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B9-0175/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύγκρουση στη Συρία – 10 
χρόνια μετά την εξέγερση
(2021/2576(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με τη Συρία,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), της 
16ης Μαρτίου 2021, με θέμα «η σύγκρουση στη Συρία – 10 χρόνια μετά την 
εξέγερση»,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ, της 9ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία,

– έχοντας υπόψη το καθεστώς κυρώσεων κατά της Συρίας που επέβαλε το Συμβούλιο, το 
οποίο έχει παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία έχει στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες 
ζωές και έχει οδηγήσει εκατομμύρια Σύρους στην εξορία από τη χώρα τους ή από 
ζώνες σχετικά ανεπηρέαστες από τη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσμιο 
Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ότι 12,4 εκατομμύρια άνθρωποι 
βρίσκονται επί του παρόντος σε επισιτιστική ανασφάλεια στη Συρία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Συρίας έχει τη διεθνή υποχρέωση erga omnes 
να προστατεύει τους πολίτες της·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,135 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν καταβληθεί στην Ιορδανία 
και τον Λίβανο από την έναρξη της συριακής σύγκρουσης, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τη μαζική εισροή προσφύγων από τη Συρία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες που ξεκίνησαν από τα Ηνωμένα 
Έθνη έχουν διακοπεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης και η απόπειρα διαμεσολάβησης της ΕΕ στη σύγκρουση, όπως και σε άλλες 
περιπτώσεις, δεν έχουν βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα ή την περιοχή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρέμβαση άλλων κρατών έχει επιδεινώσει περαιτέρω τη 
σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα 
και κυριαρχία της Συρίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία έχει συμβάλει στην επιτάχυνση της 
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εξάπλωσης του ριζοσπαστικού Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες τζιχαντιστών 
στη Συρία συνιστούν σχεδόν το σύνολο των ένοπλων μαχητών που αντιτίθενται στην 
Κυβέρνηση της Συρίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία είναι μία από τις κύριες αιτίες της 
μεταναστευτικής κρίσης που βιώνουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια EUR έχουν καταβληθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 
18ης Μαρτίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική υπέρβαση του 
ορίου των 72 000 μεταναστών που γίνονται δεκτοί για διαμονή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και ότι η συμφωνία αυτή ωφελεί κυρίως 
την Τουρκία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λίβανος φιλοξενεί επί του παρόντος ενάμισι εκατομμύριο 
Σύρους πρόσφυγες, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του πληθυσμού του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση στον Λίβανο έχει επιδεινωθεί σημαντικά από 
τη σύγκρουση στη Συρία και τις συνέπειές της·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, έχοντας αποφασίσει ότι η Δαμασκός και οι γύρω 
περιοχές της είναι πλέον ασφαλείς για διαμονή, είναι το πρώτο κράτος μέλος που είπε 
στους Σύρους πρόσφυγες ότι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποφασίσει να στερήσει από 94 Σύρους πρόσφυγες τις 
άδειες διαμονής τους και να οργανώσει την επιστροφή τους στην πατρίδα τους·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Συρία, ιδίως για 
την απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω της σύγκρουσης·

2. εκφράζει περαιτέρω ανησυχία για την πρωτοφανή κατάσταση της φτώχειας και της 
επισιτιστικής ανασφάλειας στη Συρία, όπου σχεδόν το 60 % του πληθυσμού ζει επί του 
παρόντος χωρίς τακτική πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτική τροφή· εκφράζει την 
ανησυχία ότι υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος περαιτέρω εξαθλίωσης του συριακού 
λαού από τις κυρώσεις, που μπορεί να οδηγήσει στη ριζοσπαστικοποίηση μεγάλου 
μέρους των πλέον ευάλωτων πληθυσμών·

3. υπενθυμίζει στην Κυβέρνηση της Συρίας την υποχρέωσή της να προστατεύει τους 
πολίτες της· τονίζει ότι η βούληση του συριακού λαού πρέπει να γίνει σεβαστή· εφιστά 
ιδιαίτερα την προσοχή στη δεινή κατάσταση των διωκόμενων χριστιανών και ζητεί να 
λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των χριστιανών·

4. υπενθυμίζει ότι 3,6 εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν στην 
Τουρκία, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει διαρκής απειλή παράνομων 
μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ· εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στον 
μεγάλο αριθμό Σύρων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (πάνω από 5,5 εκατομμύρια), 
μεγάλο μέρος των οποίων ζει στον Λίβανο, χώρα που έχει ήδη πληγεί από οικονομική 
κρίση·

5. εμμένει σε μια πολιτική περιφερειακής τοποθέτησης των προσφύγων, η οποία θα τους 
επιτρέψει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να αρχίσουν την ανοικοδόμηση μόλις 
διυθετηθεί η σύγκρουση· καταδικάζει τη δημιουργία οποιωνδήποτε παραγόντων έλξης 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες μεταναστευτικές ροές από την περιοχή αυτή 
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προς την ΕΕ·

6. θεωρεί ότι πολλοί Σύροι πρόσφυγες που ζουν στην ΕΕ θα μπορούσαν πλέον να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους, καθώς ευρύτατες περιοχές της Συρίας μπορούν να 
θεωρηθούν ασφαλείς·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Συρία έχει εξελιχθεί σε στρατόπεδο 
εκπαίδευσης για τον διεθνή τζιχαντισμό· υπενθυμίζει την μαρτυρία του Γάλλου ιατρού 
Jacques Bérès, ο οποίος, τον Αύγουστο του 2012, ανέφερε την παρουσία τζιχαντιστών 
μαχητών όλων των εθνικοτήτων στο Χαλέπι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι μέλη της 
Αλ Κάιντα· υπενθυμίζει ότι οι Σύροι αντάρτες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και 
του Συριακού Εθνικού Στρατού συνδέονται άμεσα με τις τζιχαντιστικές ομάδες 
Μέτωπο al-Nusra, Ahrar al-Sham και Hayat Tahrir al-Sham· σημειώνει ότι το Μέτωπο 
al-Nusra, το οποίο σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία 
και συνδεόταν άμεσα με το Ισλαμικό Κράτος, έγινε αργότερα το συριακό σκέλος της 
Αλ Κάιντα·

8. καταγγέλλει τον ρόλο της Τουρκίας ως αντικειμενικού υποστηρικτή των τζιχαντιστών 
ανταρτών, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί ως μισθοφόροι στη Συρία κατά των 
Κούρδων, στη Λιβύη και πιο πρόσφατα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

9. καταγγέλλει έντονα το γεγονός ότι ομάδες τζιχαντιστών έχουν λάβει διεθνή βοήθεια·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες υπήκοοι κρατών μελών της 
ΕΕ που προσχώρησαν στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους και κρατούνται πλέον σε 
στρατόπεδα στη βορειοανατολική Συρία προσπαθούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα 
επαναπατρισμού μαζί με τα παιδιά τους·

11. τονίζει ότι η τρέχουσα κρίση έχει επιδεινωθεί από την παρέμβαση ορισμένων ξένων 
κρατών που επιδίδονται σε πολέμους δι’ αντιπροσώπων στη Συρία· θεωρεί ότι η Συρία 
είναι θύμα διεθνών γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων και παρεμβάσεων ξένων κρατών 
που δεν είχαν καμία σχέση με την κατάσταση το 2011· θεωρεί ότι είναι υποκριτικό να 
διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι βοηθούνται οι Σύροι, την ίδια στιγμή που τους στερείται 
το δικαίωμα να γυρίσουν σελίδα στον πόλεμο αυτό·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς 
και στην Κυβέρνηση της Συρίας.


