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Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την 
ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι (2021/2902(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση 
στην Αιθιοπία1,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου 
της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) 
Josep Borrell και του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων Janez Lenarčič, της 25ης Ιουνίου 
2021, σχετικά με τη δολοφονία τριών εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα στο 
Τιγκράι,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του ΑΠ/ΥΕ και του Επιτρόπου Lenarčič, της 
24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την αεροπορική επίθεση στην περιοχή του Τιγκράι,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
4ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την απόφαση για την απέλαση επτά αξιωματούχων 
των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΕΕ και των ΗΠΑ, της 10ης Ιουνίου 2021, σε 
συνέχεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την ανθρωπιστική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Τιγκράι,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, της 
12ης Ιουλίου 2021, σχετικά με την Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 47/13 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ, της 13ης Ιουλίου 2021, με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην περιοχή του Τιγκράι στην Αιθιοπία»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2417 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 
24ης Μαΐου 2018, με το οποίο καταδικάζεται η χρήση της λιμοκτονίας των αμάχων ως 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0330.



πολεμικής μεθόδου και η παράνομη άρνηση πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας 
στον άμαχο πληθυσμό,

– έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, 
της 26ης Αυγούστου 2021, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
σχετικά με την Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα Michelle Bachelet, της 13ης Σεπτεμβρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden, της 17ης Σεπτεμβρίου 
2021, σχετικά με το εκτελεστικό διάταγμα για την κρίση στην Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, της 
30ής Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέχεια της απέλασης επτά αξιωματούχων του ΟΗΕ από 
την Αιθιοπία,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας 
που εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994, και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τα δημοκρατικά δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Λαών,

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

– έχοντας υπόψη την Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των πολιτών εν 
καιρώ πολέμου, καθώς και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά της του 1977 και του 
2005,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες του 1951 και το πρωτόκολλό 
της του 1967,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2286 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 3ης Μαΐου 
2016, σχετικά με την προστασία των τραυματιών και των ασθενών, του ιατρικού 
προσωπικού και του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας σε ένοπλες συγκρούσεις,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 47/13 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ, της 13ης Ιουλίου 2021, με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην περιοχή του Τιγκράι στην Αιθιοπία»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και των λαών, της 12ης Μαΐου 2021, σχετικά με τη διερευνητική αποστολή 
στην περιοχή του Τιγκράι της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας,

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού,



– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης 
ΑΚΕ-ΕΕ, της 11ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη δημοκρατία και τον σεβασμό των 
Συνταγμάτων στην ΕΕ και στις χώρες ΑΚΕ,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, της 10ης Αυγούστου 2021, με 
τίτλο «I don’t know if they realised I was a person: Rape and other sexual violence in 
the conflict in Tigray, Ethiopia» (Δεν ξέρω αν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είμαι 
άνθρωπος: Βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο της σύγκρουσης 
στο Τιγκράι της Αιθιοπίας)

