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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van Palmyra als 
werelderfgoedsite

Het Europees Parlement,

– gezien het Tweede Protocol van 1999 bij het Unesco-Verdrag van 1954 inzake de 
bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict,

– gezien het op 17 juli 1998 aangenomen Statuut inzake het Internationaal Strafhof en 
meer bepaald artikel 8, lid 2, letter b), onder ix), waarin wordt bepaald dat het 
opzettelijk richten van aanvallen op historische monumenten wordt beschouwd als een 
oorlogsmisdaad,

– gezien zijn resolutie van 30 april 2015 over de vernieling van cultuurgoederen door 
ISIS/Da'esh,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de groepering Islamitische Staat (IS) op donderdag 21 mei 2015 de 
volledige antieke site van Palmyra in de Syrische woestijn heeft ingenomen;

B. overwegende dat deze meer dan 2 000 jaar oude stad, die bekend staat voor haar ruïnes, 
door Unesco als werelderfgoed is erkend;

C. overwegende dat we de voorbije maanden getuigen zijn geweest van de vernieling door 
Islamitische Staat van onschatbare werken van het historisch patrimonium van de 
Iraakse en Syrische volkeren;

1. is van oordeel dat de EU en de lidstaten zich dringend moeten engageren om Palmyra te 
redden;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsmede aan de Raad en de 
Commissie.


