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Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria  

(2016/2933(RSP)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere declarația din 26 octombrie 2016 a Vicepreședintei Comisiei/Înalta 

Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația 

din Siria, 

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

A. întrucât numărul ostilităților în Siria este din ce în ce mai mare și provoacă numeroase 

victime civile; 

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

2. remarcă faptul că Uniunea Europeană se concentrează în principal pe aspectele 

umanitare ale conflictului; este preocupat că ajutorul umanitar ar putea fi deturnat în 

folosul grupărilor teroriste; 

3. subliniază rolul ambiguu al Turciei în conflictul sirian, Turcia urmărind în principal să 

oprească expansiunea milițiilor kurde, mai degrabă decât să lupte împotriva ISIS pe 

teritoriul sirian; 

4. remarcă că petrolul provenit din teritoriile controlate de ISIS este exportat în Turcia, 

furnizând astfel fonduri suplimentare pentru activitățile teroriste din Siria, din Europa și 

din alte părți ale lumii; 

5. condamnă sprijinul acordat de Turcia pentru grupările din opoziție care au fost infiltrate 

de luptători jihadiști; 

6. condamnă livrările de arme și orice altă formă de sprijin acordată ISIS și Jabhat Fateh 

al-Sham (cunoscută anterior sub numele de al-Nusra) și altor grupări jihadiste din Siria; 

7. este preocupat de rapoartele oferite de surse din serviciile de informații că ISIS 

intenționează să folosească gaze chimice în atacuri împotriva forțelor militare și 

populației civile în zona de est a Alepului; 

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

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

acțiunile pentru a ajunge la o soluție politică de durată în Siria; 

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei 

Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Consiliului, Comisiei, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și tuturor 

părților implicate în conflictul din Siria.  


