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Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 26 noiembrie 2020 referitoare la situația din Etiopia1,

– având în vedere declarația din 25 iunie 2021 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Josep 
Borrell, și a comisarului pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, referitoare la 
uciderea a trei lucrători umanitari în Tigray,

– având în vedere declarația comună din 24 iunie 2021 a VP/ÎR și a comisarului Lenarčič 
privind atacul aerian din regiunea Tigray,

– având în vedere declarația din 4 octombrie 2021 făcută de VP/ÎR în numele Uniunii 
Europene privind decizia de expulzare a șapte funcționari ai Organizației Națiunilor 
Unite,

– având în vedere declarația comună din 10 iunie 2021 a UE și SUA în urma mesei 
rotunde privind situația de urgență umanitară din Tigray,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE din 12 iulie 2021 
referitoare la Etiopia,

– având în vedere Rezoluția 47/13 din 13 iulie 2021 a Consiliului pentru Drepturile 
Omului al ONU cu privire la situația drepturilor omului în regiunea Tigray din Etiopia,

– având în vedere Rezoluția 2417 a Consiliului de Securitate al ONU din 24 mai 2018, 
care condamnă înfometarea civililor ca metodă de război și interzicerea ilegală a 
accesului umanitar la populațiile civile,

– având în vedere observațiile făcute la 26 august 2021 de Secretarul General al ONU, 
António Guterres, cu ocazia reuniunii Consiliului de Securitate al ONU referitoare la 
Etiopia,

– având în vedere declarația făcută la 13 septembrie 2021 de Înaltul Comisar al ONU 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0330.



pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet,

– având în vedere declarația din 17 septembrie 2021 a președintelui SUA, Joe Biden, 
despre decretul prezidențial pe care l-a emis referitor la criza din Etiopia,

– având în vedere declarația din 30 septembrie 2021 a Secretarului General al ONU, 
António Guterres, privind expulzarea din Etiopia a șapte funcționari ai ONU,

– având în vedere Constituția Republicii Federale Democrate Etiopia, adoptată la 
8 decembrie 1994, în special dispozițiile capitolului trei privind drepturile și libertățile 
fundamentale, drepturile omului și drepturile democratice,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice al ONU;

– având în vedere Convenția de la Geneva din 1949 referitoare la protecția persoanelor 
civile în timp de război și protocoalele sale adiționale din 1977 și 2005,

– având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 
1967 la aceasta,

– având în vedere Rezoluția 2286 a Consiliului de Securitate al ONU din 3 mai 2016 
privind protecția răniților și a bolnavilor, a personalului medical și a personalului 
umanitar în conflictele armate,

– având în vedere rezoluția 47/13 din 13 iulie 2021 a Consiliului pentru Drepturile 
Omului al ONU referitoare la situația drepturilor omului în regiunea Tigray din Etiopia,

– având în vedere rezoluția din 12 mai 2021 a Comisiei Africane pentru Drepturile 
Omului și ale Popoarelor referitoare la misiunea de informare în regiunea Tigray din 
Republica Federală Democrată Etiopia,

– având în vedere cea de-a doua revizuire a Acordului de la Cotonou,

– având în vedere rezoluția din 11 martie 2021 a Adunării Parlamentare Paritare a 
Grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) și a UE referitoare la democrație 
și la respectarea constituțiilor în țările UE și în țările ACP,

– având în vedere raportul din 10 august 2021 al Amnesty International intitulat „«I don’t 
know if they realised I was a person»: Rape and other sexual violence in the conflict in 
Tigray, Ethiopia” („Nu știu dacă și-au dat seama că sunt o persoană”: Violul și alte 
forme de violență sexuală în conflictul din Tigray, Etiopia”),

– având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât încetarea unilaterală a focului declarată de guvernul etiopian la 28 iunie 2021 
nu a pus capăt luptelor, părțile implicate în conflict lansând noi ofensive; întrucât 
conflictul se răspândește în prezent în regiunile învecinate Afar și Amhara și există 
riscul ca impactul să se extindă în întregul Corn al Africii; întrucât criza declanșată de 
acest conflict de 11 luni a fost provocată de oameni, iar această imensă suferință umană 



poate fi prevenită în totalitate;

