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B8-1089/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over Syrië 

(2016/2894(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de vijandelijkheden in Syrië geëscaleerd zijn, met name in Aleppo, dat 

zware luchtbombardementen heeft ondergaan, met inbegrip van aanvallen op medische 

voorzieningen; overwegende dat de situatie drastisch en snel is verslechterd, ondanks de 

inspanningen van de internationale gemeenschap om de vijandelijkheden te staken; 

B. overwegende dat de Europese Unie een van de grootste financiers van humanitaire hulp 

is voor mensen die het historisch geweld en de historische vernielingen in Syrië 

ontvluchten; overwegende dat het ontbreken van internationale eenheid het bereiken 

van een via onderhandelingen tot stand gekomen oplossing voor de oorlog in Syrië 

aanzienlijk bemoeilijkt;  

C. overwegende dat de EU haar inspanningen moet voortzetten en, gezamenlijk, via de 

hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter 

van de Commissie, een meer uitgesproken rol moet spelen bij de bemiddeling over een 

vredesakkoord voor Syrië; 

1. veroordeelt met klem alle aanvallen op burgers en civiele infrastructuur, de voortzetting 

van elke belegering in Syrië en het ontbreken van toegang tot humanitaire hulp voor de 

noodlijdende Syrische bevolking; spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het 

menselijk lijden in de belegerde gebieden van Aleppo en in heel Syrië, waarbij veel 

vrouwen en kinderen worden getroffen, die geen toegang hebben tot essentiële 

humanitaire goederen en dringend nood hebben aan voedsel, zuiver water en 

geneesmiddelen; 

2. betreurt ten zeerste en veroordeelt onvoorwaardelijk de recente aanvallen op een 

konvooi met humanitaire hulpgoederen en een opslagplaats van de Rode Halve Maan in 

de buurt van Aleppo als ernstige en verontrustende schendingen van het internationaal 

humanitair recht en als een mogelijke oorlogsmisdaad; brengt hulde aan de humanitaire 

hulpverleners die zijn omgekomen bij de inspanningen om de bevolking van Aleppo en 

in heel Syrië te helpen, en betuigt zijn oprechtste medeleven aan de families en vrienden 

van de slachtoffers; dringt erop aan dat degenen die zich schuldig maken aan 

oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid worden vervolgd en ter 

verantwoording worden geroepen; 

3. roept alle partijen die bij het conflict betrokken zijn, en met name Rusland en het 

regime van Assad, op een einde te maken aan alle aanvallen op burgers en civiele 

infrastructuur, met inbegrip van water- en elektrische infrastructuur, onmiddellijk 

geloofwaardige stappen te ondernemen om de vijandelijkheden te beëindigen, alle 

belegeringen op te heffen en een snelle, veilige en ongehinderde toegang voor 

humanitaire organisaties mogelijk te maken zodat zij alle noodlijdende mensen kunnen 
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bereiken;  

4. is ingenomen met het initiatief van de EU voor humanitaire noodhulp voor Aleppo, dat, 

naast het vrijmaken van middelen voor dringende humanitaire noden, de medische 

evacuatie tot doel heeft van zieken en gewonden uit het oostelijke deel van Aleppo, met 

bijzondere aandacht voor vrouwen, kinderen en ouderen; dringt er bij alle partijen op 

aan snel de nodige vergunningen te verstrekken voor de levering van humanitaire 

hulpgoederen en om te kunnen overgaan tot medische evacuaties; 

5. dringt er bij alle leden van de Internationale Steungroep voor Syrië op aan de 

onderhandelingen te hervatten teneinde te komen tot een stabiel bestand en intensiever 

te werken aan een duurzame politieke oplossing in Syrië; steunt ten volle de 

inspanningen van de speciale gezant van de VN, Staffan de Mistura, op dit gebied; 

6. verzoekt de HV/VV opnieuw te proberen te komen tot een gemeenschappelijke strategie 

van de EU voor Syrië, die gericht moet zijn op het bevorderen van een politieke 

oplossing in Syrië, en ook controle- en handhavingsinstrumenten moet bevatten voor 

een betere naleving van overeenkomsten en verplichtingen die zijn aangegaan in het 

kader van de Internationale Steungroep voor Syrië; 

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie, de Raad, de Commissie, de 

regeringen en parlementen van de lidstaten van de EU, de Verenigde Naties, de leden 

van de Internationale Steungroep voor Syrië en alle partijen die betrokken zijn bij het 

conflict in Syrië. 


