
 

 

P8_TA(2014)0011 

Κατάσταση στο Ιράκ 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την 

κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ και ιδίως αυτό της 

27ης Φεβρουαρίου 2014 για την κατάσταση στο Ιράκ1, 

– έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, 

αφετέρου, και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την Συμφωνία 

Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ2, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για το Ιράκ, 

ειδικότερα εκείνα της 23ης Ιουνίου 2014, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με 

το Ιράκ, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, 

του οποίου το Ιράκ αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία 

της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 

Ιουνίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) σχετικά με το Ιράκ, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11 Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, 

τις σχέσεις της με την ΕΕ και το ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική3, το 

ψήφισμά του της 24 Μαρτίου 2011 για τις σχέσεις της ΕΕ με το Συμβούλιο Συνεργασίας 

του Κόλπου4 και το ψήφισμά του της 3 Απριλίου 2014 για τη στρατηγική της ΕΕ έναντι 

του Ιράν5, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του, 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0171. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0023. 
3  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0207. 
4  ΕΕ C 247 E της 17.8.2012, σ. 1. 
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0339. 



 

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές και 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, και 

ότι η πολιτική σκηνή στη χώρα είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη και μαστίζεται από τη 

βία και τις σεκταριστικές πολιτικές, οι οποίες υπονομεύουν τις εύλογες προσδοκίες του 

ιρακινού λαού για ειρήνη, ευημερία και πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ αντιμετωπίζει το σφοδρότερο κύμα βίας από το 2008· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποομάδα τζιχαντιστών της Αλ Κάιντα Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) 

– γνωστή μέχρι πρότινος ως Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε – κατέλαβε 

τμήματα του βορειοδυτικού Ιράκ, μεταξύ άλλων τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ, 

τη Μοσούλη, ενώ ακολούθησαν εξωδικαστικές εκτελέσεις ιρακινών πολιτών, η επιβολή 

αυστηρής ερμηνείας του νόμου της Σαρία, η καταστροφή των τόπων λατρείας και 

μαυσωλείων των σιιτών, των σούφι, των σουνιτών και των χριστιανών, και άλλες 

θηριωδίες κατά του άμαχου πληθυσμού· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση της ιρακινοσυριακής μεθορίου πρόσφερε στο IS τις 

ευκαιρίες για να αυξήσει την παρουσία του και στις δυο χώρες· ότι τα κέρδη που 

αποκόμισε το IS έγιναν ανεκτά ή και υποστηρίχθηκαν από τμήματα του απογοητευμένου 

σουνιτικού πληθυσμού και από πρώην Μπααθιστές· ότι στις 29 Ιουνίου 2014 

μεταφέρθηκε η είδηση ότι το IS κήρυξε το χαλιφάτο, ή «ισλαμικό κράτος», στα εδάφη 

που αυτό ελέγχει στο Ιράκ και στη Συρία, κι ότι ο ηγέτης του, Abdu Bakr al-Baghdadi, 

αυτοανακηρύχθηκε χαλίφης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το IS έχει εξασφαλίσει σημαντικές πηγές εισοδήματος 

λεηλατώντας τράπεζες και επιχειρήσεις σε εδάφη τα οποία ελέγχει, καταλαμβάνοντας 

μέχρι και έξι πετρελαιοπηγές στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων 

πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Συρίας, του πεδίου al-Omar , κοντά στα σύνορα με το 

Ιράκ, και λαμβάνοντας χρήματα από εύπορους δωρητές, ιδίως στη Σαουδική Αραβία, το 

Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλματώδης άνοδος του ΙS αποκάλυψε το εύθραυστο του 

ιρακινού στρατού και των ιρακινών θεσμών που μαστίζονται από διαφθορά και 

θρησκευτικές διαιρέσεις και από τις σεκταριστικές πολιτικές της κυβέρνησης του 

πρωθυπουργού, Nuri al-Maliki, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποξένωση 

της σουνιτικής και άλλων μειονοτήτων στο Ιράκ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στρατιωτικές μονάδες της τοπικής κυβέρνησης του Κουρδιστάν 

έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πολυεθνική πόλη του Κιρκούκ στα μέσα Ιουνίου 2014, 

