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B9-0127/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική και πολιτική 
κατάσταση στην Υεμένη

(2021/2539(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη και 
συγκεκριμένα εκείνα της 25ης Φεβρουαρίου 20161 και της 15ης Ιουνίου 20172 σχετικά 
με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, καθώς και εκείνα της 9ης Ιουλίου 
20153, της 30ής Νοεμβρίου 20174 και της 4ης Οκτωβρίου 20185 σχετικά με την 
κατάσταση στην Υεμένη,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την Υεμένη,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης,

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

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την 
Υεμένη, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Υεμένη, η οποία υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη 
σύνοδό του που διεξήχθη μεταξύ 14ης Σεπτεμβρίου και 2ας Οκτωβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από δέκα χρόνια, στις 11 Φεβρουαρίου 2011, ξεκίνησαν 
οι μαζικές διαδηλώσεις που έγιναν γνωστές ως η επανάσταση της Υεμένης και 
οδήγησαν αργότερα στην αποχώρηση του Προέδρου Ali Abdullah Saleh μετά από 33 
χρόνια δικτατορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέγερση αυτή υπήρξε έκφραση των 
ενδόμυχων προσδοκιών του λαού της Υεμένης για δημοκρατία, ελευθερία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης τον Μάρτιο του 2015, 
τουλάχιστον 133 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 3,6 εκατομμύρια 
εγκατέλειψαν τις εστίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συμφωνία της Στοκχόλμης 