B. întrucât, chiar înainte de începerea luptelor, în Etiopia 15,2 milioane de oameni aveau 
nevoie de asistență umanitară, dintre care două milioane în regiunea Tigray; întrucât 
aproape un milion de persoane trăiesc în condiții de foamete, iar 5,2 milioane din cele 
6 milioane de oameni care trăiesc din Tigray se confruntă cu o insecuritate alimentară 
acută ca o consecință directă a violențelor; întrucât 91 % din populație are nevoie 
extremă de ajutor umanitar, iar în următoarele 12 luni 100 000 de copii vor fi în pericol 
de moarte din cauza malnutriției severe acute; întrucât ONU a avertizat încă din 
iunie 2021 că 5,5 milioane de oameni din Tigray și din regiunile învecinate Amhara și 
Afar au nevoie de ajutor alimentar, iar 350 000 riscă să moară de foame; întrucât 
regiunea Tigray găzduiește 100 000 de persoane strămutate intern și 96 000 de refugiați 
eritreeni; întrucât există mai multe tabere mari de refugiați din care, potrivit ONG-
urilor, 44 % sunt copii; întrucât până în iulie 2021 au fost strămutați din cauza 
conflictului în Tigray aproape 1,9 milioane de oameni;

C. întrucât din numeroase relatări reiese că toate părțile implicate în conflict ar fi comis 
încălcări grave ale drepturilor omului, ale dreptului umanitar și ale dreptului 
refugiaților; întrucât aceste relatări vorbesc inclusiv despre atacuri împotriva civililor, 
execuții extrajudiciare, tortură, dispariții forțate, detenții în masă, jafuri sistematice și 
distrugerea sistematică și deliberată a serviciilor de bază, a sistemelor de apă, a 
culturilor și a mijloacelor de subzistență;

D. întrucât, deși guvernul etiopian s-a angajat explicit să îi tragă la răspundere pe cei care 
se fac vinovați de acte de violență sexuală1, forțele armate etiopiene, eritreene, precum 
și forțele regionale din Amhara, săvârșesc în continuare pe scară largă violuri și alte 
forme de violență sexuală împotriva femeilor și fetelor, recurgând în plus la amenințări 
cu moartea, insulte cu caracter etnic și ținerea în captivitate în condiții de sclavie 
sexuală; întrucât forțele și funcționarii guvernamentali au hărțuit și amenințat 
organizațiile umanitare și furnizorii naționali de servicii de sănătate care sprijină 
victimele care au supraviețuit violenței sexuale;

E. întrucât au fost raportate mai multe execuții extrajudiciare de la începutul conflictului 
din Tigray, afirmându-se că s-au comis inclusiv masacre în Mai-Kadra în noaptea din 
9 noiembrie 2020, în Axum la 28 noiembrie 2020 și în Mahbere Dego în ianuarie 2021; 
întrucât, în august 2021, autoritățile sudaneze au semnalat că în râul Tekeze, care curge 
între vestul regiunii Tigray și Sudan, au fost găsite cadavrele a aproximativ 50 de 
oameni; întrucât din noiembrie 2020 de când a început războiul civil, în Tigray s-au 
găsit dovezi a peste 250 de presupuse masacre; întrucât, potrivit unor relatări, în august 
2021 Frontul de Eliberare a Poporului Tigray a comis și el execuții extrajudiciare în 
regiunile învecinate cu Tigray, de exemplu în Chenna și Kobo;

F. întrucât, potrivit unor surse credibile, atât Frontul de eliberare a poporului din Tigray 
(TPLF), cât și Forța națională de apărare etiopiană, au comis încălcări ale drepturilor 
omului în Tigray; întrucât forțele eritreene s-au infiltrat în Tigray și în alte părți ale 
Etiopiei și au comis și ele încălcări grave ale drepturilor omului; întrucât majoritatea 
acuzațiilor se referă la încălcări comise de Forța națională de apărare etiopiană și de 

1 Declarația din 12 august 2021 referitoare la ultimul raport al Amnesty International 
privind presupuse cazuri de viol și alte violențe sexuale în statul regional Tigray din 
Republica Federală Democrată Etiopia.



forțele eritreene;

G. întrucât, la 13 septembrie 2021, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, 
Michelle Bachelet, a vorbit despre încălcări „comise de toate părțile”; întrucât UE a 
sprijinit în mod constant munca Înaltului Comisar Bachelet;

H. întrucât la 1 noiembrie 2021 va fi publicat raportul final al anchetei comune derulate de 
Oficiul ONU pentru drepturile omului și Comisia etiopiană pentru drepturile omului cu 
privire la presupusele încălcări ale drepturilor omului și ale legislației umanitare și 
privind refugiații comise de toate părțile implicate în conflictul din Tigray,

