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B9-0129/2019

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 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία, τις 
παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης και την πτήση MH17, της 17ης Οκτωβρίου 
2019,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη 
Συρία, της 14ης Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την από 9ης Οκτωβρίου 2019 δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, εξ ονόματος της 
ΕΕ, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 17ης Οκτωβρίου 2019 μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
1948, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα του παιδιού,

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

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, του 1951 και το 
πρωτόκολλο του 1967 στη σύμβαση αυτή,

– έχοντας υπόψη το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο του 1949,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα, του 1993,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης 
Εκπροσώπου, της 14ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για 
τη Συρία» (JOIN(2017)0011) καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με 
τη Συρία, της 3ης Απριλίου 2017, τα οποία αποτελούν από κοινού τη νέα στρατηγική 
της ΕΕ για τη Συρία,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
(ΣΑΗΕ) σχετικά με τη Συρία, ιδίως την απόφαση 2254(2015) της 18ης Δεκεμβρίου 
2015, την απόφαση 2393(2017) της 19ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την άδεια για 
την παροχή διασυνοριακής και διαμετωπικής βοήθειας στη Συρία, καθώς και την 
απόφαση 2401(2018), της 24ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την 30ήμερη παύση των 
εχθροπραξιών στη Συρία ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή της ανθρωπιστικής 
βοήθειας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 71/248 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 
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21ης Δεκεμβρίου 2016 για τη δημιουργία ενός διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου 
μηχανισμού που θα συμβάλει στη διερεύνηση και δίωξη των ατόμων τα οποία, από τον 
Μάρτιο του 2011, έχουν διαπράξει βαρύτατα, με βάση το διεθνές δίκαιο, εγκλήματα 
στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς 
Δικαστηρίου, και εκείνα των ad hoc δικαστηρίων, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 
τη Ρουάντα, και το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας 
με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald 
Trump, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επρόκειτο να εμποδίσουν την τουρκική επίθεση 
στη βορειοανατολική Συρία, την οποία είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος Erdoğan μερικές 
ημέρες νωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μεταγενέστερη δήλωση, οι ΗΠΑ 
ανήγγειλαν την απόσυρση των στρατευμάτων τους από τις «γύρω» περιοχές, 
εκκενώνοντάς τες ουσιαστικά για την τουρκική επίθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά 
την ανακοίνωση αυτή, στις 9 Οκτωβρίου, ο τουρκικός στρατός, με την υποστήριξη των 
συριακών αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων, άρχισε να βομβαρδίζει με πυροβόλα 
και από αέρος θέσεις κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων, ενώ επίσης ξεκίνησε 
εισβολή από εδάφους στα βορειοανατολικά της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ΣΑΗΕ δεν έχει αναλάβει ακόμη δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση προσδιόρισε τις Συριακές 
Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ως τον κύριο στόχο των στρατιωτικών της επιχειρήσεων 
στη βορειοανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SDF διαδραμάτισαν βασικό 
ρόλο στην παγκόσμια συμμαχία κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Daesh· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SDF έχασαν περίπου 11 000 μαχητές στον πόλεμο κατά του 
Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SDF τελούν υπό την ηγεσία των Μονάδων 
Προστασίας του Λαού (YPG), τις οποίες η Τουρκία θεωρεί προέκταση του Κουρδικού 
Εργατικού Κόμματος, το οποίο με τη σειρά του συγκαταλέγεται στον κατάλογο των 
τρομοκρατικών οργανώσεων της Τουρκίας και της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Οκτωβρίου, η υγειονομική αρχή της κουρδικής 
διοίκησης στη βορειοανατολική Συρία ανέφερε ότι τουλάχιστον 218 άμαχοι, μεταξύ 
των οποίων 18 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Συρία από την έναρξη της 
τουρκικής επίθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, 18 
πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους και 150 έχουν τραυματιστεί στην Τουρκία από τις 15 
Οκτωβρίου, κατόπιν επιθέσεων με όλμους οι οποίες αποδίδονται στις κουρδικές 
δυνάμεις της Συρίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότερα από 130 000 άτομα έχουν 
εκτοπιστεί από την έναρξη της τουρκικής επίθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
ισχυρίζεται πως έχει θανατώσει περίπου 600 «τρομοκράτες» και ότι σύμφωνα με 
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αναφορές του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεκάδες πολίτες 
έχασαν τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρκικός στρατός και οι σύμμαχοί του 
από τις συριακές αραβικές παραστρατιωτικές ομάδες διαπράττουν φρικαλεότητες κατά 
πολεμιστών των SDF, τοπικών πολιτικών και ακτιβιστών, καθώς και του άμαχου 
πληθυσμού·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις φέρονται να 
χρησιμοποίησαν πυρομαχικά λευκού φωσφόρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
φωτογραφίες και βίντεο από τα νοσοκομεία του Tal Tamr και του al-Hasakah 
εμφανίζονται παιδιά με σοβαρά χημικά εγκαύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αρνήθηκε τις κατηγορίες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SDF κάλεσαν διεθνείς 
οργανισμούς να στείλουν εμπειρογνώμονες για να διερευνήσουν το ζήτημα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθεωρητές χημικών όπλων του ΟΗΕ ανακοίνωσαν ότι 
έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν πληροφορίες μετά τις εν λόγω κατηγορίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, εκατοντάδες μέλη του Daesh, 
