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B9-0180/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συγκρούσεις στη Συρία - 10 
χρόνια μετά την εξέγερση
(2021/2576(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

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

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την 
Συρία, και ειδικότερα το υπ’ αριθ. 2254(2015), καθώς και το Ανακοινωθέν της Γενεύης 
του 2012, που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των Συριακών κομμάτων στο πλαίσιο της υπό 
τον ΟΗΕ διαδικασίας της Γενεύης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά 
με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, A/HRC/46/54,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης για τους πρόσφυγες,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης 
Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των 
εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού1,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Συρία 
και τις επιθέσεις του ISIS, και το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις 
τους2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά 
με τη βορειοανατολική Συρία,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξή του πριν από δέκα χρόνια, ο πόλεμος στη 
Συρία έχει οδηγήσει σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο πόλεμος στη Συρία είναι πόλεμος δι’ αντιπροσώπων με στόχο την 
γεωπολιτική ισχύ, με καταστροφικές συνέπειες για τον συριακό λαό, ενώ απειλεί την 
κυριαρχία της Συρίας και θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη  στη Μέση Ανατολή και την 
Ανατολική Μεσόγειο·

1 ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0049.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο 2011 ξεκίνησαν λαϊκές διαμαρτυρίες που 
απαιτούσαν μεταρρυθμίσεις από τις συριακές κυβερνήσεις · λαμβάνοντας υπόψη ότι 
επακολούθησαν συγκρούσεις στις οποίες διεθνείς παράγοντες, όπως η Σαουδική 
Αραβία και το Κατάρ, ενεπλάκησαν ήδη από πρώιμο στάδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μεταξύ 2012 και 2016 ένοπλες ομάδες, και αργότερα ομάδες που χαρακτηρίστηκαν 
τρομοκράτες από τα Ηνωμένα Έθνη, απέκτησαν τον έλεγχο επί ενός αυξανόμενου 
τμήματος του συριακού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο 2014, οι 
ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον σχηματισμό διεθνούς συνασπισμού για την καταπολέμηση του 
Daesh, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις κατά διαφόρων στόχων στη Συρία, 
και οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, και έχει καταλάβει τμήμα της επικράτειάς 
της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε επίσης την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ως πρόσχημα για να διατηρήσει τη σημερινή στρατιωτική παρουσία της 
στη Συρία ως δύναμη κατοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και το Ιράν έχουν 
επίσης παρέμβει στη χώρα κατόπιν πρόσκλησης της συριακής κυβέρνησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής κλιμάκωση της συριακής σύγκρουσης είναι έργο 
ξένων περιφερειακών και παγκοσμίων δυνάμεων, που εκμεταλλεύονται την κατάσταση 
για δικό τους όφελος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, στις 7 Ιανουαρίου 2021, πάνω 
από το ήμισυ του πληθυσμού πριν τον πόλεμο έχει εκτοπιστεί,  πολλά σπίτια έχουν 
υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ υπάρχουν 6.2 εκατομμύρια εσωτερικά 
εκτοπισμένα άτομα και 5.3 εκατομμύρια καταγεγραμμένα ως πρόσφυγες, κυρίως σε 
γειτονικές χώρες, αλλά όλο και περισσότερο ως παγκόσμια διασπορά·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δήλωση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού 
Προγράμματος της 17ης Φεβρουαρίου 2021, «σε λίγο περισσότερο από ένα έτος, άλλοι 
4.5 εκατομμύρια Σύριοι επλήγησαν από  επισιτιστική ανασφάλεια», με αποτέλεσμα 
συνολικά 12.4 εκατομμύρια Σύριοι - σχεδόν το 60 % του πληθυσμού της χώρας - να 
υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο 
οποίος περιλαμβάνει ορισμένα κράτη μέλη όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, το 
Βέλγιο και η Δανία, εξακολουθεί να έχει παρουσία στο έδαφος και να πραγματοποιεί 
αεροπορικές επιδρομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αεροπορικές επιθέσεις 
ευθύνονται για τον θάνατο περίπου 4 000 αμάχων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει επίσης πραγματοποιήσει εκατοντάδες 
αεροπορικές επιθέσεις στο συριακό έδαφος από το 2013, οι οποίες έχουν προκαλέσει 
απώλειες αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να καταλαμβάνει 
συριακό έδαφος στα υψίπεδα του Γκολάν και εξακολουθεί να επεκτείνει τους 
εποικισμούς του στο πλαίσιο μιας πολιτικής προσάρτησης, η οποία αντιβαίνει στο 
διεθνές δίκαιο·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει ξεκινήσει τρεις στρατιωτικές επιθέσεις στη 
γειτονική Συρία από το 2016, στοχεύοντας κυρίως κουρδικές δυνάμεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών και μέτρων 
οικοδόμησης θεσμών που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο που διέπει την κατοχή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας», τον Ιανουάριο και 
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Μάρτιο 2018, είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό περίπου 150 000 έως 300 000 
ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε, συριακές ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται 
από την Τουρκία έχουν κατηγορηθεί για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και 
παραβιάσεις δικαιωμάτων, ενώ υπάρχουν καταγγελίες  για θρησκευτικές διώξεις, 
απαγωγές,  εξωδικαστικές επιδρομές και φυλακίσεις σε μυστικά στρατιωτικά κέντρα 
κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατεχόμενες περιοχές διοικούνται απευθείας από 
Τούρκους κυβερνήτες, τουρκικά σύμβολα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, 
δημόσια σχολεία έχουν εξαναγκαστεί να χρησιμοποιούν πρόγραμμα σπουδών παρόμοιο 
με εκείνο του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας και έχουν ανοίξει παραρτήματα της 
τουρκικής ταχυδρομικής υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποστηριζόμενες από 
την Τουρκία δυνάμεις έχουν επίσης εμπλακεί στη λεηλασία και την καταστροφή 
θρησκευτικών και αρχαιολογικών χώρων μεγάλης σημασίας που προστατεύονται από 
την UNESCO·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Φεβρουαρίου 2021, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden 
διέταξε στρατιωτικές αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στην ανατολική Συρία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 10 χρόνια, τα αντιμαχόμενα μέρη διέπραξαν τις 
πλέον ειδεχθείς   παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις και 
καταπατήσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι φρικαλεότητες της σύγκρουσης έγιναν αισθητές σε όλες τις συριακές οικογένειες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παραβιάσεις και καταχρήσεις περιλαμβάνουν 
πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα 
πολέμου και άλλα διεθνή εγκλήματα·

