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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony Palmyry jako miejsca 
stanowiącego część światowego dziedzictwa kulturowego

Parlament Europejski,

– uwzględniając drugi protokół z 1999 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego dołączony do konwencji haskiej z 1954 r.,

– uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjęty w dniu 
17 lipca 1998 r., w szczególności jego art. 8 ust. 2 lit. b ) ppkt (ix), który uznaje za 
zbrodnię wojenną zamierzone kierowanie ataków na pomniki historii,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie niszczenia 
obiektów kultury przez Państwo Islamskie;

– uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w czwartek 21 maja 2015 r. ugrupowanie Państwa Islamskiego 
zajęło całe starożytne miasto Palmyra leżące na syryjskiej pustyni;

B. mając na uwadze, że to miasto liczące ponad 2000 lat, słynące ze swoich ruin, jest 
skarbem kultury ujętym na liście światowego dziedzictwa UNESCO;

C. mając na uwadze, że w tych ostatnich miesiącach byliśmy świadkami niszczenia przez 
Państwo Islamskie bezcennych dzieł należących do dziedzictwa historycznego narodów 
irackiego i syryjskiego;

1. uważa, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą pilnie zmobilizować się, 
aby ocalić Palmyrę; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
przewodniczącemu Rady Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie i 
Komisji.


