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B8-1123/2016
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii
(2016/2933(RSP))
Európsky parlament,
–

so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 26. októbra 2016 o situácii v Sýrii,

–

so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.

keďže násilnosti v Sýrii sa stupňujú a veľký počet civilných obyvateľov v dôsledku nich
prichádza o život;

1.

dôrazne odsudzuje všetky útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru;

2.

poznamenáva, že Európska únia sa zameriava najmä na humanitárne aspekty tohto
konfliktu; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že humanitárna pomoc by mohla
byť presmerovaná v prospech teroristických skupín;

3.

zdôrazňuje nejasnú úlohu Turecka v sýrskom konflikte, ktorého hlavným cieľom je skôr
zastaviť postup kurdských milícií, než bojovať proti organizácii ISIS na území Sýrie;

4.

konštatuje, že ropa z území kontrolovaných organizáciou ISIS sa vyváža do Turecka, čo
poskytuje dodatočné finančné prostriedky na teroristické činnosti v Sýrii, Európe a inde;

5.

odsudzuje podporu Turecka pre opozičné skupiny, do ktorých sa infiltrovali
džihádistickí bojovníci;

6.

odsudzuje dodávky zbraní a všetky ostatné formy podpory pre ISIS, organizáciu
Džabhat Fath aš-Šám (predtým známu ako Front an-Nusra) a ďalšie džihádistické
skupiny v Sýrii;

7.

vyjadruje znepokojenie nad správami zo spravodajských zdrojov, podľa ktorých ISIS
plánuje chemické útoky plynom na vojakov a civilné obyvateľstvo vo východnom
Aleppe;

8.

naliehavo vyzýva všetkých účastníkov medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie, aby
obnovili rokovania s cieľom uľahčiť nastolenie stabilného prímeria, a aby zintenzívnili
činnosť zameranú na dosiahnutie trvalého politického riešenia v Sýrii;

9.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN a všetkým stranám zapojeným do
konfliktu v Sýrii.
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