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μονομερή κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε από την 
αιθιοπική κυβέρνηση στις 28 Ιουνίου 2021 δεν τέθηκε τέλος στις συγκρούσεις, καθώς 
τα αντιμαχόμενα μέρη εξαπολύουν νέες επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σύγκρουση επεκτείνεται πλέον στις γειτονικές περιοχές του Afar και της Amhara και 
ότι υπάρχει κίνδυνος ο αντίκτυπος να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Κέρας της Αφρικής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εντεκάμηνη σύγκρουση έχει προκαλέσει ανθρωπογενή 
κρίση και ότι αυτός ο ανθρώπινος πόνος μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να αποφευχθεί 
πλήρως·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και πριν από την έναρξη των συγκρούσεων υπήρχαν 
15,2 εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αιθιοπία, 
εκ των οποίων 2 εκατομμύρια στην περιοχή του Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες που προσομοιάζουν στον λιμό και 
ότι 5,2 από τα 6 εκατομμύρια του πληθυσμού στο Τιγκράι αντιμετωπίζουν οξεία 
επισιτιστική ανασφάλεια ως άμεση συνέπεια των βιαιοπραγιών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το 91 % του πληθυσμού έχει επιτακτική ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και 
100 000 παιδιά θα αντιμετωπίσουν σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής με κίνδυνο για 
τη ζωή τους κατά τους επόμενους 12 μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 
2021 ο ΟΗΕ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι στις γειτονικές με 
το Τιγκράι περιοχές Amhara και Afar είχαν ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας και 350 000 
αντιμετώπιζαν λιμοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Τιγκράι φιλοξενεί 
100 000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και 96 000 πρόσφυγες από την Ερυθραία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διαθέτει αρκετούς μεγάλους καταυλισμούς προσφύγων στους 
οποίους, σύμφωνα με ΜΚΟ, το 44 % των ατόμων που φιλοξενούνται είναι παιδιά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουλίου 2021, λόγω της σύγκρουσης 
έχουν εκτοπιστεί περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι στο Τιγκράι·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές και σοβαρές αναφορές για εικαζόμενες 
κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού δικαίου και 
του δικαίου προσφύγων που έχουν διαπραχθεί από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, επιθέσεις κατά 
αμάχων, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια, αναγκαστικές εξαφανίσεις, μαζικές 
κρατήσεις, συστηματικές λεηλασίες και συστηματική και σκόπιμη καταστροφή 
βασικών υπηρεσιών, συστημάτων ύδρευσης, καλλιεργειών και μέσων διαβίωσης·



Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη ρητή δέσμευση της αιθιοπικής κυβέρνησης για 
λογοδοσία για τη σεξουαλική βία1, ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως από τις 
περιφερειακές ένοπλες δυνάμεις της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και της Amhara, εκτός 
των απειλών θανάτου, της χρήσης προσβολών εθνοτικού χαρακτήρα και της κράτησης 
υπό συνθήκες σεξουαλικής δουλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικές δυνάμεις 
και αξιωματούχοι έχουν παρενοχλήσει και απειλήσει ανθρωπιστικές οργανώσεις και 
εθνικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που στηρίζουν τους επιζώντες σεξουαλικής 
βίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές για εξωδικαστικές εκτελέσεις από 
την έναρξη της σύγκρουσης στο Τιγκράι, συμπεριλαμβανομένων σφαγών που εικάζεται 
ότι πραγματοποιήθηκαν στο Mai-Kadra τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 2020, στο Axum 
στις 28 Νοεμβρίου 2020 και στο Mahbere Dego τον Ιανουάριο του 2021· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2021, οι σουδανικές αρχές ανέφεραν ότι τα σώματα 
περίπου 50 ατόμων βρέθηκαν στον ποταμό Tekeze, που συνορεύει με το δυτικό Τιγκράι 
και το Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν βρεθεί αποδεικτικά στοιχεία για 
περισσότερες από 250 εικαζόμενες σφαγές στο Τιγκράι από την έναρξη του εμφυλίου 
πολέμου τον Νοέμβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, 
το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τιγκράι πραγματοποίησε επίσης εξωδικαστικές 
εκτελέσεις στις γειτονικές περιοχές του Τιγκράι τον Αύγουστο του 2021, όπως στην 
Chenna και στο Kobo·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, τόσο το Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τιγκράι όσο και η Αιθιοπική Εθνική Δύναμη Άμυνας 
έχουν διαπράξει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τιγκράι· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι δυνάμεις της Ερυθραίας έχουν διεισδύσει στο Τιγκράι και σε άλλα 
τμήματα της Αιθιοπίας και έχουν επίσης διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες καταγγελίες 
αφορούν παραβιάσεις που διαπράχθηκαν από την Αιθιοπική Εθνική Δύναμη Άμυνας 
και τις δυνάμεις της Ερυθραίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Michelle Bachelet έκανε λόγο για παραβιάσεις «από όλα τα 
μέρη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει σταθερά το έργο της Ύπατης 
Αρμόστριας Bachelet·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική έκθεση της κοινής έρευνας που διεξάγουν η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Αιθιοπίας σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τους πρόσφυγες που 
έχουν διαπραχθεί από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη στο Τιγκράι θα δημοσιευθεί την 
1η Νοεμβρίου 2021·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις λεηλασίες και την καταστροφή των 
καλλιεργειών, παρατηρήθηκαν σμήνη ακρίδων της ερήμου νοτιοδυτικά του Mekele στο 

1 Δήλωση της 12ης Αυγούστου 2021 σχετικά με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς 
Αμνηστίας όσον αφορά τους εικαζόμενους βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής 
βίας στο περιφερειακό κρατίδιο Τιγκράι της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Αιθιοπίας.



Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης και της 
ανθρωπιστικής κατάστασης έχουν καταστεί αδύνατες οι προσπάθειες πρόληψης και 
εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 σε πολλές περιοχές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον τελευταίο μήνα έχει επιτραπεί να εισέλθει στην περιοχή 
μόνο το 10 % των προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας για την εμπόλεμη περιοχή του 
Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 100 φορτηγά καθημερινά για την παροχή 
επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στο Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 
12 Ιουλίου 2021, μόνο 525 φορτηγά έχουν εισέλθει στο Τιγκράι λόγω των κλειστών 
συνόρων, της ελεγχόμενης πρόσβασης από τις ένοπλες δυνάμεις, της καταστροφής 
υποδομών όπως γέφυρες, της ανασφάλειας για τους οδηγούς, της σοβαρής έλλειψης 
καυσίμων και μετρητών για την επιστροφή στα σημεία εφοδιασμού και των 
εκτεταμένων καθυστερήσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων και τη χορήγηση άδειας 
εισόδου των προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοχοποίηση εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας θεωρείται έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία μέλη του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
σκοτώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2021 ενώ παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους 
που τη χρειάζονταν περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 εργαζόμενοι στον τομέα 
της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από τον Νοέμβριο του 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιουνίου 2021, δυνάμεις της αιθιοπικής κυβέρνησης 
εμπόδισαν ασθενοφόρα να παρέμβουν σε αεροπορική επίθεση στην αγορά της Togoga· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ 
(UNOCHA) ανέφερε ότι, στις 17 Ιουνίου 2021, κυβερνητικές δυνάμεις της Ερυθραίας 
σταμάτησαν ομάδα εμβολιασμού στην Asgede Woreda και της επιτέθηκαν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, οι υγειονομικές εγκαταστάσεις 
λεηλατούνται κατ’ εξακολούθηση στο Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικές 
δυνάμεις και αξιωματούχοι έχουν παρενοχλήσει και απειλήσει ανθρωπιστικές 
οργανώσεις και εθνικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που στηρίζουν τους 
επιζώντες σεξουαλικής βίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί 
από τις οικίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, περίπου 76 500 
άτομα στο Afar έχουν εκτοπιστεί, ενώ στην Amhara ο εκτιμώμενος αριθμός των 
εκτοπισμένων ανέρχεται στα 200 000 άτομα, μετά τη μετακίνηση των δυνάμεων του 
Τιγκράι σε αυτές τις περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, 55 000 
Αιθίοπες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο αναζητούν καταφύγιο στο Σουδάν·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι καταυλισμοί προσφύγων στο Τιγκράι έχουν 
καταστραφεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφυγες από την Ερυθραία που ζουν στο 
Τιγκράι αντιμετωπίζουν απαγωγές και αναγκαστικές επιστροφές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στους καταυλισμούς προσφύγων στο Τιγκράι η υγειονομική περίθαλψη δεν είναι 
διαθέσιμη και ότι το καθαρό πόσιμο νερό εξαντλείται·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, στρατολογούνται παιδιά στη 
σύγκρουση από τα αντιμαχόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων του 
Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση παιδιών στρατιωτών συνιστά έγκλημα 
πολέμου·



ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Αιθιοπίας έχουν θέσει αυθαίρετα υπό κράτηση και 
έχουν εξαφανίσει βίαια άτομα της εθνότητας Τιγκράι στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, 
ενώ έχουν διαπράξει και άλλες καταχρήσεις εις βάρος τους, όπως το κλείσιμο 
επιχειρήσεων που ανήκουν σε Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποκίνηση μίσους 
και διακρίσεων και τα αυξανόμενα επίπεδα εμπρηστικής ρητορικής κατά των Τιγκράι 
είναι εμφανή σε ολόκληρη την Αιθιοπία, μεταξύ άλλων και από υψηλόβαθμους 
κυβερνητικούς αξιωματούχους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Αιθιοπίας κήρυξε επτά μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ (από τη Unicef, την Ύπατη 
Αρμοστεία του OHE για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και το UNOCHA) 
ανεπιθύμητα πρόσωπα στην Αιθιοπία·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν διαλείποντες περιορισμοί και διακοπές λειτουργίας 
του Διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών στο Τιγκράι και τις γειτονικές περιοχές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι έχουν δεχθεί επιθέσεις και έχουν ανασταλεί οι 
άδειες πολλών μέσων ενημέρωσης, γεγονός που εμποδίζει την ικανότητα επιτόπιας 
παρακολούθησης της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και των τραπεζικών 
υπηρεσιών, εξακολουθούν να περιορίζονται·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση αστάθειας στην Αιθιοπία είναι το 
αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης ιστορίας εθνοτικής διαίρεσης και εθνοτικής έντασης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα της Αιθιοπίας, ως πολυεθνοτικού κράτους, έχει 
μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα της περιοχής και της αφρικανικής ηπείρου στο 
σύνολό της·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με πληθυσμό που υπερβαίνει τα 110 εκατομμύρια άτομα και 
λόγω της στρατηγικής της τοποθεσίας κοντά στο Κέρας της Αφρικής, η Αιθιοπία 
αποτελεί βασική χώρα της αφρικανικής ηπείρου και δυνητικό εταίρο στρατηγικής 
σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας 
παγκοσμίως, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι αλληλέγγυα με όσους έχουν ανάγκη μέσω της 
ανθρωπιστικής της χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την αρχή της 
σύγκρουσης στην Αιθιοπία, η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει με συνέπεια την πλήρη 
και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την προσφάτως εγκριθείσα ανακοίνωση σχετικά 
με την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ, προβλέπεται η ενίσχυση των διαδικασιών που 
θέτουν την προώθηση και την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σταθερά 
στο επίκεντρο της εξωτερικής μας δράσης·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο (ΜΓΑΔΣ-Η Ευρώπη στον κόσμο) θεωρεί την 
ανθρώπινη ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και την οικοδόμηση της ειρήνης στην Αιθιοπία 
ως τομείς προτεραιότητας για δράση, με το 65 % του πολυετούς ενδεικτικού 
προγράμματος να προορίζεται για τους τομείς αυτούς·



ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει ανθρωπιστικές δράσεις ύψους 
5 εκατομμυρίων EUR στην Amhara και στο Afar προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πρόσφατες εξελίξεις της κρίσης, ως μέρος της συνολικής ανθρωπιστικής 
χρηματοδότησης που έχει ήδη κινητοποιηθεί και ανατεθεί κατά το 2021, ύψους 53,7 
εκατομμυρίων EUR, για τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη στην Αιθιοπία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν κινητοποιηθεί 118 εκατομμύρια EUR για βοήθεια σε 
πρόσφυγες από το Τιγκράι και την Αιθιοπία στο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως 
αποτέλεσμα της εν εξελίξει σύγκρουσης, η ΕΕ έχει αναβάλει τις εκταμιεύσεις 
δημοσιονομικής στήριξης προς την Αιθιοπία·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2021, η ΕΕ προσπάθησε να οργανώσει 
ανθρωπιστική αερογέφυρα μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΓΔ ECHO) της Επιτροπής, 
προκειμένου να παραδώσει τα επειγόντως αναγκαία ανθρωπιστικά αγαθά στην περιοχή 
του Τιγκράι, αλλά αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια από την κυβέρνηση της Αιθιοπίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε μόνο μία πτήση της 
ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ, και παραδόθηκε μικρό μόνο μέρος του 
ανθρωπιστικού φορτίου της·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Ιουνίου 2021, η ΕΕ διόρισε την Annette Weber ως νέα 
ειδική εντεταλμένη της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με 
εντολή του ΑΠ/ΥΕ, ο Φινλανδός Υπουργός Εξωτερικών Pekka Haavisto επισκέφθηκε 
την περιοχή δύο φορές φέτος για να συζητήσει την εν εξελίξει κρίση στην Αιθιοπία και 
τις περιφερειακές της επιπτώσεις·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Αυγούστου 2021, η Αφρικανική Ένωση διόρισε τον 
πρώην Πρόεδρο της Νιγηρίας Olusegun Obasanjo ως διαμεσολαβητή στη σύγκρουση·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2018, η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση της 
Αιθιοπίας συγκρότησε την Επιτροπή Συμφιλίωσης της Αιθιοπίας και το Υπουργείο 
Ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, κανένα από τα δύο θεσμικά όργανα 
δεν έχει κατορθώσει να ανταποκριθεί στην αρχική εντολή για προώθηση της ειρήνης 
και πρόληψη και επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων στην Αιθιοπία στο δύσκολο 
περιβάλλον που επικράτησε μετά τη δημιουργία τους·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει σύγκρουσης, το Αιθιοπικό 
Κόμμα Ευημερίας, υπό την ηγεσία του Abiy Ahmed, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των 
γενικών εκλογών από τις οποίες απείχαν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που 
κατήγγειλαν το αποτέλεσμα των εν λόγω εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε 
εκλογική διαδικασία στο Τιγκράι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν απέστειλε 
αποστολή εκλογικών παρατηρητών·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού, το 
άρθρο 96 της οποίας ορίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

1. ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών από όλα τα μέρη, η οποία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγκαία βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης 
στο Τιγκράι και σε άλλες περιοχές, ιδίως στο Afar και στην Amhara· ζητεί την άμεση 
επιστροφή στη συνταγματική τάξη και τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης της 
κατάπαυσης του πυρός·



2. καλεί όλους τους οικείους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να επιτρέψουν 
την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση και της ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής 
στους πληγέντες πληθυσμούς στο Τιγκράι, θέτοντας τέρμα στον de facto αποκλεισμό 
της ανθρωπιστικής βοήθειας και των προμηθειών κρίσιμης σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων, και να διευκολύνουν την 
παροχή βοήθειας σε πληθυσμούς που έχουν ανάγκη στις περιφέρειες Amhara και Afar·

3. καταδικάζει απερίφραστα τη σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων από όλα τα εμπόλεμα μέρη 
και την αναφερθείσα στρατολόγηση παιδιών από τα αντιμαχόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων του Τιγκράι, και τη συνεχιζόμενη χρήση του 
βιασμού και της σεξουαλικής βίας· υπενθυμίζει ότι οι εσκεμμένες επιθέσεις κατά 
αμάχων και η στρατολόγηση και χρήση παιδιών στρατιωτών συνιστούν εγκλήματα 
πολέμου·

4. καταδικάζει τις δολοφονίες αμάχων, προσφύγων και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό 
και ιατρικό τομέα· καλεί τις δυνάμεις όλων των πλευρών να σεβαστούν τα διεθνή 
ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο 
προσφύγων, και να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρώπων στις πληγείσες 
περιοχές· ζητεί τη λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συνεχιζόμενης σύγκρουσης, καθώς και τον εντοπισμό των υπευθύνων και την 
προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη· ζητεί όσοι είναι ύποπτοι για βιασμό ή σεξουαλική 
δουλεία να διερευνηθούν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας όπως ο βιασμός, η σεξουαλική δουλεία, τα βασανιστήρια και οι διώξεις·

5. ζητεί από το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τιγκράι να σταματήσει την επίθεσή 
του και να αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις του από τις περιφέρειες Amhara και Afar· 
καλεί την περιφερειακή κυβέρνηση της Amhara να αποσύρει τις δυνάμεις της από το 
δυτικό Τιγκράι και ζητεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας να αποσύρει αμέσως και 
μόνιμα τις δυνάμεις της από την Αιθιοπία· καλεί τις γειτονικές χώρες να απόσχουν από 
κάθε πολιτική και στρατιωτική παρέμβαση που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 
περαιτέρω τη σύγκρουση·

