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B8-1161/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Северен 

Ирак/Мосул 

(2016/2956(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид изявлението на върховния докладчик на ООН за правата на 

човека Нави Пилай от 16 юни 2014 г., в което се осъждат екзекуциите по бързата 

процедура, направени от ИДИЛ, и се изразява мнението, че те почти със 

сигурност са равнозначни на военни престъпления, 

– като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Ирак, по-

специално резолюции 2299 (2016) и 2249 (2015), осъждащи неотдавнашните 

терористични нападения от страна на Даеш, 

– като взе предвид своите резолюции от 27 февруари 2014 г. относно положението в 

Ирак1, от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия и 

офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства2, и резолюцията от 

12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в 

контекста на „Ислямска държава“3, 

– като взе предвид забележките, отправени от заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини след втория Съвет за 

сътрудничество между ЕС и Ирак по силата на Споразумението за партньорство и 

сътрудничество (СПС) между тях, 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че иракската армия, с подкрепата на Световната коалиция 

срещу Даеш и силите „Пешмерга“ на кюрдското регионалното правителство 

(КРП) и силите на мобилизиране на населението, започна операция за 

освобождаване на Мосул, втория по големина град в Ирак, и много градове и села 

в „коридора Мосул“ от Даеш; 

Б. като има предвид, че около 1,5 милиона души, които живеят в Мосул, могат да 

бъдат засегнати от военни операции за освобождаване на града от Даеш; като има 

предвид, че според оценка на Службата на ООН за координация по хуманитарни 

въпроси, в зависимост от интензивността и обхвата на борбата близо един милион 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0171. 
2 Приети текстове, P8_TA(2014)0027. 
3 Приети текстове, P8_TA(2015)0040. 
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души могат да бъдат принудени да напуснат домовете си; 

В. като има предвид, че ЕС е един от основните донори на хуманитарна помощ за 

хората, засегнати от конфликта в Ирак, въз основа на хуманитарните принципи и 

потребности, и участва активно в хуманитарната реакция в отговор на 

продължаващите извънредни хуманитарни ситуации в Мосул и Хавийа, с 

предоставяне на животоспасяваща спешна помощ на всички най-уязвими хора; 

Г. като има предвид, че Мосул е многоетнически град, където сунитско арабско 

мнозинство е живяло редом с халдейци/асирийци/сирийски християни, кюрди, 

йезиди, шабакско население, какайско население и туркмени (шиити и сунити); 

като има предвид, че районите около града също имат история на етническо-

религиозни различия, с концентрация на християни в равнините на Ниневия, 

йезиди около планината Синджар и мюсюлмански туркмени в Тал Афар; 

Д. като има предвид, че начинът, по който военните действия се извършват и 

цивилни лица се третират, има значение като основен политически елемент за 

постигането на помирение и развитие; 

Е. като има предвид, че Европейският парламент призна на 4 февруари 2016 г., че 

Даеш извършва геноцид спрямо християните и йезидите, както и спрямо други 

религиозни малцинства, и подлага на преследване мюсюлмани, които не са 

съгласни с тълкуването на исляма от Даеш, както и на зверства и престъпления, 

които се равняват на военни престъпления и престъпления срещу човечеството; 

Ж. като има предвид, че Съветът за сътрудничество в рамките на СПС между ЕС и 

Ирак за втори път заседава в Брюксел на 18 октомври 2016 г., за да обсъди 

спешните хуманитарни и свързани със стабилизирането на Ирак 

предизвикателства; 

1. твърдо подкрепя работата, започната от Ирак освобождаване на Мосул от Даеш; 

счита, че тази операция представлява решаваща част от текущо, глобално усилие 

за причиняване на траен разгром на Даеш; изразява своята увереност, че Ирак ще 

вземе превес в тази борба с общ враг и ще освободи Мосул и други части на 

страната от Даеш; 

2. отново потвърждава пълната си подкрепа за независимостта, териториалната 

цялост, суверенитета и правото на Ирак да предприеме необходимите стъпки за 

запазване им; 

3. настоятелно призовава Европейския съюз, ООН и международната общност като 

цяло да продължат да подкрепят иракското правителство по устойчив начин с 

хуманитарна и военна помощ по време на текущите операции за освобождение в 

няколко иракски района; приветства сумата от 50 милиона евро за хуманитарна 

помощ, предоставена от Европейския съюз за района на Мосул; 

4. призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат за оказване на помощ 

на иракските органи и органите на правителството на региона на Кюрдистан 

(ПРК) при обезопасяването и застрояването наново на освободените зони като 

планините Синджар, равнините Нинева и град Мосул, така че бежанците и 
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вътрешно разселените лица да могат да се завърнат и заселят отново; 

5. изразява загриженост относно неотдавнашното напрежение между Турция и 

Ирак; призовава Турция изцяло да зачита териториалната цялост на Ирак и да се 

въздържа от всякакви военни действия в Ирак без съгласието на правителството 

на Ирак; подчертава значението на засилване на диалога между Ирак и страните в 

региона с цел изграждането на по-сигурен Близък изток; 