I. întrucât, după ce că au fost jefuite și distruse culturile, în Tigray au fost văzute și roiuri 
de lăcuste de deșert la sud-vest de Mekele; întrucât în multe zone actualul conflict și 
situația umanitară au făcut imposibile eforturile de prevenire a COVID-19 și de 
vaccinare anti COVID-19;

J. întrucât doar 10 % din resursele umanitare destinate regiunii Tigray, unde se poartă 
lupte aprige, au fost lăsate să intre în zonă în ultima lună; întrucât sunt necesare zilnic 
100 de camioane pentru a furniza suficiente ajutoare umanitare în Tigray; întrucât, 
începând cu 12 iulie 2021, doar 525 de camioane au intrat în Tigray pentru că 
frontierele sunt închise, accesul este controlat de forțele armate, infrastructura, de pildă 
podurile, este distrusă, șoferii au parte de condiții nesigure și nici nu dispun de 
combustibil sau bani pentru a se întoarce la punctele de aprovizionare, la care se adaugă 
întârzierile mari provocate de inspectarea și autorizarea resurselor umanitare;

K. întrucât atacurile împotriva lucrătorilor umanitari sunt considerate o crimă de război și o 
crimă împotriva umanității; întrucât la 25 iunie 2021 trei angajați ai Médecins Sans 
Frontières au fost uciși în timp ce acordau ajutor persoanelor celor mai nevoiașe; 
întrucât din noiembrie 2020 încoace în regiune au fost uciși 23 de lucrători umanitari; 
întrucât la 22 iunie 2021 forțele guvernului etiopian au blocat ambulanțele, 
împiedicându-le să intervină după un atac aerian asupra unei piețe din Togoga; întrucât 
Oficiul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (UNOCHA) a raportat că la 17 
iunie 2021 forțele guvernului eritreean au oprit și atacat o echipă de vaccinare din 
Asgede Woreda; întrucât se pare că jefuirea unităților medicale este la ordinea zilei în 
Tigray; întrucât forțele și funcționarii guvernamentali au hărțuit și amenințat 
organizațiile umanitare și furnizorii naționali de servicii de sănătate care sprijină 
victimele care au supraviețuit violenței sexuale;

L. întrucât peste două milioane de persoane au fost strămutate din casele lor; întrucât se 
pare că aproximativ 76 500 de persoane din Afar și aproximativ 200 000 de persoane 
din Amhara au fost strămutate după ce forțele din Tigray au pătruns în aceste regiuni; 
întrucât se pare că 55 000 de refugiați și solicitanți de azil etiopieni caută adăpost în 
Sudan;

M. întrucât unele tabere de refugiați din Tigray au fost distruse; întrucât unii refugiați 
eritreeni care locuiesc în Tigray cad victimă răpirilor și returnărilor forțate; întrucât în 
taberele de refugiați din Tigray asistența medicală este inexistentă, iar apa potabilă 
curată e pe sfârșite;

N. întrucât se spune că părțile beligerante, inclusiv forțele tigrayene, recrutează copiii 
pentru a participa la conflict; întrucât folosirea copiilor-soldați constituie o crimă de 
război;



O. întrucât autoritățile etiopiene au reținut și au făcut să dispară în mod arbitrar etnici 
tigrayeni în capitala Etiopiei, săvârșind și alte abuzuri împotriva lor, cum ar fi 
închiderea unor întreprinderi deținute de tigrayeni; întrucât instigarea la ură și 
discriminare și valul tot mai mare de discursuri provocatoare împotriva etnicilor Tigray 
sunt evidente în întreaga Etiopie, inclusiv din partea unor înalți funcționari 
guvernamentali;

P. întrucât, la 30 septembrie 2021, Ministerul Afacerilor Externe din Etiopia a declarat 
personae non gratae în Etiopia șapte membri ai personalului ONU [de la UNICEF, 
Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) și 
UNOCHA];

Q. întrucât au existat restricții intermitente și întreruperi ale internetului și ale 
telecomunicațiilor în Tigray și în regiunile învecinate; întrucât unii jurnaliști au fost 
atacați și la mai multe organizații mass-media li s-au suspendat licențele, ceea ce 
îngreunează efortul de a monitoriza situația pe teren; întrucât unele servicii de bază, 
inclusiv electricitatea și serviciile bancare, continuă să fie restricționate;