ενσωματώνοντας έτσι στην κουρδική επαρχία την επί δεκαετίες διαφιλονικούμενη 

πετρελαιοφόρο περιοχή, και ότι η κουρδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα σχέδιά της για ένα 

δημοψήφισμα μεταξύ του κουρδικού πληθυσμού με σκοπό την κήρυξη της ανεξαρτησίας 

έναντι του Ιράκ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει το βάρος που καλείται να επωμιστεί η περιοχή 

του Κουρδιστάν και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν, η οποία φιλοξενεί 

μεγάλο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Απριλίου 2014 διεξήχθησαν στο Ιράκ κοινοβουλευτικές 

εκλογές, από τις οποίες προέκυψε πλειοψηφία για το συνασπισμό «Κράτος δικαίου» του 

πρωθυπουργού Nuri al-Maliki· ότι η εν ενεργεία κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να 

δημιουργήσει μια πιο συμμετοχική κοινωνία στο Ιράκ· ότι αυξάνονται οι εκκλήσεις προς 



 

 

τον al-Maliki να μην επιδιώξει τρίτη πρωθυπουργική θητεία και αντίθετα να σχηματισθεί 

μια πραγματική κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς· ότι ο σιΐτης θρησκευτικός ηγέτης 

Ayatollah Sistani κάλεσε όλα τα ιρακινά κόμματα να επιτύχουν επειγόντως μια συμφωνία 

για μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά το νεοεκλεγέν ιρακινό κοινοβούλιο δεν το έχει πράξει 

μέχρι σήμερα· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

παρέχουν υποστήριξη στην ιρακινή κυβέρνηση· ότι ο Πρόεδρος του Ιράν Hassan 

Rouhani έχει εκφράσει προθυμία να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του 

IS στο Ιράκ, ενώ οι εξτρεμιστικές σουνιτικές ένοπλες ομάδες στην περιοχή, 

συμπεριλαμβανομένου του IS, λαμβάνουν ιδεολογική υποστήριξη κατά τα τελευταία έτη 

από παράγοντες στη Σαουδική Αραβία και σε ορισμένα κράτη του Κόλπου· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες αλλοδαπών μαχητών, 

συμπεριλαμβανομένων πολλών προερχομένων από κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν εμπλακεί 

στις συγκρούσεις στο πλευρό του IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι πολίτες της ΕΕ 

χαρακτηρίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ως κίνδυνος για την ασφάλεια· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών 

Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) εκτιμάται ότι υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια 

εσωτερικά εκτοπισμένοι άνθρωποι στο κεντρικό και βόρειο Ιράκ και ότι 1,5 εκατομμύρια 

άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του IS 

έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση, κυρίως μαζικό εκτοπισμό αμάχων· ότι η ΕΕ 

αποφάσισε να αυξήσει την ανθρωπιστική της βοήθεια στο Ιράκ κατά 5 εκατομμύρια EUR 

για την παροχή βασικής βοήθειας σε εκτοπισμένους, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση 

για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ για το 2014 να ανέρχεται μέχρι στιγμής 

σε 12 εκατομμύρια EUR· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Ιράκ εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόμου 

για όλους τους πολίτες, παράλληλα με τα «διοικητικά, πολιτικά, πολιτιστικά και 

εκπαιδευτικά δικαιώματα των διαφόρων εθνοτήτων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρακινή 

Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να διασφαλίσει τα δικαιώματα, την ευημερία και την 

ασφάλεια όλου του πληθυσμού· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για εσκεμμένη στόχευση γυναικών και 

κοριτσιών στο Ιράκ και για απαγωγές, βιασμούς και αναγκαστικούς γάμους εκ μέρους 

ανταρτών του ISIL και άλλων ενόπλων ομάδων· ότι, σύμφωνα με την από 12 Ιουλίου 

2014 έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights 

Watch/HRW), οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και οι κυβερνητικές πολιτοφυλακές 