6. ζητεί τη σύσταση ανεξάρτητης και αμερόληπτης εξεταστικής επιτροπής για τη 
διερεύνηση των επιθέσεων κατά συγκεκριμένων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων 
με σκοπό την υποκίνηση βίας μεταξύ των κοινοτήτων και την υπονόμευση της ειρήνης 
και της ασφάλειας του αιθιοπικού λαού· καλεί την αιθιοπική κυβέρνηση να διασφαλίσει 
ότι οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

7. υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και την 
προστασία των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στην επικράτειά 
της· καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να παράσχουν άμεση και επαρκή βοήθεια, στους 
χιλιάδες Ερυθραίους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν εκτοπιστεί από 
καταυλισμούς στο Τιγκράι και να προσδιορίσουν τι απέγιναν και πού βρίσκονται οι 
χιλιάδες αγνοούμενοι πρόσφυγες από την Ερυθραία· εκφράζει τη λύπη του για τη 
ρητορική μίσους και την εμπρηστική γλώσσα που χρησιμοποιούν υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι και παροτρύνει όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να επιλέγουν 
προσεκτικά τα λόγια τους, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να 
αποτραπεί ο πρόσθετος ανθρώπινος πόνος· ζητεί να παραμείνουν ανοικτά τα διεθνή και 
περιφερειακά σύνορα για την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία των αμάχων· 
υπενθυμίζει ότι η Αιθιοπία είναι σημαντική χώρα προέλευσης, διέλευσης και 
προορισμού μεταναστών· επιμένει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας και οι 



περιφερειακές αρχές πρέπει να προστατεύουν τον πληθυσμό και να εγγυώνται τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους·

8. καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να λογοδοτήσουν αμέσως για τις αναγκαστικές 
εξαφανίσεις όλων των αμάχων, να απελευθερώσουν όσους κρατούνται χωρίς αξιόπιστα 
αποδεικτικά στοιχεία για ένα έγκλημα και να θέσουν τέλος σε κάθε διακριτική 
μεταχείριση· αποδοκιμάζει τη χρήση ρητορικής μίσους από δημόσιους αξιωματούχους 
που ενδέχεται να επιτείνει τη βία, τον εκφοβισμό και τις διακρίσεις εις βάρος της 
κοινότητας των Τιγκράι και άλλων κοινοτήτων, δημιουργώντας έτσι δυσπιστία και 
υποκινώντας εθνοτικές συγκρούσεις, και προτρέπει τις εθνικές, τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να ενστερνιστούν τον διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και να απέχουν 
από την υποκίνηση βίας·

9. ενθαρρύνει τις αρχές να συστήσουν έναν οιονεί δικαστικό φορέα αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης στον οποίο θα ανατεθεί το καθήκον της διερεύνησης των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων, των παραγόντων και του πλαισίου τυχόν 
παραβιάσεων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στα θύματα τη δυνατότητα να 
καταθέσουν και επιτρέποντας τη δημιουργία αμερόληπτης ιστορικής καταγραφής του 
παρελθόντος, και ζητεί από τον φορέα αυτό να εκπονήσει μια πολιτική επανορθώσεων, 
μαζί με συστάσεις για μέτρα για την πρόληψη μελλοντικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις κατά των εργαζομένων στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας και κατά των υποδομών ζωτικής σημασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των ιατρικών εγκαταστάσεων, καθώς και 
τις εκτεταμένες λεηλασίες και καταστροφές ανθρωπιστικής βοήθειας· καταδικάζει 
απερίφραστα τον αποκλεισμό των ασθενοφόρων που επιχείρησαν να παράσχουν 
ιατρική βοήθεια στους τραυματίες μετά τους βομβαρδισμούς·

11. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι επτά εργαζόμενοι του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Unicef, το OHCHR, το 
UNOCHA και το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων στην Αιθιοπία 
κηρύχθηκαν ανεπιθύμητα πρόσωπα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιθιοπίας· 
εκφράζει την ανησυχία του για την ασφάλεια και την ευημερία των ανεξάρτητων 
εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην περιοχή και για την ουδετερότητα της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
Τιγκράι· χαιρετίζει την ισχυρή δήλωση της ΕΕ και των 27 κρατών μελών της, της 
30ής Σεπτεμβρίου 2021, η οποία καταδικάζει απερίφραστα την απέλαση των εν λόγω 
εργαζομένων και καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της·

12. καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να υπογράψει και να κυρώσει το Καταστατικό της 
Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να 
διασφαλίσουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανεξάρτητους παρατηρητές και ερευνητές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών του ΟΗΕ και της 
Αφρικανικής Ένωσης·

13. υπογραμμίζει το σημαντικό έργο των δημοσιογράφων στην περιοχή και καλεί όλους 
τους παράγοντες να διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στον Τύπο και να 
επιτρέψουν στους δημοσιογράφους να εκτελούν το έργο τους με ασφάλεια·



14. ζητεί να αποκατασταθούν πλήρως οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι τραπεζικές υπηρεσίες, και να αρθούν οι περιορισμοί στις 
τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο Τιγκράι· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστούν η εκπαίδευση και τα σχολεία για τα παιδιά στο Τιγκράι 
και εκτός αυτού·

15. υπενθυμίζει τη σημασία της Αιθιοπίας για τη σταθερότητα του Κέρατος της Αφρικής 
και της ηπείρου στο σύνολό της· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και άλλοι διεθνείς συνομιλητές 
προσφέρθηκαν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των πλευρών της 
σύγκρουσης στην Αιθιοπία, αλλά οι προσφορές αυτές δεν έγιναν δεκτές από την 
Αιθιοπία· καλεί όλα τα εμπόλεμα μέρη να προσέλθουν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις· ζητεί τη διεξαγωγή εθνικού πολιτικού 
διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς υπό την ηγεσία της Αιθιοπίας για την εξεύρεση λύσης 
στην κρίση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις πληγείσες περιοχές (Τιγκράι, 
Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Σομαλία, Περιφέρεια των Εθνών, 
Εθνικοτήτων και Λαών του Νότου (SNNPR) και Γκαμπέλα)·

16. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση μπορεί να επιλυθεί μόνο με ειρηνικά μέσα και με διάλογο 
χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ όλων των αντιμαχόμενων μερών, με αποτελεσματική 
κατάπαυση του πυρός και με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17. επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ να στηρίξει, να συμμετάσχει και να οργανώσει 
διάλογο, σε στενό συντονισμό με άλλους φορείς, προκειμένου να παραμείνει ανοικτός 
ο χώρος διαλόγου και να επιχειρηθεί η δημιουργία μιας βάσης για συνομιλίες μεταξύ 
των δύο κύριων αντιμαχόμενων μερών·

18. εκφράζει την υποστήριξή του στις περιφερειακές προσπάθειες διαμεσολάβησης, όπως 
αυτές του διαμεσολαβητή της Αφρικανικής Ένωσης, κ. Obasanjo· χαιρετίζει, επιπλέον, 
τον πρόσφατο διορισμό νέας ειδικής εντεταλμένης της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει 
μέχρι στιγμής ασχοληθεί με την κατάσταση στο Τιγκράι· ζητεί από την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να ασκήσουν πίεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη 
διεξαγωγή τακτικών δημόσιων συνεδριάσεων σχετικά με το Τιγκράι και για την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να εξασφαλιστεί η προστασία των αμάχων, να 
τεθεί τέλος στις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και να διασφαλιστεί η 
λογοδοσία για τις θηριωδίες· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην περιοχή·

20. ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν τον ΑΠ/ΥΕ να προβεί σε ενημέρωση 
μεταξύ των συνόδων για το Τιγκράι στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ πριν από το τέλος του έτους, προκειμένου να παρουσιαστούν τα πορίσματα της 
έκθεσης της κοινής έρευνας της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αιθιοπίας· 
τονίζει ότι η κοινή έρευνα θα πρέπει να συμβάλει στο να τεθούν επειγόντως τα θεμέλια 
για έναν ισχυρό διεθνή μηχανισμό έρευνας που θα θεσπιστεί από το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

21. ζητεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να ενεργήσει ταχέως, με 
αποφασιστικότητα και ενότητα για να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 



αποτελεσματική αντιμετώπιση της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της 
κατάστασης στο Τιγκράι·

22. επικροτεί και στηρίζει την απόφαση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2020 να 
αναβάλει τις εκταμιεύσεις δημοσιονομικής στήριξης προς την κυβέρνηση της 
Αιθιοπίας· επικροτεί τις διπλωματικές προσπάθειες και τις επανειλημμένες δηλώσεις 
του ΑΠ/ΥΕ και της Επιτροπής, με τις οποίες ζητείται μετ’ επιτάσεως η λογοδοσία και η 
απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και καταδικάζονται οι 
καταχρήσεις από όλα τα μέρη· επαναλαμβάνει με έμφαση την υποστήριξη της ΕΕ προς 
το σημαντικό έργο της Michelle Bachelet ως Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα·

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν ότι οι δράστες 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα λογοδοτήσουν, για παράδειγμα μέσω 
του παγκόσμιου μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

24. τονίζει ότι η ΕΕ στέκεται στην πλευρά του λαού της Αιθιοπίας· τονίζει την προθυμία 
του για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης· προτείνει, ωστόσο, την επιβολή κυρώσεων 
από την Επιτροπή κατά μελών της κυβέρνησης της Αιθιοπίας, της κυβέρνησης της 
Ερυθραίας και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι, καθώς και κατά 
άλλων υπευθύνων για ενέργειες που παρατείνουν τη σύγκρουση και επιδεινώνουν την 
ανθρωπιστική κατάσταση εκατομμυρίων Αιθιόπων, σε περίπτωση που η ανθρωπιστική 
κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2021, ιδίως μετά 
τον σχηματισμό νέας αιθιοπικής κυβέρνησης·

25. καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν τις εξαγωγές στην Αιθιοπία όπλων και 
τεχνολογίας παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση των 
επιθέσεων κατά αμάχων και τη διάπραξη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

26. χαιρετίζει το εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ, της 17ης Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με 
την κρίση στην Αιθιοπία, το οποίο στοχεύει όσους ευθύνονται για ή συνεργούν στην 
παράταση της σύγκρουσης στην Αιθιοπία, την παρεμπόδιση της πρόσβασης της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποτροπή της κατάπαυσης του πυρός και τη διάπραξη 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνέχισαν τη δημοσιονομική τους στήριξη και ότι αυτό σήμαινε 
ότι οι δράσεις των ΗΠΑ ήταν λιγότερο αποτελεσματικές και αποφασιστικές από ό,τι οι 
δράσεις της ΕΕ·

27. εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για τη ζωτικής σημασίας στήριξη της Επιτροπής 
στην περιοχή και τάσσεται υπέρ της περαιτέρω επέκτασής της· ζητεί την κινητοποίηση 
πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων EUR από το 
Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας της ΕΕ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι πιο οξείες ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται από τη 
σύγκρουση στο Τιγκράι και στις άλλες περιοχές που πλήττονται απευθείας από την 
εξάπλωση της διένεξης στη βόρεια Αιθιοπία, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμεθόριες 
περιοχές Afar και Amhara·

28. ζητεί από την ΕΕ και τους ηγέτες των κρατών μελών της να δώσουν προτεραιότητα στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι και στη βόρεια 
Αιθιοπία κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ και τη σύνοδο 



των ηγετών, καθώς και να καθορίσουν συγκεκριμένες δράσεις και να προωθήσουν 
μεγαλύτερο συντονισμό όσον αφορά τη στρατηγική και την ανταλλαγή μηνυμάτων·

29. 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, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και Ομοσπονδιακή Βουλή της Αιθιοπίας, στις αρχές του 
Τιγκράι, στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Σουδάν, στην κυβέρνηση του Κράτους 
της Ερυθραίας, στις κυβερνήσεις της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, στην 
Αφρικανική Ένωση και στα κράτη μέλη της, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