R. întrucât starea actuală de instabilitate din Etiopia este rezultatul unei îndelungate istorii 
de diviziune etnică și tensiuni etnice;

S. întrucât unitatea Etiopiei, ca stat multietnic, are o importanță deosebită pentru 
stabilitatea regiunii și a întregului continent african;

T. întrucât Etiopia, cu o populație de peste 110 milioane de locuitori și situată strategic în 
apropierea Cornului Africii, este o țară-cheie pe continentul african și un potențial 
partener de importanță strategică pentru UE și statele sale membre;

U. întrucât, în calitate de principal donator umanitar la nivel mondial, UE continuă să fie 
solidară cu cei care au nevoie de finanțare umanitară; întrucât, încă de la începutul 
conflictului din Etiopia, UE a pledat în mod constant pentru un acces umanitar deplin și 
neîngrădit, în conformitate cu dreptul internațional umanitar;

V. întrucât comunicarea recent adoptată privind acțiunea umanitară a UE își propune să dea 
mai multă forță proceselor care pun mereu la loc de cinste în acțiunile noastre externe 
promovarea și aplicarea dreptului umanitar internațional;

W. întrucât Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI) – Europa în lume consideră dezvoltarea umană, guvernanța și 
instaurarea păcii în Etiopia domenii prioritare de acțiune, 65 % din programul indicativ 
multianual fiind dedicat acestor domenii;

X. întrucât Comisia a inclus acțiuni umanitare în valoare de 5 milioane EUR în Amhara și 
Afar pentru a ține pasul cu recentele evoluții ale crizei, ca parte a finanțării umanitare 
totale care a fost deja mobilizată și contractată în 2021, în valoare de 53,7 milioane 
EUR, pentru a sprijini persoanele din Etiopia aflate la ananghie; întrucât 118 milioane 
EUR au fost mobilizați pentru a acorda asistență refugiaților tigrayeni și etiopieni din 
Sudan; întrucât, ca urmare a conflictului actual, UE a amânat eliberarea plăților din 
sprijinul bugetar către Etiopia;

Y. întrucât în septembrie 2021 UE a încercat să organizeze un pod aerian umanitar prin 
intermediul Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG 
ECHO) a Comisiei pentru a furniza bunuri umanitare de strictă necesitate pentru 



regiunea Tigray, dar s-a lovit de piedici mari din partea guvernului etiopian; întrucât, în 
consecință, UE a efectuat un singur zbor umanitar, fiind livrată doar o mică parte din 
încărcătura umanitară a avionului;

Z. întrucât la 21 iunie 2021 UE a numit-o pe Annette Weber în funcția de reprezentant 
special al UE pentru Cornul Africii; întrucât, cu un mandat din partea VP/ÎR, ministrul 
afacerilor externe al Finlandei, Pekka Haavisto, a vizitat regiunea de două ori în acest an 
pentru a discuta despre criza actuală din Etiopia și impactul său regional;

AA. întrucât, la 26 august 2021, Uniunea Africană l-a numit pe fostul președinte nigerian 
Olusegun Obasanjo drept mediator al conflictului;

AB. întrucât în decembrie 2018 guvernul Etiopiei nou instalat a înființat Comisia de 
reconciliere etiopiană și Ministerul păcii; întrucât până acum niciuna dintre aceste 
instituții nu s-a ridicat la înălțimea mandatelor inițiale de a încuraja pacea și a preveni și 
rezolva conflictele armate din Etiopia în condițiile dificile de după crearea lor,

AC. întrucât, în timpul conflictului în curs, Partidul prosperității din Etiopia, condus de Abiy 
Ahmed, s-a declarat câștigător al unor alegeri generale care au fost boicotate și al căror 
rezultat a fost denunțat de unele partide de opoziție; întrucât nu a existat niciun proces 
electoral în Tigray; întrucât UE nu a trimis o misiune de observare a alegerilor;

AD. întrucât Etiopia este semnatară a Acordului de la Cotonou, care la articolul 96 prevede 
că respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie un element 
esențial al cooperării ACP-UE;

1. cere tuturor părților să înceteze imediat ostilitățile, o condiție prealabilă obligatorie 
pentru o îmbunătățire a situației umanitare din Tigray și din alte regiuni, în special din 
Afar și Amhara, de care este atâta nevoie; cere să se reinstaureze imediat ordinea 
constituțională și să se înființeze un mecanism de monitorizare a încetării focului;