πιθανολογείται ότι τον περασμένο μήνα εκτέλεσαν παράνομα τουλάχιστον 255 

αιχμαλώτους προφανώς σε αντίποινα για φόνους διαπραχθέντες από ενόπλους του 

Ισλαμικού Κράτους· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 10 000 άνθρωποι από τις κατά κύριο λόγο χριστιανικές 

κοινότητες του Qaraqosh (γνωστού και ως Al-Hamdaniya), ιστορικής πόλης των 

Aσσυρίων, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στις 25 Ιουνίου 2014 μετά από επίθεση με πυρά 

όλμων στα περίχωρα της πόλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2003, πιστεύεται ότι έχει 

εγκαταλείψει την χώρα τουλάχιστον το ήμισυ των Χριστιανών του Ιράκ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού «Open Door International», ο αριθμός 

των Χριστιανών στο Ιράκ έχει μειωθεί σημαντικά από 1,2 εκατομμύρια στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 σε 330 000 με 350 000 σήμερα·   



 

 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα 

της ασφάλειας στο Ιράκ· καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις που εξαπολύονται από 

το IS κατά ιρακινών πολιτών και κατά του ιρακινού κράτους, οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσμα εξωδικαστικές εκτελέσεις, την επιβολή αυστηρής ερμηνείας του νόμου της 

Σαρία, την καταστροφή των τόπων λατρείας και της ιστορικής, πολιτιστικής και 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και άλλες θηριωδίες· προειδοποιεί ότι οι 

ακραίες αντισιϊτικές και αντιχριστιανικές απόψεις του IS αυξάνουν τον κίνδυνο 

θρησκευτικών δολοφονιών σε μαζική κλίμακα, σε περίπτωση που επιτραπεί στο IS να 

διατηρήσει το έδαφος που κατέλαβε και να επεκταθεί περισσότερο· 

2. καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων, 

συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, σχολείων και χώρων λατρείας καθώς και τη χρήση 

σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει ατιμωρησία για τους δράστες αυτών των πράξεων· εκφράζει βαθιά ανησυχία για 

την ανθρωπιστική κρίση και τους μαζικούς εκτοπισμούς άμαχων πολιτών· 

3. εκφράζει την υποστήριξή του προς τις ιρακινές αρχές στον αγώνα κατά του IS και των 

άλλων ένοπλων/τρομοκρατικών ομάδων, τονίζει όμως ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να 

συνδυάζονται με μια βιώσιμη πολιτική λύση που να εμπλέκει όλες τις συνιστώσες της 

ιρακινής κοινωνίας και να διευθετεί τα νόμιμα παράπονά τους· τονίζει, επιπλέον, ότι στον 

αγώνα κατά της τρομοκρατίας πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας να ενεργούν 

βάσει του διεθνούς και του εθνικού δικαίου και τηρώντας τις υποχρεώσεις που έχει το 

Ιράκ στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς ηγέτες 

να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να παρέχεται ασφάλεια και προστασία σε όλους τους 

ιρακινούς πολίτες, και ειδικότερα στα μέλη ευάλωτων ομάδων και θρησκευτικών 

κοινοτήτων· 

4. απορρίπτει ανεπιφύλακτα και θεωρεί παράνομη την ανακοίνωση της ηγεσίας του ISIL 

για την ίδρυση χαλιφάτου στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό του, και 

απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα βίαιης μονομερούς αλλαγής των διεθνώς αναγνωρισμένων 

συνόρων, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

ελευθερίες των ανθρώπων στα εδάφη που ελέγχει το IS· 

5. τονίζει ότι το IS υπόκειται στο εμπάργκο όπλων και στο πάγωμα των περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν επιβληθεί με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του OHΕ και υπογραμμίζει την σημασία της ταχείας και 

αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων αυτών· 

6. εκτιμά πως οι βουλευτικές εκλογές της 30ής Απριλίου 2014 στο Ιράκ προσφέρουν μια 

ευκαιρία να σχηματισθεί μια πραγματικά αντιπροσωπευτική κυβέρνηση με ατζέντα χωρίς 