α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συριακή κυβέρνηση έχει από μακρού ισχυριστεί ότι η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί δικαιολογία για τη στρατιωτική της 
δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές και 
βομβαρδισμούς, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τη Ρωσία·

β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων του Daesh, του 
Hay’ at Tahrir Al-Sham και του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, έχουν 
πραγματοποιήσει άνευ διακρίσεων επιθέσεις χρησιμοποιώντας όλμους και 
ρουκέτες, μεταξύ άλλων όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες επιθέσεις σπάνια 
φάνηκε να στοχεύουν ή να είναι σε θέση να στοχεύσουν στρατιωτικούς στόχους, 
με ένοπλες ομάδες να διαπράττουν πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου,  
πυροδοτώντας αδιάκριτες επιθέσεις, και προκαλώντας κατά συνέπεια θανάτους 
και τραυματισμούς αμάχων·

γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεξήγαγε 
αεροπορικές επιδρομές οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν προκαλέσει απώλειες 
αμάχων, μη λαμβάνοντας όλες τις εφικτές προφυλάξεις για να αποτραπεί ή να 
ελαχιστοποιηθεί η τυχαία απώλεια ανθρώπινων ζωών, ο τραυματισμός αμάχων 
και η καταστροφή μη στρατιωτικών στόχων, γεγονός που συνιστά παραβίαση του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αεροπορική 
εκστρατεία για να ανακαταληφθεί η πόλις Raqqah  επέφερε ζημίες ή κατέστρεψε 
έως και το 80 % των κτιρίων της πόλης, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με 
πληροφορίες, να σκοτωθούν και να τραυματιστούν χιλιάδες άμαχοι, να αφεθεί 
τμήμα της πόλης σε μη κατοικήσιμη κατάσταση, και να εκτοπισθεί σχεδόν 
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ολόκληρος ο πληθυσμός, εν μέσω εικασιών ότι η εκτεταμένη καταστροφή της 
Raqqah ήταν το αποτέλεσμα  επιθέσεων αδιακρίτως στόχου·

δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία και οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία 
δυνάμεις ευθύνονται για σοβαρές και εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπατήσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα δε για εγκλήματα πολέμου όπως 
λεηλασίες και ομηρίες, ιδιοποίηση περιουσίας, χρήση σπιτιών πολιτών για 
στρατιωτικούς σκοπούς από τις τουρκικές δυνάμεις και τον Εθνικό Στρατό της 
Συρίας, αυθαίρετες κρατήσεις, άρνηση παροχής τροφής ή νερού στους Κούρδους 
κρατούμενους και αναγκαστική απέλαση αμάχων από τις περιοχές Afrin, Serê 
Kaniyê/Ras al-Ayn, και Girê Spî/Tell Abyad, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
τουρκικών δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία της Τουρκίας στο 
συριακό έδαφος έχει ως στόχο να θέσει υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία της 
Συρίας·

ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κατέγραψε 38 
ξεχωριστές περιπτώσεις χρήσης χημικών όπλων, οι οποίες πρέπει να 
διερευνηθούν επειγόντως·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Σύριοι σε ολόκληρη τη χώρα υπέστησαν παραβιάσεις όσον 
αφορά τα δικαιώματά τους στην υγεία, τη διατροφή και σε επαρκές βιοτικό επίπεδο, 
λόγω των πολιορκιών, της άρνησης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια, της 
καταστροφής ιατρικών εγκαταστάσεων και της συνακόλουθης έλλειψης πρόσβασης σε 
βασική ιατρική περίθαλψη, της άρνησης πρόσβασης σε στέγαση και εκπαίδευση και 
του μαρασμού της συριακής οικονομίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταυλισμοί εκτοπισθέντων έχουν καταστεί διαβόητοι για 
την επικράτηση συνθηκών υποσιτισμού και υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτοπισμένοι σε ολόκληρη τη χώρα 
αντιμετωπίζουν άρνηση πρόσβασης σε τροφή, νερό, υγεία, εκπαίδευση και επαρκές 
βιοτικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 11.1 εκατομμύρια άνθρωποι στη Συρία 
εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιμαχόμενα μέρη έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου 
όπως βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων 
βασανιστηρίων και καταπάτησης της προσωπικής αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Daesh έχει διαπράξει  συστηματικά επιθέσεις σε γυναίκες, κορίτσια και άτομα 
ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι τεράστιες ταλαιπωρίες που προκλήθηκαν 
από τον πόλεμο έχουν πλήξει Σύριους από κάθε υπόβαθρο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
επλήγησαν δυσανάλογα και θυματοποιήθηκαν πολλαπλώς·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις από το Daesh, το Hay’ at Tharir al-Sham και άλλες 
ένοπλες ομάδες ευθύνονται για την καταστροφή και τη λεηλασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της χώρας, όπως το κάστρο του 13ου αιώνα στο Χαλέπι και η ισοπέδωση, 
λεηλασία και καταστροφή αρχαιολογικών χώρων και τόπων λατρείας των Γιαζίντι·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες, πρωτίστως οι ΗΠΑ με τον λεγόμενο νόμο 
του Καίσαρα (Caesar Act), επέβαλαν μονομερή μέτρα κυρώσεων στη Συρία, 
αυξάνοντας την οικονομική καταστροφή που προκαλείται στους αμάχους· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι, ενώ πολλές από τις κυρώσεις αυτές απευθύνονταν σε συγκεκριμένα άτομα 
και οργανισμούς, ο αντίκτυπός τους έγινε αισθητός σε ολόκληρη την οικονομία της 
Συρίας, ακόμη και στους πλέον ευάλωτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των 
μονομερών κυρώσεων έχει επίσης αποδυναμώσει περαιτέρω την ικανότητα των 
ανθρωπιστικών φορέων να παρέχουν βοήθεια λόγω των αυξημένων τιμών και της 
μείωσης της διαθεσιμότητας βασικών ειδών στις τοπικές αγορές·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, οι ΗΠΑ και άλλοι εμπλεκόμενοι 
έχουν αγνοήσει την επείγουσα έκκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
κατά την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 να άρει τις κυρώσεις που έχουν 
επιβληθεί σε ορισμένες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε τρόφιμα, 
βασικό υγειονομικό υλικό και ιατρική στήριξη προς αντιμετώπιση της νόσου COVID-
19·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το Ανακοινωθέν της Γενεύης το 2012 και την απόφαση 
2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει τεθεί σε ισχύ ένα 
διεθνές πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την επίλυση των συγκρούσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν αποτύχει μέχρι σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έχουν αναληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες διαλόγου υπό την ηγεσία της κυβέρνησης·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη παραβιάζουν το δικαίωμα σε διεθνή 
προστασία το οποίο είναι εγγυημένο από το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας βασίζεται στην ψευδή παραδοχή ότι 
η Τουρκία αποτελεί «ασφαλή χώρα» για τους Σύρους·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοκρατικό εγχείρημα της Rojava δεν αποτελεί μόνο ένα 
παράδειγμα αγώνα κατά της τρομοκρατίας, αλλά και ένα μοντέλο ειρηνικής 
συνύπαρξης διαφορετικών εθνοτικών ομάδων και θέτει υπό αμφισβήτηση τις πολιτικές 
δομές που έχει επιβάλει ο πόλεμος αλλού·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Συρία· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι η σύγκρουση πρέπει να επιλυθεί μέσω πολιτικής και 
δημοκρατικής διευθέτησης υπό την ηγεσία της Συρίας και μέσω μιας πραγματικής και 
ιστορικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των τμημάτων της 
συριακής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων και των κουρδικών 
πολιτικών οργανώσεων· υποστηρίζει θερμά την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και το 
δικαίωμα του λαού της Συρίας να καθορίσει το μέλλον του· τονίζει ότι όλες οι ξένες 
δυνάμεις που κατέχουν παράνομα συριακό έδαφος πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα 
προκειμένου να διευκολύνουν μια ειρηνευτική διαδικασία υπό συριακή ηγεσία·

2. εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση του άμαχου πληθυσμού της Συρίας, ιδίως 
των εκτοπισθέντων· καλεί όλα τα κράτη μέλη, και όχι μόνο εκείνα που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή, να διασφαλίσουν ότι οι Σύροι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε 
διεθνή προστασία· υπενθυμίζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και όλα τα κράτη μέλη της έχουν 
συλλογική ευθύνη έναντι των προσφύγων που διαφεύγουν από τον πόλεμο· απορρίπτει 
κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης των προσφύγων για πολιτικούς λόγους και για την 
άσκηση πολιτικών πιέσεων·

3. καλεί τις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία της ΕΕ να εκδίδουν ανθρωπιστικές 
θεωρήσεις στους προερχόμενους από τη Συρία αιτούντες άσυλο και καλεί τα κράτη 
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μέλη να προωθήσουν ασφαλείς και νόμιμους τρόπους παροχής ασύλου, μεταξύ άλλων 
και μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης και ανθρωπιστικών διαδρόμων σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο· καλεί, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να εγγυηθούν επαρκείς τόπους 
επανεγκατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί μια φιλόδοξη συνεισφορά της ΕΕ στις 
παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες·

4. καλεί την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Συρία να τις 
άρουν αμέσως, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία συνολικά, ιδίως 
κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την 
έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για άρση των κυρώσεων·

5. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της που δεν το έχουν πράξει ακόμη να 
αποκαταστήσουν τις σχέσεις με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο πολιτικός διάλογος και να καταστεί δυνατός ο συντονισμός σε 
ανθρωπιστικά ζητήματα·

6. καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να άρουν αμέσως όλα τα εμπόδια στην ανθρωπιστική 
βοήθεια υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, της κατάστασης επισιτιστικής 
ανασφάλειας και της πανδημίας COVID-19· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
παράσχουν το απαιτούμενο επίπεδο ευέλικτης κατεπείγουσας χρηματοδότησης και να 
βοηθήσουν τις ανθρωπιστικές οργανώσεις στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στην ανθρωπιστική κρίση·