1 ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 142.
2 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 146.
3 ΕΕC 265 της 11.8.2017, σ. 93.
4 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 104.
5 ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 44.
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που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2018 επιδιώχθηκε να δημιουργηθούν ασφαλείς 
ανθρωπιστικοί διάδρομοι, να πραγματοποιηθούν ανταλλαγές κρατουμένων και να 
συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση αποκλιμακώθηκε το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, οι 
παρατάξεις έχουν παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι έχουν χάσει 
τη ζωή τους πάνω από 5 000 άμαχοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι άμαχοι 
έχουν σκοτωθεί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς δυνάμεων προσκείμενων στη 
Σαουδική Αραβία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παιδιά και γυναίκες είναι στην πλειοψηφία τους τα θύματα 
μεταξύ του αμάχου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ Μαρτίου 2015 και 
Ιουνίου 2020, σκοτώθηκαν περισσότερα από 3 150 παιδιά και τραυματίστηκαν ή 
ακρωτηριάστηκαν περισσότερα από 5 660· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, 380 
σχολεία στην Υεμένη έχουν βομβαρδιστεί ή καταληφθεί, σύμφωνα με ανθρωπιστικές 
οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, περισσότεροι από 160 000 
εκπαιδευτικοί δεν έχουν εισπράξει κανονικό μισθό, σύμφωνα με τη UNICEF· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 εκατομμύρια παιδιά είχαν εγκαταλείψει το σχολείο ήδη πριν 
ξεσπάσει η πανδημία της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη την καταγεγραμμένη 
αύξηση κατά 28 % των παιδικών θανάτων στις ηλικίες κάτω των 5 ετών από αιτίες που 
μπορούν να προληφθούν, όπως είναι η διάρροια, ο υποσιτισμός και οι λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος, και τούτο λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και 
της συνακόλουθης διατάραξης συστημάτων και υπηρεσιών υγείας· λαμβάνοντας υπόψη 
την ραγδαία αύξηση σεξουαλικής βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών από την 
έναρξη της σύρραξης και έπειτα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την περίοδο 2017-2018, η Υεμένη αντιμετώπισε τη χειρότερη 
επιδημία χολέρας της σύγχρονης εποχής με περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια 
καταγεγραμμένα κρούσματα·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Υεμένης συρρικνώθηκε κατά 45 % μεταξύ 
2015 και 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτη η ραγδαία επιδείνωση καθίσταται ακόμη 
πιο δραματική εξαιτίας της παγκόσμιας πανδημίας της COVID-19 και της κάθετης 
πτώσης της χρηματοδοτικής συνδρομής των δωρητών και της παγκόσμιας κοινότητας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές ΜΚΟ, οι ζωές 24 
εκατομμυρίων ανθρώπων στην Υεμένη, δηλ. του 80 % του συνολικού πληθυσμού, 
εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 12,3 
εκατομμύρια παιδιά, αριθμός που ισοδυναμεί με περίπου τέσσερα στα πέντε παιδιά 
στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρκείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων 
και των βασικών προϊόντων μπορεί να βυθίσουν τη χώρα σε λιμό μεγάλης κλίμακας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες οξείας 
επισιτιστικής ανασφάλειας και 50 000 άνθρωποι ζουν σε συνθήκες λιμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συντονιστής βοήθειας έκτακτης ανάγκης του ΟΗΕ, Mark 
Lowcock, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις 14 
Ιανουαρίου 2021, για λιμό κλίμακας άνευ προηγουμένου τα τελευταία 40 χρόνια 
σχεδόν, και έκκληση προς όλες τις πλευρές να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης·
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H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύρραξη έχει ανακόψει με δραματικό τρόπο 
την πρόοδο της Υεμένης προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
και δη του ΣΒΑ 1 (μηδενική φτώχεια) και του ΣΒΑ 2 (μηδενική πείνα)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εξαιτίας της σύρραξης, η ανάπτυξη της Υεμένης έχει πάει πίσω κατά δύο 
δεκαετίες και άνω· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα όσον αφορά την επίτευξη των 
ΣΒΑ δεν πρόκειται να πάψει να διευρύνεται για όσο διαρκεί η σύγκρουση6·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη κρίση που σοβεί στο βόρειο τμήμα της Υεμένης για 
τρίτη φορά από το 2019 είναι εκείνη των καυσίμων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό 
περιορισμό της πρόσβασης των αμάχων σε τρόφιμα, νερό, ιατρικές υπηρεσίες και 
μεταφορές ειδών πρώτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανθρωπογενής 
κρίση αποτελεί ευθεία συνέπεια του ανταγωνισμού μεταξύ του κινήματος των Χούθι 
και της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Υεμένης για τον έλεγχο των 
καυσίμων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη την από 19ης Ιανουαρίου 2021 απόφαση της προηγούμενης 
κυβέρνησης των ΗΠΑ να κατατάξει το κίνημα των Χούθι, ή, όπως ονομάζεται επίσημα, 
Ansar Allah, στις ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις (FTO) και στους σεσημασμένους 
παγκόσμιους τρομοκράτες (Specially Designated Global Terrorists (SDGT))· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ελεγχόμενο από τους Χούθι έδαφος ζει το 70 % του 
πληθυσμού της Υεμένης και εκεί βρίσκονται βασικές λιμενικές, τηλεπικοινωνιακές και 
διοικητικές υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς και υπηρεσίες της Κεντρικής Τράπεζας 
της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω κατάταξη περιορίζει σοβαρά την 
πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, παρά τις τέσσερις γενικές άδειες που εξέδωσε 
η κυβέρνηση των ΗΠΑ με σκοπό τη διευκόλυνση της παράδοσης της βοήθειας στον 
πληθυσμό της Υεμένης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές ΜΚΟ κάνουν λόγο για νέες καθυστερήσεις 
και περισσότερη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την παροχή στις ελεγχόμενες από τους 
Χούθι περιοχές βοήθειας και τροφίμων που μπορούν να σώσουν ζωές και τούτο λόγω 
αυτού του πρόσφατου χαρακτηρισμού από τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες 
που έχουν εκδώσει οι ΗΠΑ δεν εξασφαλίζουν επαρκώς διεθνείς τράπεζες, ναυτιλιακές 
εταιρείες και προμηθευτές, με αποτέλεσμα τον εξαναγκασμό αυτών σε διακοπή των 
δραστηριοτήτων τους στην Υεμένη λόγω νομικής αβεβαιότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το 90 % των τροφίμων, των καυσίμων και των φαρμάκων της Υεμένης διοχετεύεται 
μέσω εταιρειών εισαγωγής οι οποίες έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο διακοπής 
των δραστηριοτήτων τους στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είναι σε θέση να καλύψουν αυτό το κενό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 20 % του ΑΕγχΠ της Υεμένης προέρχεται από εμβάσματα των Υεμενιτών 
της διασποράς, οι οποίοι δυσκολεύονται πλέον να βρουν επίσημους διαύλους για την 
αποστολή χρημάτων στις οικογένειές τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, η ανθρωπιστική 
ανταπόκριση στην Υεμένη το 2020 πάσχει από σοβαρή υποχρηματοδότηση7 και τούτο 
παρά τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούν η πανδημία και ο σχετικός οικονομικός 