2. invită toți actorii naționali, regionali și locali vizați să permită accesul umanitar imediat 
și neîngrădit și ajutorul umanitar pentru populațiile afectate din Tigray, punând capăt 
blocadei de facto a asistenței umanitare și a proviziilor de necesitate critică, printre care 
alimente, medicamente și combustibilul, și să faciliteze asistența acordată populațiilor 
aflate în dificultate din regiunile Amhara și Afar;

3. condamnă cu fermitate atacurile deliberate asupra civililor comise de toate părțile 
beligerante și practica de recrutare a copiilor, la care se spune că recurg părțile aflate în 
conflict, inclusiv forțele tigrayene, și recurgerea permanentă la violuri și violență 
sexuală; reamintește că atacurile deliberate împotriva civililor și recrutarea și folosirea 
în conflict a copiilor-soldați constituie crime de război;

4. condamnă uciderea civililor, a refugiaților și a personalului umanitar și medical; invită 
forțele din toate taberele să respecte drepturile internaționale ale omului și dreptul 
internațional umanitar și al refugiaților și să garanteze protecția persoanelor din zonele 
afectate; cere să fie pedepsite infracțiunile comise în timpul conflictului în curs și să fie 
aduse în fața justiției persoanele găsite vinovate; solicită anchetarea celor suspectați de 
viol sau sclavie sexuală pentru crime de război și crime împotriva umanității precum 
violul, sclavia sexuală, tortura și persecuția;

5. îndeamnă Frontul de Eliberare a Poporului Tigray să înceteze ofensiva și să își retragă 
imediat forțele din regiunile Amhara și Afar; solicită guvernului regional din Amhara să 



își retragă forțele din vestul regiunii Tigray și solicită guvernului eritreean să își retragă 
forțele imediat și definitiv din Etiopia; roagă țările învecinate să se abțină de la orice 
intervenție politică și militară care ar putea pune paie pe foc în acest conflict;

6. cere să se înființeze o comisie de anchetă independentă și imparțială, care să 
investigheze atacurile îndreptate împotriva unor grupuri etnice și religioase anume, cu 
intenția de a incita la violență intercomunitară și de a pune în pericol pacea și securitatea 
poporului etiopian; invită guvernul etiopian să ia măsurile care se impun pentru ca cei 
responsabili să fie trași la răspundere;

7. reamintește că guvernul etiopian are responsabilitatea de a garanta siguranța și 
securitatea refugiaților și a persoanelor strămutate intern pe teritoriul său; invită 
autoritățile etiopiene să ofere protecție și asistență imediată și adecvată miilor de 
refugiați și solicitanți de azil din Eritreea strămutați din taberele din Tigray și din Addis 
Abeba și să hotărască soarta și să le găsească un adăpost miilor de refugiați eritreeni 
nedeclarați; consideră deplorabil limbajul provocator și de incitare la ură folosit de unii 
înalți funcționari și îndeamnă toate părțile implicate să își aleagă cu atenție cuvintele 
pentru a evita o nouă escaladare și alte suferințe umane; cere ca frontierele 
internaționale și regionale să rămână deschise pentru ca civilii să poată circula liber și în 
siguranță; reamintește că Etiopia este o țară importantă de origine, de tranzit și de 
destinație a emigranților; stăruie pe lângă guvernul federal al Etiopiei și autoritățile 
regionale să protejeze populația și să le garanteze drepturile fundamentale;

8. invită autoritățile etiopiene să dea socoteală imediat pentru disparițiile forțate ale tuturor 
civililor, să elibereze persoanele reținute fără dovezi credibile că ar fi comis vreo 
infracțiune și să pună capăt oricărui tratament discriminatoriu; consideră regretabile 
discursurile de incitare la ură pronunțate de personalități publice, care pot ațâța la acte 
de violență, intimidare și discriminare împotriva comunităților tigrayene și a altor 
comunități, creând astfel un climat de neîncredere și premise pentru conflicte etnice, și 
îndeamnă autoritățile naționale, locale și regionale să poarte un dialog mai incluziv și să 
nu incite la violență;

