληφθεί περισσότερα 
από 150 μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP)·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για 
συνοπτικές εκτελέσεις, μεταξύ άλλων της κούρδισσας πολιτικού Hevrin Khalaf, από 
την ένοπλη ομάδα Ahrar al-Sharqiya, η οποία συνδέεται με την Τουρκία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συνοπτικές εκτελέσεις αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, για τα οποία 
ενδέχεται επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη η Τουρκία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί επιθέσεις κατά ιατρικών εγκαταστάσεων και 
μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών ηλεκτρικής 
ενέργειας και της παροχής νερού, από τις τουρκικές δυνάμεις και τις συνδεδεμένες με 
αυτές ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουρδικές αρχές στις διοικητικές 
περιοχές al-Hassakeh και Ar-Raqqa αναγκάστηκαν να μετεγκαταστήσουν τον 
νοσοκομειακό εξοπλισμό που σταμάτησε να λειτουργεί λόγω των συνεχιζόμενων 
εντατικών βομβαρδισμών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το SDF, 10 000 μαχητές του Daesh/ISIS 
βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση σε καταυλισμούς υπό τον έλεγχο των 
Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
UNHRC, τον Ιούλιο του 2019, σε τρεις καταυλισμούς στη βορειοανατολική Συρία 
κρατούνταν 12 300 ξένοι υπήκοοι που είναι συνδεδεμένοι με το Daesh/ISIS, μεταξύ 
των οποίων περισσότερα από 8 000 παιδιά άνω των 40 διαφορετικών εθνικοτήτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας εγκυμονεί 
τον κίνδυνο επανεμφάνισης του Daesh/ISIS στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των χιλιάδων παιδιών από την ΕΕ ή τρίτες χώρες με 
πραγματικούς ή αντιληπτούς δεσμούς με το Daesh/ISIS βρίσκονταν σε τρεις 
διαφορετικούς καταυλισμούς στη βορειοανατολική Συρία, και συγκεκριμένα στον 
καταυλισμό Hol, στον καταυλισμό al-Roj και στον καταυλισμό Ain Issa· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο καταυλισμός Ain Issa καταλήφθηκε από τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής 
και ότι η τύχη των γυναικών και των παιδιών που κρατούνταν εκεί παραμένει αβέβαιη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 500 000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν χάσει τη 



RE\1191163EL.docx 5/9 PE637.864v01-00

EL

ζωή τους από τη στιγμή που ξεκίνησε η σύγκρουση στη Συρία το 2011· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 13,1 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν άμεση ανάγκη από 
ανθρωπιστική βοήθεια, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πάνω από 6 εκατομμύρια 
εκτοπισθέντες και πάνω από 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε πολιορκούμενες και 
απρόσιτες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων παλαιστίνιων προσφύγων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πάνω από 5 εκατομμύρια Σύροι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο 
στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα σε γειτονικές χώρες όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία και η 
Τουρκία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας 
στη Συρία και στις γειτονικές της χώρες, και ότι έχει χορηγήσει πάνω από 
9 δισεκατομμύρια EUR από την έναρξη της κρίσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Απριλίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική 
της ΕΕ για τη Συρία, η οποία αναφέρει έξι βασικούς στόχους: τη λήξη του πολέμου 
μέσω μιας γνήσιας πολιτικής μετάβασης· την προώθηση μιας μετάβασης ουσιαστικής 
και χωρίς αποκλεισμούς· την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών των πλέον 
ευπαθών Σύρων· την προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
της ελευθερίας του λόγου μέσω της ενίσχυσης των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών στη Συρία· την προώθηση της λογοδοσίας για εγκλήματα πολέμου· και τη 
στήριξη της ανθεκτικότητας του πληθυσμού και της κοινωνίας της Συρίας·

1. καταδικάζει σθεναρά την τουρκική στρατιωτική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία 
και ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός και την ταχεία απόσυρση των στρατευμάτων 
της·

2. καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, και ιδίως την Τουρκία, να 
τηρήσουν αυστηρά τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 
και να προστατεύσουν τους αμάχους, μεταξύ άλλων με την τήρηση της απαγόρευσης 
των άμεσων επιθέσεων εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, καθώς και των αδιάκριτων και δυσανάλογων 
επιθέσεων· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να παράσχουν ασφαλή διέλευση στους 
αμάχους και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια· παροτρύνει όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να προστατεύουν τα παιδιά ανά πάσα στιγμή·

3. απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχέδια της Τουρκίας να δημιουργήσει μια λεγόμενη 
ασφαλή ζώνη κατά μήκος των συνόρων στη βορειοανατολική Συρία· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε βίαιη μετακίνηση σύρων προσφύγων ή εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων 
σε αυτή την περιοχή, καθώς και οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στην εθνοκάθαρση 
θα συνιστούσαν σοβαρή παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες και του 
ανθρωπιστικού δικαίου, η οποία ενδέχεται να ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας ή γενοκτονία· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε επιστροφή προσφύγων 
πρέπει να είναι ασφαλής, εθελοντική και αξιοπρεπής και ότι οι τρέχουσες συνθήκες 
είναι τέτοιες που αποτρέπουν κατηγορηματικά τέτοιου είδους μετακινήσεις· επιμένει 
ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να παράσχει βοήθεια για τη σταθεροποίηση ή την ανάπτυξη σε 
αυτές τις περιοχές·

4. εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον κουρδικό λαό και επικροτεί την κρίσιμη 
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συμβολή του SDF στην καταστολή της μάστιγας του Daesh/ISIS· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλη τη διπλωματική τους επιρροή για να 
διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντα και οι ιστορικές αξιώσεις των Κούρδων για 
αυτοδιάθεση, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν στην 
περιοχή, θα αναγνωρίζονται και προστατεύονται σε κάθε μελλοντική πολιτική 
συμφωνία για τη Συρία του αύριο· καλεί την ΕΕ να εντείνει την ανθρωπιστική της 
βοήθεια στους πληθυσμούς που επλήγησαν από τις πιο πρόσφατες στρατιωτικές 
εχθροπραξίες στη βορειοανατολική Συρία·

5. εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη αδυναμία της ΕΕ ενάντια στις διεθνείς 
κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων εξελίσσονται στην άμεση γειτονία της, η οποία 
έχει άμεσες επιπτώσεις στην εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα της ΕΕ· αναμένει 
από την ΑΠ/ΥΕ να αξιοποιήσει την ευκαιρία που προσφέρει η αιφνίδια απόσυρση των 
ΗΠΑ, προκειμένου να εγκαταλειφθεί ο ρόλος του παθητικού παρατηρητή στη συριακή 
σύγκρουση και να αναληφθεί ο ρόλος του προδραστικού διπλωματικού δρώντα που 
συνεργάζεται με όλους τους περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να καθοδηγηθούν από το κοινό συμφέρον τους στην αναζήτηση 
αξιόπιστης, συντονισμένης και αποτελεσματικής δέσμευσης της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει μια σειρά μέτρων διαμεσολάβησης και διαλόγου, ιδίως όσον αφορά τις 
εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων·

6. υπογραμμίζει ότι η μονομερής παρέμβαση της Τουρκίας συνιστά σοβαρή παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου, η οποία δεν πρέπει να παραμένει ατιμώρητη· εν αναμονή των 
διορθωτικών μέτρων της Τουρκίας, ζητεί τη βαθιά επανεξέταση των σχέσεων ΕΕ-
Τουρκίας· πιστεύει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατή η υλοποίηση 
προπαρασκευαστικών εργασιών ή μέτρων για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής 
ένωσης ΕΕ-Τουρκίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν το 
ενδεχόμενο αναστολής της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας, του 1995, για την 
τελωνειακή ένωση· ζητεί επίσης την επανεξέταση των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) στη χώρα, και θεωρεί αναγκαίο να εξεταστεί η 
σκοπιμότητα της συνέχισης της συμμετοχής της Τουρκίας σε ορισμένους 
περιφερειακούς οργανισμούς·

7. καλεί την ΕΕ να εγκρίνει στοχευμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης 
περιουσιακών στοιχείων και της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων, εις βάρος των 
τούρκων αξιωματούχων που ευθύνονται για τη στρατιωτική εισβολή και τις 
συνακόλουθες παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
ανθρωπιστικού δικαίου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιμονή του για την ταχεία 
έγκριση ενός καθεστώτος στοχευμένων κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8. χαιρετίζει τη δεδηλωμένη πρόθεση ορισμένων κρατών μελών να σταματήσουν την 
έκδοση αδειών για μεταφορές όπλων στην Τουρκία, αλλά τα προτρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η αναστολή θα ισχύσει και για τις μεταφορές που έχουν ήδη λάβει 
άδεια, ιδίως από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φινλανδία· 
πιστεύει ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2019, είναι 
ανεπαρκή σε σχέση με την πολιτική εξαγωγών όπλων της ΕΕ προς την Τουρκία και 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν άμεσα ένα πλήρες εμπάργκο και να 
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αναστείλουν όλες τις μεταφορές όπλων, καθώς και κάθε είδους βοήθεια και υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την ασφάλεια ή έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα προς την Τουρκία 
και άλλους δρώντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία·

9. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την αδύναμη αντίδραση του Γενικού Γραμματέα 
του ΝΑΤΟ όσον αφορά τη μονομερή παρέμβαση της Τουρκίας· πιστεύει ότι τα μέλη 
του ΝΑΤΟ θα πρέπει να υιοθετήσουν σθεναρή στάση και να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
αναστολής των δικαιωμάτων ψήφου της Τουρκίας στον οργανισμό·

10. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων εγκλημάτων 
πολέμου που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της τουρκικής εισβολής· παροτρύνει την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τη διαδικασία τεκμηρίωσης των εν λόγω 
παραβιάσεων και να επιμείνουν ώστε να διερευνηθούν με διεξοδικό και αμερόληπτο 
τρόπο, καθώς και να ασκηθεί δίωξη κατά των δραστών· καλεί τα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ να εξετάσουν περαιτέρω το ζήτημα αυτό, καθώς και το 
ενδεχόμενο παραπομπής της κατάστασης στο ΔΠΔ·

11. καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει λογοδοσία για τις παραβιάσεις που διαπράττουν οι 
παραστρατιωτικές ομάδες που δρουν για λογαριασμό της· υπενθυμίζει στις τουρκικές 
αρχές ότι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για οποιεσδήποτε παραβιάσεις που 
διαπράττουν οι δυνάμεις τους ή οι παραστρατιωτικές ομάδες που δρουν για λογαριασμό 
τους, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας της Hevrin Khalaf και άλλων συνοπτικών 
εκτελέσεων·

12. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τον αυξημένο κίνδυνο διασποράς των μαχητών 
του Daesh/ISIS και αναζωπύρωσης της τζιχαντιστικής απειλής ως συνέπειας της 
τουρκικής εισβολής· ζητεί από τα κράτη μέλη να επαναπατρίσουν όλους τους υπηκόους 
τους που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση με την υποψία ότι είναι μαχητές 
του ISIS/Daesh, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και τα παιδιά τους, καθώς και 
να εξασφαλίσουν την αναγκαία αποκατάσταση και επανένταξη και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, να προβούν σε διώξεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

13. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους εν λόγω 
καταυλισμούς και να εφαρμόσουν συντονισμένες πολιτικές για την ενεργό ταυτοποίηση 
των παιδιών ευρωπαϊκής ιθαγένειας των μαχητών του Daesh/ISIS ή άλλων ομάδων 
φερόμενων ως τρομοκρατικών, που βρίσκονται στη βορειοανατολική Συρία, και να τα 
επαναπατρίσουν λόγω της κλιμάκωσης της βίας· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
δράσης των κρατών μελών της ΕΕ μέχρι σήμερα και για την απουσία συντονισμού σε 
επίπεδο ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) να διαδραματίσουν προδραστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή·

14. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά έχουν 
πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, υπηρεσίες και βοήθεια εντός των καταυλισμών, 
συμπεριλαμβανομένου του καταυλισμού al-Hol· καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη και την κυβέρνηση της Συρίας να παράσχουν στους φορείς 
ανθρωπιστικής βοήθειας άμεση πρόσβαση στους καταυλισμούς για να εξασφαλίσουν 
την παράδοση βασικών αγαθών, τροφίμων, καθαρού νερού και φαρμάκων·

15. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταστολή από τις τουρκικές αρχές στη 
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χώρα οποιουδήποτε ασκεί κριτική ή αμφισβήτηση της στρατιωτικής επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης άνω των 150 μελών του HDP και των ερευνών σε 
περισσότερους από 500 λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την 
κατηγορία της διάδοσης «τρομοκρατικής προπαγάνδας»· καταδικάζει επίσης την 
καταστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την παρενόχληση που 
υφίστανται οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη στρατιωτική επιχείρηση· καλεί την 
Τουρκία να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον όσων κρατούνται αποκλειστικά για 
την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης· αναμένει από την ΕΕ 
να παρακολουθεί και να καταδικάζει δημοσίως τη συνεχιζόμενη καταστολή στην 
Τουρκία όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την κριτική επί της στρατιωτικής 
επιχείρησης·