ορισμένα εκ των οποίων πολίτες της ΕΕ, έχουν δραπετεύσει από τις φυλακές των SDF 
εν μέσω της τουρκικής επίθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι γνωστό προς το 
παρόν το σημείο στο οποίο βρίσκονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SDF ισχυρίζονται 
ότι έχουν υπό κράτηση περίπου 10 000 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες επαρχίες υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ότι από 
τον Ιούλιο του 2019 οι τουρκικές αρχές έχουν θέσει αυθαίρετα υπό κράτηση και έχουν 
υποχρεώσει διά της βίας μεγάλο αριθμό Συρίων να επιστρέψει στη βόρεια Συρία, κατά 
παράβαση της διεθνούς υποχρέωσης της Τουρκίας να μην υποχρεώνει κανένα άτομο να 
επιστρέφει σε σημείο όπου ενδεχομένως να αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο 
διώξεων, βασανιστηρίων ή άλλου είδους κακής μεταχείρισης ή απειλής για τη ζωή του·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ασφαλών ζωνών στη Συρία προκαλεί σοβαρές 
ανησυχίες για την ασφάλεια των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων 
και εκείνων που ενδεχομένως να μετεγκατασταθούν από την Τουρκία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δημιουργία των ζωνών αυτών θα παραβίαζε τα δικαιώματα του τοπικού 
πληθυσμού, θα είχε ως αποτέλεσμα θεμελιώδεις δημογραφικές αλλαγές στην περιοχή 
και θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με την απόρριψη και την αντίσταση σε τοπικό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς ζώνες στο πλαίσιο των στρατιωτικών 
συγκρούσεων συχνά μετατρέπονται σε «εμπόλεμες ζώνες» για τους πολίτες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο καταδίκασε τις τουρκικές επιχειρήσεις και 
δεσμεύτηκε να προβεί σε αρχικές ενέργειες όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων στην 
Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη αναστείλει 
επισήμως τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής 
θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον 
καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής 
τεχνολογίας και εξοπλισμού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ τέθηκε 
σε ισχύ το 1995 και έκτοτε παραμένει αμετάβλητη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, 
η αξία των διμερών εμπορικών συναλλαγών υπερτετραπλασιάστηκε· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2018 η Τουρκία παρέμεινε συνολικά ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός 
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εταίρος της ΕΕ, ενώ η ΕΕ είναι μακράν ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Τουρκίας, για την οποία αποτελεί επίσης την κύρια πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό της 
τελωνειακής ένωσης ανεστάλη από την ΕΕ λόγω των ανησυχητικών πολιτικών 
εξελίξεων στην Τουρκία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διευκόλυνση της ΕΕ για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία 
παρέχει σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση για τη στήριξη των προσφύγων στην 
Τουρκία και διαχειρίζεται συνολικά 6 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
εξαιτίας μιας άνευ προηγουμένου εισροής ατόμων που αναζητούν καταφύγιο από τον 
πόλεμο στη Συρία, η Τουρκία φιλοξενεί επί του παρόντος πάνω από 3,6 εκατομμύρια 
Σύριους πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία καταβάλλει αξιέπαινες 
προσπάθειες για να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή στήριξη στους εν 
λόγω πρόσφυγες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία παραμένει βασικός εταίρος της ΕΕ, μέλος του 
ΝΑΤΟ και σημαντικός παράγοντας στη συριακή κρίση και στην περιοχή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στο άρθρο 1 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου προβλέπεται ότι τα 
συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιλύουν με ειρηνικά μέσα 
τυχόν διεθνείς διαφορές στις οποίες ενδεχομένως να εμπλακούν κατά τρόπον ώστε να 
μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη, και να απέχουν 
στις διεθνείς σχέσεις τους από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά οποιονδήποτε τρόπο 
που δεν συνάδει με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη θέση της ΕΕ είναι να παραμείνει προσηλωμένη στην 
ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του συριακού κράτους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσω γνήσιας 
πολιτικής μετάβασης σύμφωνα με την απόφαση 2254 του ΣΑΗΕ και το ανακοινωθέν 
της Γενεύης του 2012, το οποίο προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
συριακών εμπλεκομένων μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενεύης υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, 
από την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και τη διαπραγματευτική 
επιτροπή της Συρίας, με σκοπό τη συγκρότηση μιας αξιόπιστης, ισορροπημένης και 
χωρίς αποκλεισμούς συνταγματικής επιτροπής που αναμένεται να διευκολύνει την 
πολιτική επίλυση του πολέμου στη Συρία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας και των επιμέρους 
κρατών να μεριμνούν ώστε να λογοδοτούν οι υπεύθυνοι για τη διάπραξη παραβιάσεων 
των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη 
διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής 
της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εθνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
μπορεί να γίνει είτε στη βάση υφιστάμενων εθνικών και διεθνών μέσων, όπως τα εθνικά 
δικαστήρια και διεθνή δικαστήρια, είτε στο πλαίσιο ad hoc διεθνών ποινικών 
δικαστηρίων που δεν έχουν συσταθεί ακόμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από 
παρόμοια προσωπική λογοδοσία, μπορεί επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να 
ασκηθεί δίωξη και κατά κρατών, για παραβιάσεις υποχρεώσεων δυνάμει διεθνών 
συνθηκών και συμβάσεων επί των οποίων το Διεθνές Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, 
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συμπεριλαμβανομένων της σύμβασης του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων 
τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και της 
σύμβασης του 1948 για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας·

1. καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία ως 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου η οποία συνιστά σοβαρή απειλή για τη σχετική 
σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής, έχει ως αποτέλεσμα τον μαζικό εκτοπισμό 
αμάχων και θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεμφάνιση του Daesh, το οποίο 
εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των πολιτών στη Συρία, την 
Τουρκία, την ευρύτερη περιοχή και την ΕΕ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο· εκφράζει 
τη λύπη του για την αναξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών ως συμμάχου λόγω του 
τρόπου με τον οποίο ανακοινώθηκε και διεξήχθη η αποχώρησή τους από τη 
βορειοανατολική Συρία·

2. καλεί την Τουρκία να τερματίσει αμέσως και οριστικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 
στη βορειοανατολική Συρία, να κηρύξει οριστική κατάπαυση του πυρός και να 
αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από το έδαφος της Συρίας·

3. αναγνωρίζει και αποτίνει φόρο τιμής στις SDF, ιδίως στις γυναίκες, λόγω της κρίσιμης 
συμβολής τους ως συμμάχων στην καταπολέμηση του Daesh και λόγω της 
επιβεβαίωσης της σημασίας που έχουν η ελευθερία και τα πολιτικά δικαιώματα για την 
ανάπτυξη της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής στην περιοχή της Συρίας με 
πλειοψηφία κουρδικού πληθυσμού·

4. λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας, της 17ης Οκτωβρίου, σχετικά με 
την προσωρινή κατάπαυση του πυρός· απορρίπτει, ωστόσο, τις διατάξεις της που 
νομιμοποιούν την τουρκική κατοχή της «ασφαλούς ζώνης» στη βορειοανατολική 
Συρία· εκφράζει, επιπλέον, βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι η συμφωνία απαιτεί όχι 
μόνο την εκτόπιση του τοπικού πληθυσμού των Κούρδων, των Γεζιτών και των 
Ασσυρίων, καθώς και των Τουρκμένων, των Αρμενίων, των Αράβων και άλλων 
μειονοτήτων, αλλά και τη μετεγκατάστασή του στις περιοχές με πλειοψηφία αραβικού 
πληθυσμού, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει νέες εντάσεις και απειλές για την 
ασφάλεια των άμαχων πληθυσμών· επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει παγκόσμια 
πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης στη Συρία με βάση την αναγνώριση της ενότητας, 
της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του συριακού κράτους, με πλήρη 
σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών συνιστωσών της 
συριακής κοινωνίας, στο πλαίσιο της απόφασης 2254 του ΣΑΗΕ και του 
ανακοινωθέντος της Γενεύης του 2012, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των συριακών εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και θέτει τις βάσεις για μια γνήσια 
πολιτική μετάβαση·

5. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση της συνταγματικής επιτροπής και τις 
προσπάθειες του Geir O. Pedersen, ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ για τη Συρία, οι οποίες αναμένεται να παράσχουν μια αξιόπιστη, ισορροπημένη 
και χωρίς αποκλεισμούς βάση για την πολιτική διαδικασία μεταξύ των Συρίων, 
απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις· ζητεί να συμπεριληφθούν οι SDF σε αυτήν 
τη διαδικασία· υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να δοθεί βιώσιμη στρατιωτική λύση στη 
σύγκρουση και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως με τα 



RE\1191168EL.docx 7/9 PE637.870v01-00

EL

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·

6. απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχέδια της Τουρκίας να δημιουργήσει μια λεγόμενη 
ασφαλή ζώνη κατά μήκος των συνόρων στη βορειοανατολική Συρία· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε βίαιη μετακίνηση Σύριων προσφύγων ή εκτοπισθέντων στο εσωτερικό 
στην περιοχή αυτή θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του συμβατικού διεθνούς 
προσφυγικού δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της αρχής της μη 
επαναπροώθησης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε επιστροφή προσφύγων πρέπει να είναι 
ασφαλής, εθελοντική και αξιοπρεπής, καθώς και ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι 
τέτοιες ώστε να είναι παντελώς αδύνατες τέτοιες μετακινήσεις· επιμένει ότι δεν θα 
πρέπει να παρασχεθεί ενωσιακή βοήθεια για τη σταθεροποίηση ή την ανάπτυξη στις 
περιοχές αυτές·

7. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, όσο διαρκούν οι τουρκικές 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, να αναλάβει πρωτοβουλία στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου ώστε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν άμεσα και ολοκληρωτικά 
τέρμα σε όλες τις άδειες εξαγωγής όπλων προς την Τουρκία και τα άλλα εμπλεκόμενα 
μέρη στη συριακή σύγκρουση κατά των οποίων υπάρχουν αξιόπιστες καταγγελίες για 
σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 
αγαθών διπλής χρήσης, σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν ήδη εφαρμόσει το μέτρο αυτό·

8. καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει ατομικά και στοχευμένα περιοριστικά μέτρα, ιδίως τη 
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, κατά 
οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας που ευθύνεται, εμπλέκεται, συνδράμει, 
χρηματοδοτεί ή συμβάλλει στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων στη βορειοανατολική Συρία·

9. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει, με σκοπό την αποτροπή της κλιμάκωσης στη 
βορειοανατολική Συρία, την αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων στο πλαίσιο της 
συμφωνίας για τα γεωργικά προϊόντα και, ως έσχατη λύση, την αναστολή της 
τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας·

10. προτρέπει το ΣΑΗΕ να θέσει γρήγορα σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα μέσα για την 
προστασία των αμάχων που έχουν πληγεί·

11. καλεί τις τουρκικές αρχές και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση να τηρούν το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το οποίο απαιτεί από τους σχετικούς παράγοντες να 
λαμβάνουν όλες τις προφυλάξεις ώστε να αποφεύγονται απώλειες αμάχων, να 
διερευνούν εικαζόμενες παράνομες επιθέσεις, να παρέχουν επαρκή στήριξη σε 
εκτοπισμένα άτομα, να διασφαλίζουν ότι τα στρατεύματα ξηράς δεν παρενοχλούν, δεν 
συλλαμβάνουν αυθαίρετα ούτε κακομεταχειρίζονται τους κατοίκους που επιλέγουν να 
παραμείνουν, καθώς και να εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία του 
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προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας·

12. καταδικάζει απερίφραστα τη με συνοπτικές διαδικασίες εκτέλεση της γνωστής 
πολιτικού των Κούρδων, Hevrin Khalaf, από μαχητές της ομάδας Ahrar al-Sharqiya, 
συμμάχου της Τουρκίας· ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τη δολοφονία της και για άλλες 
εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα 
εγκλήματα αυτά·

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους ισχυρισμούς σχετικά με τη χρήση λευκού 
φωσφόρου από τις τουρκικές δυνάμεις και/ή τους εκπροσώπους τους σε βάρος πολιτών, 
ενέργεια η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο· υποστηρίζει πλήρως το έργο του 
Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), ο οποίος ξεκίνησε 
την έρευνα σχετικά με την πιθανή χρήση λευκού φωσφόρου· ζητεί να λογοδοτήσουν οι 
υπεύθυνοι·

14. προτρέπει τις τουρκικές αρχές να μην στοχοποιούν δημοσιογράφους και υπερμάχους 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επειδή τηρούν κριτική στάση κατά τις αναφορές τους 
σχετικά με τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και να μην αντιδρούν με 
αντίποινα στην Τουρκία εις βάρος τέτοιων ατόμων, όπως δημοκρατικά εκλεγμένων 
Κούρδων δημάρχων, πολιτικών και ειρηνικών ακτιβιστών·

15. καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της 
Τουρκίας, από κοινού με την κυβέρνηση της Συρίας και τις κουρδικές δυνάμεις, να 
παράσχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις τοπικές και διεθνείς ανθρωπιστικές 
οργανώσεις·

16. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις απειλές 
κατά της ασφάλειας από την πιθανή επιστροφή αλλοδαπών μαχητών του Daesh και να 
επιδιώξουν την άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις 
θηριωδίες που έχουν διαπραχθεί από τα εν λόγω άτομα· τονίζει, επιπλέον, το 
ανθρωπιστικό καθήκον να επαναπατριστούν με ασφάλεια τα παιδιά των υπηκόων της 
ΕΕ·

17. 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· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Erdoğan 
χρησιμοποιεί ως όπλο τους πρόσφυγες εν είδει εκβιασμού προς την ΕΕ· καλεί 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 επανεγκατάστασης, της διάνοιξης ανθρωπιστικών διαδρόμων και της δημιουργίας 
προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και μέσω της θέσπισης 
απλουστευμένων ρυθμίσεων για την επανένωση των οικογενειών και πιο ευέλικτων 
κανονισμών για τις θεωρήσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
πρόσθετη χρηματοδότηση στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ, 
ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την εισροή προσφύγων από τη Συρία·

18. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Τουρκία έχει θεμιτές ανησυχίες όσον αφορά την 
ασφάλεια, αλλά επιμένει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολιτικά και διπλωματικά 
μέσα και όχι με στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 
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συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπιστικού δικαίου·

19. 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.