6. подчертава, че Даеш е симптом на по-широки проблеми в Ирак и региона и по-

специално на факта, че е абсолютно наложително съсредоточаване върху 

постигането на политическо споразумение между шиити и сунити в Ирак, по-

специално след освобождаването на Мосул, и в по-широкия регион; подчертава 

степента на взаимосвързаност на борбата срещу Даеш в Ирак и Сирия; поради 

това изразява безпокойство по повод докладите за бойци на Даеш, които се 

преместват от Мосул в Сирия; настоява, че борбата срещу Даеш, фронта Ал Нусра 

(известен понастоящем като Джабхат Фатах Ал-Шам) и други терористични 

организации, идентифицирани от СС на ООН, остава приоритет както в Ирак, 

така и в Сирия, и напомня на всички страни в конфликта, че защитата на 

цивилните лица и спазването на международното право трябва да бъдат 

абсолютен приоритет; 

7. призовава всички страни в конфликта да спазват международното хуманитарно 

право по време на и след военни действия и по време на конфликта да зачитат 

принципите на пропорционалност, разграничение и предпазни мерки; 

настоятелно призовава всички страни в конфликта да отворят хуманитарни 

коридори, за да допуснат и улеснят цивилни лица да избягат от конфликта, да 

предотвратят това, граждани да останат блокирани в Мосул и да бъдат използвани 

от Даеш като човешки щитове, да осигурят достъп до безопасност и хуманитарна 

помощ и да гарантират подпомагане и защита на цивилното население по време 

на процеса на проверка на сигурността, в съответствие с националните и 

международните норми, по-специално да гарантират, че не се разделят семейства 

и деца не се излагат на риск, както и да създадат механизъм за наблюдение от 

трети страни на ООН; призовава, в частност, всички предпазни мерки да бъдат 

взети, за да се гарантира на децата и техните семейства защита от бомбардировки, 

както и да се сведат до минимум жертвите и да се опази гражданската 

инфраструктура, по-специално училищата и болниците; 

8. припомня, че спасяването на човешки живот и зачитането на международното 

хуманитарно право е основен политически елемент за помирение и развитие, 

единственият начин за разгромяване на омразата и разделението, както и че е от 

съществено значение да не се подхранва допълнително напрежение между 

общностите и да се положат основите за стабилен и проспериращ Ирак; 

9. настоятелно призовава водената от Ирак военна коалиция да предприеме всички 

необходими мерки за съхраняване на доказателствата за военни престъпления и 

престъпления срещу човечеството, извършени от Даеш, за да се гарантира 

отчетност; 

10. подчертава изключителното значение на навременното и ефективно предоставяне 

на безопасност чрез истински безопасни маршрути в случаите, в които закрила 
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може да се поддържа, включително чрез разминиране и възстановяване на 

принципите на правовата държава и основни услуги като здравеопазване, 

електроснабдяване и образование в освободените райони; предупреждава, че 

непредоставянето на основни услуги, безопасност и дългосрочна стратегия за 

справяне с първопричините и социално сближаване би могло да доведе до 

възраждане на екстремистки сили; поради това призовава за силна връзка между 

хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие, с цел да се гарантира 

приемственост на помощта от хуманитарна помощ към стабилизиране, 

устойчивост и развитие на Ирак; 

11. подчертава значението на Мосул за цялата територия на Ирак и призовава за 

представителство на малцинствата в новата администрация на Мосул; подчертава 

законното право на етническите и религиозните малцинства на политическо 

участие, както и на възстановени права на собственост; призовава за мирно 

съвместно съществуване и пълно зачитане на правата на различните етнически и 

религиозни малцинства, които са имали в исторически план силно присъствие и 

са водили мирно съвместно съществуване — особено в планината Синджар 

(йезиди), равнината на Ниневия (халдеи/сирийски християни/асирийци), в Тел 

Афар и в части от региона на Киркук, и също така призовава за мерки, които да 

гарантират безопасното завръщане на разселените лица; 

12. призовава ЕС и неговите държави членки, от една страна, и ООН и нейните 

държави членки да работят с националните и регионалните правителства в Ирак и 

с всички релевантни национални и международни участници и да осъществяват 

надзор върху мирното реинтегриране на коренното население, понастоящем 

вътрешно разселени лица, бежанци или търсещи убежище другаде, от равнината 

на Ниневия, Тал Афар и Синджар в земята на техните предци; 

13. подчертава необходимостта от продължаване на борбата срещу по-нататъшното 

разпространение в региона и извън него на ислямистко-джихадистки идеологии, 

включително салафистки джихадизъм, който служи като теологическа и 

политическа обосновка за престъпленията на Даеш, включително след 

освобождаването на Мосул; призовава държавите–членки на ЕС да настояват за 

сезиране на Международния наказателен съд за военни престъпления и за 

престъпления срещу човечеството, извършени в Ирак, Сирия, Либия и другаде от 

активисти на Даеш, включително опити за извършване на престъпления на 

геноцид срещу язидите; 

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, заместник-председателя на Комисията и върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния 

представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на 

държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, 

регионалното правителство на Кюрдистан, правителството на Турция, генералния 

секретар на Организацията на обединените нации и Съвета на Организацията на 

обединените нации по правата на човека. 