16. ζητεί οποιαδήποτε διπλωματική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Ρωσίας να μην 
υπονομεύει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη πολιτικής λύσης· 
επαναβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχιζόμενη υπεροχή της διαδικασίας της 
Γενεύης, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και στηρίζει τις προσπάθειες του 
Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών Geir Pedersen να εξασφαλίσει μια 
γνήσια πολιτική μετάβαση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ)· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν 
έναν ισχυρότερο ρόλο για τον ΟΗΕ στη διαδικασία για την επίτευξη ειρήνης και 
σταθερότητας στη Συρία· επαναλαμβάνει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών 
στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης, σύμφωνα με το ψήφισμα 1325 του ΣΑΗΕ· 
εμμένει επίσης στη σημασία της συμμετοχής της συριακής κοινωνίας των πολιτών και 
όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στον διάλογο για το μέλλον της 
Συρίας και τη δομή διακυβέρνησης της·

17. χαιρετίζει την πρόσφατη σύσταση συνταγματικής επιτροπής χάρη στη διαμεσολάβηση 
του ΟΗΕ και άλλων φορέων· παροτρύνει όλα τα μέρη να συνεχίσουν να συνεργάζονται 
ουσιαστικά για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη συριακή σύγκρουση· υπενθυμίζει ότι 
δεν μπορεί να δοθεί βιώσιμη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και καλεί όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως με τα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ που 
απαιτούν την άμεση παύση των εχθροπραξιών, την άρση όλων των πολιορκιών, την 
πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη χώρα και την 
προστασία των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη·

18. εξακολουθεί να ανησυχεί για την εξαφάνιση της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και κατόχου του Βραβείου Ζαχάρωφ Razan Zaitouneh, η οποία φέρεται 
να απήχθη στη Douma τον Δεκέμβριο του 2013 από την ένοπλη ομάδα Jaysh al-Islam 
και εξακολουθεί να αγνοείται· ζητεί να συσταθεί ενωσιακή επιχειρησιακή ομάδα για να 
συντονίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες να βρεθεί η τοποθεσία της και να 
διασφαλιστεί η απελευθέρωσή της·

19. επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας προς 
τις γειτονικές χώρες της Συρίας, ιδίως την Τουρκία, οι οποίες συνεχίζουν να φιλοξενούν 
εκατομμύρια πρόσφυγες· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη να επιδείξουν πολύ 
μεγαλύτερη δέσμευση στον επιμερισμό των ευθυνών, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες της Συρίας να 
βρουν προστασία πέρα από την άμεση γειτονική περιοχή, μέσω της ενίσχυσης του 
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συστήματος επανεγκατάστασης της ΕΕ, της δημιουργίας προγραμμάτων εισδοχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και μέσω της θέσπισης απλουστευμένων ρυθμίσεων 
για την επανένωση των οικογενειών και πιο ευέλικτων κανονισμών για τις θεωρήσεις· 
επιμένει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 
θα πρέπει να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών των 
προσφύγων·

20. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν αυστηρή τήρηση της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, να μην προβούν σε επιστροφές σύρων προσφύγων στην Τουρκία, 
εφόσον κινδυνεύουν από απέλαση στη βορειοανατολική Συρία και να καταγγείλουν 
δημοσίως την εν εξελίξει αναγκαστική επιστροφή Σύρων που επί του παρόντος 
βρίσκονται σε γειτονικές χώρες της Συρίας·

21. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την ατιμωρησία που εξακολουθεί να ισχύει για τους 
δράστες σοβαρών εγκλημάτων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, και ιδίως 
για το καθεστώς Assad· θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη λογοδοσίας αποτελεί γόνιμο έδαφος 
για τη διάπραξη περαιτέρω θηριωδιών και επιτείνει την ταλαιπωρία των θυμάτων· 
επιμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες, μεταξύ άλλων 
μέσω της εφαρμογής της διεθνούς δικαιοδοσίας, και να παρασχεθεί αποζημίωση στα 
θύματα· υπενθυμίζει, επιπλέον, στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, να διασφαλίζουν τη σύλληψη και την κράτηση ατόμων που βρίσκονται 
στο έδαφός τους για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν διαπράξει εγκλήματα που 
σχετίζονται με φρικαλεότητες·

22. υπενθυμίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση του Daesh και 
άλλων ομάδων που το ΣΑΗΕ αναγνωρίζει ως τρομοκρατικές πρέπει να 
συμμορφώνονται αυστηρά με το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και τους 
συμμάχους τους να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πλήρη 
συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε προσπάθειες δημιουργίας διεθνών 
συνασπισμών και τη στρατιωτική συνεργασία τους με τα μέρη που εμπλέκονται στη 
σύγκρουση·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον 
Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου στη Συρία, και στα μέρη 
που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία.