6 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-
YEM%20War%20Impact%20on%20SDGs_compressed.pdf
7 https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/som_ii_co-chairs_summary_12.11.2020_final.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-YEM%20War%20Impact%20on%20SDGs_compressed.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDP-YEM%20War%20Impact%20on%20SDGs_compressed.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/som_ii_co-chairs_summary_12.11.2020_final.pdf
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αντίκτυπος·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2021, ο Ευρωπαίος Επίτροπος που είναι 
αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων ζήτησε από την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τον προαναφερθέντα χαρακτηρισμό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και 
Συντονιστής Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ, ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ 
για την Υεμένη και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών προέβησαν σε παρόμοιες εκκλήσεις στις 14 
Ιανουαρίου 2021·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2021, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε 
πέμπτη γενική άδεια (γενική άδεια 13), με την οποία επιτρέπονται συναλλαγές στις 
οποίες εμπλέκεται το Ansar Allah μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Φεβρουαρίου 2021 και στην πρώτη του ομιλία για την 
εξωτερική πολιτική, ο Πρόεδρος Joe Biden ανακοίνωσε την πρόθεση των ΗΠΑ να 
πάψουν να υποστηρίζουν επιθετικές επιχειρήσεις στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών πωλήσεων όπλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Φεβρουαρίου 2021, η 
νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να αφαιρέσει το κίνημα των Χούθι, ή, όπως 
ονομάζεται επίσημα, Ansar Allah, από τις ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις (FTO) και 
τους σεσημασμένους παγκόσμιους τρομοκράτες (Specially Designated Global 
Terrorists (SDGT))·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη δημιουργία θυλάκων στους οποίους επικρατούν 
συνθήκες λιμού και σοβαρότατου υποσιτισμού στην Υεμένη· παροτρύνει την ΕΕ, τα 
κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιήσουν επειγόντως όλα τα μέσα 
που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτραπεί λιμός μεγάλης κλίμακας· σημειώνει ότι ο 
ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει την κρίση στην Υεμένη ως τη 
χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ να 
ανακαλέσει επειγόντως την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης με την οποία 
κατατασσόταν το κίνημα των Χούθι, το επονομαζόμενο Ansar Allah, στις ξένες 
τρομοκρατικές οργανώσεις και στους σεσημασμένους παγκόσμιους τρομοκράτες· 
πιστεύει ότι η ανάκληση αυτή στάθηκε απολύτως επιβεβλημένη για ανθρωπιστικούς 
λόγους, δεδομένου του καταστροφικού αντικτύπου που είχε ο χαρακτηρισμός στην 
πρόσβαση του λαού της Υεμένης σε τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα και εν γένει 
ανθρωπιστική βοήθεια·

3. καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση σε όλες τις 
παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων της de facto ηγεσίας του κινήματος των Χούθι και 
της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης, για να άρουν επειγόντως κάθε μορφή 
αποκλεισμού και περιορισμού πρόσβασης για αποστολές υλικού ανθρωπιστικού και 
εμπορικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα να επιτρέψουν πτήσεις εμπορικού και 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς τον αερολιμένα της Sana’a και να μεριμνήσουν για την 
απρόσκοπτη λειτουργία καίριων λιμένων όπως το Aden και η Hodeidah· χαιρετίζει την 
έναρξη ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ προς την Υεμένη και τάσσεται αναφανδόν 
υπέρ της συνέχισης των επιχειρήσεων αυτού του είδους·
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4. υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη, Martin Griffiths, για την προώθηση της πολιτικής 
διαδικασίας και την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός σε ολόκληρη τη χώρα· θεωρεί 
αξιέπαινες τις προσπάθειες του ΟΗΕ να διαπραγματευθεί με όλες τις αντιμαχόμενες 
παρατάξεις την πρόσβαση ανθρωπιστικού χαρακτήρα και καλεί τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης και τα κράτη μέλη να του παράσχουν σαφή 
πολιτική στήριξη· καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητήσει 
επειγόντως τις εξελίξεις στην Υεμένη και να επικαιροποιήσει τα συμπεράσματά του της 
19ης Φεβρουαρίου 2019 ούτως ώστε να συμβαδίζουν αυτά με την πιεστική 
ανθρωπιστική κατάσταση·

5. επικροτεί τη συνεισφορά της ΕΕ στην Υεμένη, η οποία, από το 2015 μέχρι σήμερα, έχει 
ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο EUR σε βοήθεια πολιτικού, αναπτυξιακού και 
ανθρωπιστικού περιεχομένου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση περί 
τριπλασιασμού της ανθρωπιστικής βοήθειας για την Υεμένη το 2021· εκφράζει, 
ωστόσο, την ανησυχία του διότι εξακολουθεί αυτή να μην επαρκεί για την 
αντιμετώπιση του όγκου των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Υεμένη· εκφράζει τη 
λύπη του διότι το χρηματοδοτικό έλλειμμα για την Υεμένη ανέβηκε στο 50 % το 2019· 
υπενθυμίζει ότι αφετηρία των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό πρέπει να είναι η 
κλίμακα και η σοβαρότητα της κρίσης· καλεί την ΕΕ να κινητοποιήσει πρόσθετους 
πόρους για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Υεμένη στο πλαίσιο της 
διαδικασίας προγραμματισμού του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)· προτρέπει γενικότερα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στις διεθνείς προσπάθειες για την κλιμάκωση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς άλλη χρονοτριβή, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν τον Ιούνιο του 2020 κατά τη Διάσκεψη 
των Δωρητών για το Σχέδιο Ανθρωπιστικής Αντίδρασης στην Υεμένη·

