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B8-1089/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Siria 

(2016/2894(RSP)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât ostilitățile din Siria s-au intensificat, în special în Alep, care a suferit puternice 

bombardamente aeriene, inclusiv asupra unor centre medicale; întrucât situația a 

cunoscut o deteriorare dramatică și rapidă, în ciuda eforturilor depuse de comunitatea 

internațională pentru a obține încetarea ostilităților; 

B. întrucât Uniunea Europeană este unul dintre principalii furnizori de ajutor umanitar 

pentru persoanele care fug din calea violenței și distrugerilor fără precedent din Siria; 

întrucât lipsa de unitate internațională face mai dificilă găsirea unei soluții negociate la 

războiul din Siria;  

C. întrucât Uniunea Europeană trebuie să își continue eforturile și să-și asume colectiv, 

prin intermediul Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate/Vicepreședintă a Comisiei, un rol mai important în medierea unui acord de 

pace în Siria; 

1. condamnă categoric toate atacurile împotriva civililor și a infrastructurilor civile, 

continuarea asediilor în Siria și blocarea accesului umanitar la sirienii care au nevoie de 

ajutor; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la suferința umană din zonele asediate 

din Alep și din întreaga țară, care afectează multe femei și copii, care nu au acces la 

bunuri umanitare esențiale și care au nevoie disperată de alimente, apă potabilă și 

furnituri medicale; 

2. regretă profund și condamnă categoric atacurile recente asupra unui convoi de ajutor 

umanitar de urgență și un depozit al Semilunii Roșii de lângă Alep, ca încălcări grave și 

alarmante ale dreptului internațional umanitar și, probabil, crime de război; omagiază 

memoria lucrătorilor umanitari care și-au pierdut viața în acțiunile lor în sprijinul 

populației din Alep și din întreaga Sirie și adresează condoleanțele cele mai sincere 

familiilor și prietenilor victimelor; solicită ca cei vinovați de crime de război și crime 

împotriva umanității să suporte consecințele și să fie trași la răspundere; 

3. solicită tuturor părților implicate în conflict, și în special Rusiei și regimului Assad, să 

înceteze toate atacurile împotriva civililor și a infrastructurilor civile, inclusiv cele de 

apă și de electricitate, să ia măsuri credibile și imediate pentru încetarea ostilităților, să 

ridice toate asediile și să permită accesul liber, rapid și în condiții de siguranță al 

agențiilor umanitare la toate persoanele care au nevoie de ajutor;  

4. salută inițiativa umanitară de urgență a UE pentru Alep, care, pe lângă mobilizarea 

fondurilor pentru nevoile umanitare stringente, urmărește să asigure evacuarea medicală 

a persoanelor rănite sau bolnave din estul Alepului, în special a femeilor, copiilor și 

persoanelor în vârstă; solicită insistent tuturor părților să emită de urgență autorizațiile 
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necesare pentru furnizarea ajutorului umanitar și efectuarea evacuărilor medicale; 

5. solicită insistent tuturor participanților la Grupul internațional de sprijin pentru Siria să 

reia negocierile pentru a facilita instituirea unui armistițiu stabil și să își intensifice 

acțiunile în vederea instituirii unei soluții politice de durată în Siria; sprijină întru totul 

eforturile depuse de Trimisul special al ONU, Staffan de Mistura, în această privință; 

6. invită ÎR/VP să își intensifice eforturile pentru o strategie comună a UE în Siria, care să 

urmărească facilitarea unui acord politic în Siria și să includă instrumente de 

monitorizare și punere în executare, pentru a consolida respectarea acordurilor și a 

obligațiilor asumate în cadrul Grupului internațional de sprijin pentru Siria; 

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltei 

Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintă a 

Comisiei, precum și Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre 

ale UE, Organizației Națiunilor Unite, membrilor Grupului internațional de sprijin 

pentru Siria și tuturor părților implicate în conflictul din Siria. 