9. încurajează autoritățile să înființeze un organism judiciar de justiție reparatorie, care să 
aibă sarcina de a investiga încălcările drepturilor omului săvârșite în timpul conflictului, 
inclusiv circumstanțele, factorii și contextul tuturor încălcărilor, oferindu-le astfel 
victimelor posibilitatea de a depune mărturie și ajutând la consemnarea imparțială a 
istoriei trecutului; dorește ca acest organism să pună la punct o politică de reparații și să 
recomande măsuri care să prevină pe viitor alte încălcări ale drepturilor omului;

10. condamnă cu fermitate toate atacurile asupra lucrătorilor din domeniul ajutorului 
umanitar și asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra spitalelor și a unităților 
medicale, precum și jefuirea și distrugerea masivă a ajutoarelor umanitare; condamnă în 
termeni duri blocarea ambulanțelor care au încercat să ofere asistență medicală răniților 
după bombardamente;

11. regretă că Ministerul Afacerilor Externe din Etiopia a declarat personae non gratae șapte 
lucrători ai ONU din domeniul drepturilor omului și din domeniul umanitar (de la 
UNICEF, OHCHR și UNOCHA); își exprimă îngrijorarea față de siguranța și condițiile 
de trai ale lucrătorilor umanitari independenți din regiune și față de imposibilitatea de a 
asigura neutralitatea distribuției ajutorului umanitar în Tigray; salută declarația fermă a 
UE și a celor 27 de state membre ale sale din 30 septembrie 2021, care condamnă în 
termeni duri expulzarea acestor lucrători și îi cere guvernului să își revoce decizia;



12. solicită guvernului Etiopiei să semneze și să ratifice Statutul de la Roma al Curții Penale 
Internaționale; invită părțile beligerante să garanteze accesul neîngrădit pentru 
observatorii și anchetatorii independenți în domeniul drepturilor omului, inclusiv pentru 
anchetatorii ONU și ai Uniunii Africane;

13. scoate în evidență munca importantă a jurnaliștilor din regiune și invită toate părțile 
implicate să asigure accesul liber la presă și să le permită jurnaliștilor să își facă treaba 
în condiții de siguranță;

14. solicită restabilirea completă a serviciilor publice de bază, cum ar fi electricitatea și 
serviciile bancare, și eliminarea restricțiilor impuse pentru accesul la telecomunicații și 
la internet în Tigray; subliniază cât este de important să se asigure educația și 
școlarizarea copiilor din Tigray și nu numai;

15. reamintește importanța Etiopiei pentru stabilitatea Cornului Africii și a întregului 
continent; reamintește că UE și alți interlocutori internaționali s-au oferit să servească 
drept mediatori între părțile la conflictul etiopian, dar că Etiopia nu a acceptat aceste 
oferte; invită toate părțile beligerante să vină la masa negocierilor fără condiții 
prealabile; cere să se organizeze un dialog politic național incluziv, coordonat de 
Etiopia, pentru a găsi o soluție la criză, care să includă reprezentanți din toate zonele 
afectate (Tigray, Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Somali, 
Regiunea Popoarele, Naționalitățile și Națiunile din Sud (SNNPR) și Gambella);

16. reamintește că situația poate fi soluționată numai prin mijloace pașnice și printr-un 
dialog incluziv între toate părțile beligerante, printr-o încetare efectivă a focului și 
ocrotind drepturile omului;

17. reiterează că UE este dispusă să sprijine, să poarte și să organizeze un dialog, în strânsă 
coordonare cu alții, pentru a menține deschisă calea dialogului și a încerca să pună la 
punct o bază de discuție între cele două principale părți beligerante;

18. își exprimă sprijinul pentru eforturile de mediere regionale, cum ar fi cele ale 
mediatorului Uniunii Africane, președintele Obasanjo; salută, în plus, recenta numire a 
unui nou reprezentant special al UE pentru Cornul Africii;

19. regretă că până în prezent Consiliul de Securitate al ONU nu a luat în discuție situația 
din Tigray; îndeamnă UE și statele sale membre să facă presiuni asupra Consiliului de 
Securitate al ONU pentru a-l determina să țină reuniuni publice periodice despre Tigray 
și să ia măsuri decisive pentru a asigura accesul umanitar neîngrădit, pentru a-i proteja 
pe civili, a pune capăt încălcărilor grave ale dreptului internațional și pentru ca cei 
vinovați de atrocități să fie trași la răspundere; invită Consiliul de Securitate al ONU să 
ia în calcul opțiunea de a trimite forțe ONU de menținere a păcii în regiune;

