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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εχθροπραξίες στη Συρία έχουν κλιμακωθεί, κυρίως στο 

Χαλέπι, που δέχεται βαρύ εναέριο βομβαρδισμό, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων 

εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση σημειώνει 

δραματική και ραγδαία επιδείνωση, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για 

επιβολή κατάπαυσης των εχθροπραξιών· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς φορείς 

παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την 

ιστορικών διαστάσεων βία και καταστροφή στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

έλλειψη διεθνούς ενότητας καθιστά πολύ πιο δύσκολη την επίτευξη λύσης στον πόλεμο 

στη Συρία μέσω διαπραγματεύσεων·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της και, 

συλλογικά, μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφάλειας / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, να διαδραματίσει πιο έντονο ρόλο 

στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Συρία· 

1. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, 

τη συνέχιση όλων των πολιορκιών στη Συρία και την έλλειψη πρόσβασης των 

ανθρωπιστικών οργανώσεων στον συριακό λαό που έχει ανάγκη· εκφράζει τη βαθύτατη 

ανησυχία του για τον ανθρώπινο πόνο στις πολιορκούμενες περιοχές του Χαλεπίου και 

σε ολόκληρη τη Συρία, που πλήττει πολλές γυναίκες και παιδιά που δεν έχουν 

πρόσβαση σε βασικά ανθρωπιστικά αγαθά και χρειάζονται απεγνωσμένα τροφή, 

καθαρό νερό και ιατρικά εφόδια· 

2. εκφράζει τη βαθιά του λύπη και καταδικάζει ανεπιφύλακτα τις πρόσφατες επιθέσεις σε 

ανθρωπιστική νηοπομπή ανακούφισης και σε αποθήκη της Ερυθράς Ημισελήνου κοντά 

στο Χαλέπι, ως σοβαρές και ανησυχητικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου και ως πιθανό έγκλημα πολέμου· αποτίει φόρο τιμής στους εργαζόμενους σε 

ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να 



 

 

βοηθήσουν τον λαό του Χαλεπίου και σε ολόκληρη τη Συρία και εκφράζει τα ειλικρινή 

συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων· ζητά να επιβληθούν 

κυρώσεις και να κληθούν να λογοδοτήσουν οι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· 

3. καλεί όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη, και κυρίως η Ρωσία και το καθεστώς 

Άσαντ, να σταματήσουν όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένου των υποδομών υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, να 

αναλάβουν αξιόπιστα και άμεσα μέτρα για την κατάπαυση των εχθροπραξιών, να 

άρουν όλες τις πολιορκίες και να καταστήσουν δυνατή την ταχεία, ασφαλή και 

απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλα τα άτομα που έχουν 

ανάγκη·  

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική πρωτοβουλία έκτακτης ανάγκης 

της ΕΕ για το Xαλέπι, η οποία, εκτός από την κινητοποίηση κονδυλίων για επείγουσες 

ανθρωπιστικές ανάγκες, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ιατρική διακομιδή τραυματιών 

και ασθενών από το Ανατολικό Χαλέπι, με έμφαση στις γυναίκες, τα παιδιά και τους 

ηλικιωμένους· προτρέπει όλα τα μέρη να παράσχουν επειγόντως τις απαραίτητες άδειες 

για να προχωρήσουν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι ιατρικές 

διακομιδές· 

5. ζητεί από όλους τους συμμετέχοντες στη Διεθνή Ομάδα Στήριξης της Συρίας να 

επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας σταθερής 

εκεχειρίας και να εντείνουν τις εργασίες για την επίτευξη μόνιμης πολιτικής 

διευθέτησης στη Συρία· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού 

Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών κ. Staffan de Mistura στο θέμα αυτό· 

6. καλεί την ΥΕ / ΑΠ να αναλάβει εκ νέου προσπάθειες για τη χάραξη κοινής 

στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, που θα στοχεύει στη διευκόλυνση μιας πολιτικής 

λύσης στην Συρία, και θα περιλαμβάνει εργαλεία παρακολούθησης και επιβολής για να 

ενισχυθεί ο σεβασμός στις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στο 

πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης για τη Συρία· 

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο 

της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα 

κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Ηνωμένα Έθνη, τα μέλη 

της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης της Συρίας και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη 

σύγκρουση στη Συρία. 

 


