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Στηδημοσιότητα έδωσαν οι Γερουσιαστές των ΗΠΑ, το νομοσχέδιο με τις κυρώσεις που θα
επιβληθούν στην Τουρκία, ως απάντηση στην εισβολή της Άγκυρας στη Συρία.
Τονομοσχέδιο που έχει συνταχθεί και από τα δύο κόμματα, καθώς το στηρίζουν και οι
Δημοκρατικοί αναμένεται να ψηφιστεί, καθώς η πλειονότητα γερουσιαστών και βουλευτών
επιθυμούν την παύση των εχθροπραξιών.
Στοεν λόγω νομοσχέδιο τονίζεται ότι οι συνέπειες της απομάκρυνσης των Αμερικανικών
στρατευμάτων από τη Συρία ήταν θανάσιμες και επισημαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί η
υποστήριξη των κοινοτήτων Κούρδων που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.
Τονομοσχέδιο καλεί τον Τραμπ να απαιτήσει από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει
άμεσα την εισβολή στη Συρία και να σεβαστεί τις υπάρχουσες συμφωνίες, να ανακαλέσει την
πρόσκληση για συνάντηση με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και να επιζητήσει ενότητα και κοινή
γραμμή καταδίκης της τουρκικής επιχείρησης, από κοινού με τους Ευρωπαίους και άλλους
κύριους συμμάχους.
Παρ' όλα αυτά όπως φαίνεται, η Τουρκία παίρνει "πράσινο φως" για τη δημιουργία ασφαλής
ζώνης, όπως είχε προσυμφωνηθεί.
Στο παράρτημα 4 διευκρινίζεται ότι:
- Επιβάλλονται κυρώσεις σε κορυφαίους Τούρκους αξιωματούχους
- Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε ξένο πρόσωπο που παρέχει υποστήριξη ή έχει συναλλαγές με
τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις
- Απαγορεύεται σε Αμερικανούς να υποστηρίξουν ή να έχουν συναλλαγές με τις τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις

- Επιβάλλονται κυρώσεις σε όποιο ξένο πρόσωπο υποστηρίζει την παραγωγή πετρελαίου ή
φυσικού αερίου στην Τουρκία για χρήση από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις
Στο παράρτημα 5 διευκρινίζεται ότι:
- Επιβάλλονται κυρώσεις στην τουρκική τράπεζα Halkbank
- Επιτρέπεται να επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις σε άλλους οικονομικούς θεσμούς που είναι
γνωστό πως διευκόλυναν συναλλαγές για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ή την τουρκική αμυντική
βιομηχανία σε σχέση με την επιχείρηση στη Συρία
Στο παράρτημα 6 διευκρινίζεται ότι:
- Επιβάλλονται κυρώσεις σε ξένα πρόσωπα που παρέχουν υποστήριξη ή διευκολύνουν εγχώρια
παραγωγή ενέργειας στη Συρία, για χρήση από τη Ρωσία, το Ιράν, την Τουρκία ή τον Άσαντ
- Απαγορεύεται σε Αμερικανούς να έχουν συναλλαγές με την παραγωγή ενέργειας της Συρίας,
που ωφελεί τη Συρία, την Τουρκία, το Ιράν και τη Ρωσία
Στο παράρτημα 7 διευκρινίζεται ότι:
Μέσασε 30 μέρες θα επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, για την αγορά των S-400, στα πλαίσια
του CAATSA, του ομοσπονδιακού νόμου, που πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του οποίου έχει
επιβάλει κυρώσεις σε Ιράν, Βόρεια Κορέα και Ρωσία.
Στο παράρτημα 8 διευκρινίζεται ότι:
- Απαγορεύεται στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο
(τεχνολογία, υλικό, πυρομαχικά), ούτε με την μορφή επείγουσας ανάγκης, τις τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις
Στο παράρτημα 9 διευκρινίζεται ότι:
- Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε Αμερικανό να αγοράσει δημόσιο χρέος από την κυβέρνηση της
Τουρκίας
Στο παράρτημα 10 διευκρινίζεται ότι:
- Περιορισμοί στις θεωρήσεις Visa για κορυφαίους Τούρκους αξιωματούχους, με εξαίρεση διεθνείς
υποχρεώσεις (ΟΗΕ)
Στο παράρτημα 11 διευκρινίζεται ότι:
- Ο Ερντογάν πρέπει μέσα σε 60 μέρες να αναφέρει όλη την περιουσία και τα asset εκείνου και της
οικογένειάς του
Πέραναυτών, το νομοσχέδιο δίνει σημαίνουσα θέση στο γεγονός της σημασίας των σχέσεων με

του Κούρδους και καλεί τον Τραμπ μέσα σε 30 μέρες να καταθέσει τη στρατηγική του για την
καταπολέμηση του ISIS και να καταθέσει μία αναφορά από όλα τα αρμόδια όργανα, που θα
καταγράφει άλλες πιθανές τοποθεσίες για μεταφορά του προσωπικού ή των asset των ΗΠΑ, που
βρίσκονται στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ.
Δίνεταιη δυνατότητα στον πρόεδρο Τραμπ να άρει τις κυρώσεις, αν και εφόσον Τούρκοι,
ισλαμιστές αντάρτες και Κούρδοι, σταματήσουν τις εχθροπραξίες και επανέλθουν στις κατά τις 9
Οκτωβρίου, θέσεις τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον Τραμπ για περαιτέρω κυρώσεις αν
επαναληφθούν οι εχθροπραξίες.
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