αποκλεισμούς· επικροτεί την εκλογή νέου προέδρου του ιρακινού κοινοβουλίου στις 

15 Ιουλίου 2014· παροτρύνει όλους τους πολιτικούς ηγέτες και ιδιαίτερα τον 

πρωθυπουργό Νούρι αλ Μάλικι, να εξασφαλίσουν επειγόντως το σχηματισμό 

συμμετοχικής κυβέρνησης· τονίζει ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα πρέπει να εκπροσωπεί 

σωστά την πολιτική, θρησκευτική και εθνοτική πολυμορφία της ιρακινής κοινωνίας, 

ώστε να σταματήσουν η αιματοχυσία και ο κατακερματισμός της χώρας·  

7. καλεί όλους τους περιφερειακούς παράγοντες να συνδράμουν στις προσπάθειες 

προαγωγής της ασφάλειας και σταθερότητας στο Ιράκ, και ιδίως να ενθαρρύνουν την 



 

 

Ιρακινή κυβέρνηση να τείνει χείρα στη σουνιτική μειονότητα και να αναδιοργανώσει τον 

στρατό χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σεκταρισμούς και χωρίς κομματοκρατίες· 

8. καλεί όλους τους περιφερειακούς συντελεστές να κάνουν ό,τι μπορούν για να 

σταματήσουν κάθε δραστηριότητα επισήμων ή ιδιωτικών φορέων υπέρ της διάδοσης και 

διάχυσης εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ιδεολογιών στα λόγια και στις πράξεις· καλεί τη 

διεθνή κοινότητα και ειδικά την ΕΕ να διευκολύνει έναν περιφερειακό διάλογο για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μέση Ανατολή και να συμπεριλάβει σε αυτόν όλους 

τους σημαντικούς συνομιλητές και ειδικότερα το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία· 

9. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια συνολική πολιτική αντίληψη για την περιοχή 

και ειδικότερα ότι το Ιράν, η Σαουδική Αραβία όπως και τα κράτη του Κόλπου πρέπει να 

συμμετάσχουν ως βασικοί συντελεστές σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη 

Συρία και στο Ιράκ· 

10. τονίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες σε αυτή την εποχή της κρίσης, και ιδίως σε ό,τι αφορά την 

ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του τύπου και τις ψηφιακές ελευθερίες· 

11. λαμβάνει γνώση της ανακοίνωσης της Κουρδικής τοπικής κυβέρνησης περί διεξαγωγής 

δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία· όμως καλεί το κοινοβούλιο και τον πρόεδρο του 

ιρακινού Κουρδιστάν κ. Massoud Barzani να προωθήσουν μια συμμετοχική διαδικασία 

που θα σέβεται τα δικαιώματα των μη κουρδικών μειονοτήτων που διαβιούν στην 

επαρχία αυτή· 

12. εκφράζει ανησυχία για τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες αλλοδαποί 

μαχητές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, 

έχουν ενταχθεί στα ανταρτικά στρατεύματα του ISIL· ζητεί ακόμη να υπάρξει διεθνής 

συνεργασία για τη λήψη των ενδεδειγμένων νόμιμων ενεργειών κατά των ατόμων που 

είναι ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις· 

13. επικροτεί την απόφαση της ΕΕ της 19ης Ιουνίου 2014 για αύξηση της ανθρωπιστικής της 

βοήθειας στο Ιράκ κατά 5 εκατομμύρια EUR για την παροχή βασικής βοήθειας σε 

εκτοπισμένους, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση για την παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας στο Ιράκ για το 2014 να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 12 εκατομμύρια EUR· 

14. επανεπιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Ιράκ, μεταξύ 

άλλων και με την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ· 

καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει να παρέχει συνδρομή στο Ιράκ για την προώθηση της 

δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και του 

κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων με βάση τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα της αποστολής 

EUJUST LEX-Iraq. υποστηρίζει, επίσης, τις προσπάθειες της Αποστολής Βοήθειας των 

Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ (UNAMI) και του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ για υποστήριξη της κυβέρνησης του Ιράκ 

με σκοπό την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών της, την προαγωγή 

του κράτους δικαίου, τη διευκόλυνση του περιφερειακού διαλόγου, τη βελτίωση της 

παροχής βασικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 



 

 

Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών 

μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή 

κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και 

στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. 

 

 