7. προτρέπει όλους τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο να προβούν σε κατάπαυση του 
πυρός, ώστε να μπορέσουν οι ανθρωπιστικές εφοδιοπομπές να προχωρήσουν, και να 
διευκολύνουν την ασφαλή, ταχεία, ανεμπόδιστη και αδιάλειπτη παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν ακολούθησαν τις 
συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και της UNICEF, και τα καλεί να επαναπατρίσουν επειγόντως τα παιδιά 
που έχουν την ιθαγένεια αυτών των κρατών μελών και  κρατούνται στους 
καταυλισμούς al-Hol και Roj· εκφράζει την ανησυχία του για την επιδεινούμενη 
κατάσταση στους καταυλισμούς al-Hol και Roj στη βορειοανατολική Συρία, όπου ζουν 
έως και 64 000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά·

9. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αποτυχία των κρατών μελών να συμφωνήσουν σε 
ένα άμεσα αποτελεσματικό εμπάργκο όπλων σε επίπεδο ΕΕ κατά της Τουρκίας και 
άλλων αντιμαχόμενων μερών, και παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εργαστούν για τη μετατροπή της βιομηχανίας όπλων· καλεί κατεπειγόντως τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν με αυστηρότητα τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κοινή 
θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, και 
ειδικότερα το υπ’ αριθ. 4 κριτήριο περί περιφερειακής σταθερότητας, σε ό,τι αφορά τις 
πολιτικές τους στον τομέα των εξαγωγών όπλων προς την Τουρκία· επαναλαμβάνει την 
άποψή του ότι η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ πρέπει να επανεξεταστεί και να 
επικαιροποιηθεί ώστε τα κριτήρια που ορίζει να ισχύουν και να εφαρμόζονται αυστηρά 
και να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για την διασφάλιση της επιβολής της· καλεί τον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 
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Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Josep Borrell, να προωθήσει κατά 
προτεραιότητα αυτή τη διαδικασία·

10. εκφράζει ανησυχία για μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Συρία ενόψει των 
πρόσφατων στρατιωτικών δραστηριοτήτων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των 
αεροπορικών επιδρομών· καλεί τον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτόν, να 
παύσουν αμέσως τις δραστηριότητές τους και να αποσυρθούν από το συριακό έδαφος 
σε συντονισμό με τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση 
της σύγκρουσης υπό συριακή ηγεσία·

11. καταδικάζει το γεγονός ότι περιφερειακοί παράγοντες όπως το Κατάρ και η Σαουδική 
Αραβία πυροδότησαν εξαρχής τη σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής εμπλοκής τους σε 
αυτήν, παρέχοντας στα αντιμαχόμενα μέρη άφθονα χρήματα, μαχητές και όπλα·

12. καταδικάζει την τουρκική στρατιωτική εισβολή και κατοχή του βορειοανατολικού 
τμήματος της Συρίας· καλεί την Τουρκία να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, 
συμπεριλαμβανομένων των Σύριων συνεργατών της, από το έδαφος της Συρίας· 
καταδικάζει τη συνενοχή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με την επιθετικότητα της Τουρκίας·

13. καταδικάζει τις πολιτικές της Τουρκίας που στοχεύουν στην αλλαγή των δημογραφικών 
δεδομένων των κατεχόμενων περιοχών και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου περί 
κατοχής· παροτρύνει την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της αυθαίρετης κράτησης και της 
μετεγκατάστασης πληθυσμών·

14. καταδικάζει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας και ζητεί τον 
άμεσο τερματισμό τους· εκφράζει τη λύπη του για την πολιτική προσάρτησης των 
κατεχομένων από το Ισραήλ περιοχών στα υψίπεδα του Γκολάν και ζητεί να 
τερματιστεί η στρατιωτική κατοχή αυτών των εδαφών·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτική Ασφαλείας, στους προέδρους και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Συρίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για 
τη Μεσόγειο, και στον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών.