6. επικροτεί την προσέγγιση της «Ομάδας Ευρώπη» για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας στην Υεμένη με πιο συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο· 
απευθύνει στον λαό της Υεμένης ισχυρό μήνυμα πολιτικής στήριξης·

7. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να εξευρεθεί συμφωνία για τη χρήση των καυσίμων 
ανάμεσα στις δύο παρατάξεις στον Βορρά και στον Νότο ούτως ώστε να αμβλυνθεί η 
κρίση σε επίπεδο οικονομίας, γεωργίας, παροχής νερού, υγειονομικής περίθαλψης, 
ενέργειας και μεταφορών την οποία υποδαυλίζει η χρήση των καυσίμων ως όπλου 
οικονομικού πολέμου· καλεί τη Σαουδική Αραβία να άρει άμεσα τον ναυτικό 
αποκλεισμό εναντίον πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα προοριζόμενα για περιοχές υπό 
τον έλεγχο των Χούθι· επαναλαμβάνει ότι όλα τα μέρη πρέπει να απόσχουν επειγόντως 
από τη χρήση της λιμοκτονίας των αμάχων ως πολεμικής μεθόδου, δεδομένου ότι αυτό 
συνιστά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο xxv) του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου·

8. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταδικάσουν απερίφραστα τις κατάφωρες 
παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) στις οποίες επιδίδονται όλες 
οι αντιμαχόμενες παρατάξεις από τα τέλη του 2014, συμπεριλαμβανομένων των 
σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον μη στρατιωτικών στόχων, όπως 
είναι τα σχολεία, τα υδραγωγεία και τα γαμήλια πανηγύρια, καθώς και των 
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σοβαρότατων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν το κίνημα 
Χούθι και η κυβέρνηση της Υεμένης· υποστηρίζει ότι η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει 
όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9. δηλώνει ταγμένο στον αγώνα κατά της ατιμωρησίας όσων διαπράττουν εγκλήματα 
πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατάφωρες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην Υεμένη· φρονεί ότι οι 
αυτουργοί παρόμοιων εγκλημάτων πολέμου πρέπει να διώκονται ποινικά όπως αρμόζει 
και να δικάζονται από δικαστήριο· παροτρύνει όλες τις εμπόλεμες παρατάξεις να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες 
όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου στην Υεμένη και δη εκείνων που διαπράχθηκαν εις βάρος παιδιών και 
γυναικών· καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την 
προσπάθεια συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων ενόψει μελλοντικών ποινικών 
διώξεων και να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης ανεξάρτητης επιτροπής για την 
εποπτεία της διαδικασίας αυτής· θεωρεί ότι τα θύματα των φρικαλεοτήτων και οι 
οικογένειές τους πρέπει να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους για πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη·

10. ζητεί άμεση επιστροφή στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων χωρίς αποκλεισμούς και 
τάσσεται αναφανδόν υπέρ των προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλονται υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός σε ολόκληρη τη χώρα·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Riyadh που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2019 και συγχαίρει όλα τα 
μέρη που συνέβαλαν στην πολιτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του Βασιλείου 
της Σαουδικής Αραβίας, για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας·

12. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διευκολύνουν την πρόσβαση σε εμβόλια 
στην Υεμένη, μεταξύ άλλων και όσων βρίσκονται στα στρατόπεδα των εκτοπισθέντων 
εσωτερικού, μέσω του μηχανισμού COVAX, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για τη 
διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 όλων και δη 
των πλέον ευάλωτων·

13. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden να αναστείλει τις 
πωλήσεις όπλων στον προσκείμενο στην Σαουδική Αραβία συνασπισμό στην Υεμένη, 
στο πλαίσιο των ειρηνευτικών προσπαθειών στην Υεμένη· επαναλαμβάνει ότι είναι 
ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά από όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της κοινής 
θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων· υπενθυμίζει 
σχετικά τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη, 
παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν ώστε οι εξαγωγές όπλων προς 
χώρες της περιοχής να μην χρησιμοποιούνται στο έδαφος της Υεμένης·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στην αναγνωρισμένη από τον 
ΟΗΕ κυβέρνηση της Υεμένης και στην de facto ηγεσία των Χούθι, καθώς και στο 
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Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.