20. îndeamnă statele membre ale UE să încurajeze VP/ÎR să țină în Consiliul ONU pentru 
Drepturile Omului între sesiuni o ședință de informare despre Tigray înainte de sfârșitul 
anului în care să prezinte constatările desprinse din raportul întocmit în urma anchetei 
comune derulate de OHCHR și Comisia etiopiană pentru drepturile omului; subliniază 
că ancheta comună ar trebui să pună bazele pentru un mecanism internațional solid de 
anchetă care să fie înființat de urgență de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU;

21. îndeamnă Consiliul Afaceri Externe să acționeze rapid, hotărât și unit pentru a adopta 
măsurile necesare menite să găsească soluții pe măsura gravității și urgenței situației de 



pe teren din Tigray;

22. apreciază și susține decizia Comisiei din decembrie 2020 de a amâna plățile de sprijin 
bugetar către guvernul etiopian; salută eforturile diplomatice și declarațiile repetate ale 
VP/ÎR și ale Comisiei prin care se solicită tragerea la răspundere a vinovaților și accesul 
umanitar neîngrădit și se condamnă abuzurile comise de toate părțile; reafirmă cu tărie 
sprijinul UE pentru munca importantă depusă de Michelle Bachelet în calitate de Înalt 
Comisar al ONU pentru Drepturile Omului;

23. invită UE și statele sale membre să ia în considerare opțiunea de a adopta măsuri de 
protejare a drepturilor omului și să facă tot ce le stă în puteri pentru ca cei care au 
încălcat drepturile omului să fie trași la răspundere, de exemplu prin mecanismul global 
al UE de sancțiuni în materie de drepturi ale omului;

24. subliniază că UE este alături de poporul etiopian; își afirmă răspicat dorința sa de a se 
găsi o soluție pașnică la conflict; cu toate acestea, îi sugerează Comisiei să impună 
sancțiuni împotriva membrilor guvernului Etiopiei, ai guvernului Eritreei și ai Frontului 
de eliberare a poporului din Tigray și împotriva altor persoane care săvârșesc acțiuni 
care prelungesc conflictul și agravează situația umanitară a milioane de etiopieni, dacă 
situația umanitară nu se îmbunătățește simțitor până la sfârșitul lunii octombrie 2021, în 
special după formarea unui nou guvern etiopian;

25. invită statele membre să suspende exporturile de arme și tehnologii de supraveghere 
către Etiopia, care sunt utilizate pentru a facilita atacurile asupra civililor și pentru a 
comite încălcări ale drepturilor omului;

26. salută Ordinul executiv al SUA din 17 septembrie 2021 privind criza etiopiană, care 
vizează persoanele responsabile de prelungirea conflictului din Etiopia, de 
obstrucționarea accesului umanitar, de împiedicarea încetării focului și de comiterea 
unor încălcări ale drepturilor omului, precum și persoanele complice la aceste fapte; 
regretă totuși că SUA și-a continuat sprijinul bugetar și că acest lucru a însemnat că 
acțiunile SUA au fost mai puțin incisive și hotărâte decât acțiunile UE;

27. apreciază din toată inima sprijinul acordat de Comisie pentru salvarea de vieți omenești 
în regiune și se pronunță pentru o nouă extindere a acestuia; cere să se mobilizeze 
fonduri suplimentare de cel puțin 30 de milioane EUR din rezerva UE pentru 
solidaritate și ajutoare de urgență pentru a răspunde celor mai acute nevoi ale 
persoanelor afectate de conflictul din Tigray și din celelalte zone afectate direct de 
răspândirea conflictului din nordul Etiopiei, cu un accent deosebit pe regiunile limitrofe 
Afar și Amhara;

28. îndeamnă UE și liderii statelor sale membre să acorde prioritate situației drepturilor 
omului și situației umanitare din Tigray și din nordul Etiopiei cu prilejul viitorului 
summit și al reuniunii liderilor din Uniunea Africană și UE, să identifice acțiuni 
concrete și să promoveze o mai bună coordonare a strategiei și a mesajelor;

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Serviciului European de Acțiune Externă, guvernului federal și Camerei Federației din 
Etiopia, autorităților regiunii Tigray, guvernului Republicii Sudan, guvernului statului 
Eritreea, guvernelor Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare, Uniunii 



Africane și statelor sale membre, Parlamentului Panafrican și Adunării Parlamentare 
Paritare ACP-UE.


