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ET 

B8-1250/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias 

(2016/2933(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, 

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja ning komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse voliniku 28. juuli 2016. 

aasta, 20. septembri 2016. aasta, 24. septembri 2016. aasta, 2. oktoobri 2016. aasta, 25. 

oktoobri 2016. aasta ja 31. oktoobri 2016. aasta avaldusi Süüria kohta, 

– võttes arvesse Prantsuse, Itaalia, Saksa, Ühendkuningriigi ja USA välisministrite ning 

komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 24. 

septembri 2016. aasta ühisavaldust Süüria kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Süüria kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta järeldusi Süüria kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2016. aasta järeldusi Iraani kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 27. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärust (EL) nr 2016/1893, 

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses 

olukorraga Süürias1, 

– võttes arvesse nõukogu 27. oktoobri 2016. aasta rakendusotsust (ÜVJP) 2016/1897, 

millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete 

kohta2, 

– võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2016. aasta rakendusmäärust (EL) nr 2016/1984, 

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses 

olukorraga Süürias3, 

– võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2016. aasta rakendusotsust (ÜVJP) 2016/1985, 

millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete 

kohta4, 

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 27. septembri 2016. aasta ja 20. oktoobri 

2016. aasta resolutsioone Süüria Araabia Vabariigi kohta, 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2268, 2258 ja 2254, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

                                                 
1 ELT L 293, 28.10.2016, lk 25. 
2 ELT L 293, 28.10.2016, lk 36. 
3 ELT L 305 I, 28.10.2016, lk 1. 
4 ELT L 305 I, 14.11.2016, lk 4. 
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 ET 

A. arvestades, et 2016. aasta aprillis teatas ÜRO erisaadik Süürias Staffan de Mistura, et 

Süüria kodusõjas on hukkunud 400 000 inimest; arvestades, et ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ameti andmetel vajab 13,5 miljonit inimest humanitaarabi, ligi 8,7 

miljonit inimest on 2016. aasta jooksul sunnitud oma kodudest lahkuma Süüria teistesse 

piirkondadesse ning 4,8 miljonit inimest on riigist põgenenud; 

B. arvestades sõjategevuse ägenemist Süürias, eelkõige Aleppos, mis on langenud tugeva 

pommitamise ohvriks ja kus rünnatakse ka meditsiinirajatisi; arvestades, et Süüria ja 

Venemaa õhujõud kasutavad elupiirkondades raskerelvastust, sh punkripurustuspomme; 

arvestades, et Ida-Alepposse on lõksu jäänud sajad tuhanded inimesed ja seal on 

hukkunud sadu lapsi: 

C. arvestades, et 10. novembril 2016 nõudis ÜRO Süüria erisaadiku erinõunik Jan Egeland 

tungivalt meetmete võtmist enne talve tulekut, et vältida ähvardavat näljahäda Aleppo 

idaosas, mis võib tema hinnangul nõuda sinna lõksu jäänud inimeste hulgast kuni 

veerand miljonit inimohvrit; arvestades, et Jan Egelandi andmetel jõudis viimane 

märkimisväärne humanitaarabisaadetis Alepposse juuli alguses; 

D. arvestades, et hoolimata rahvusvahelise üldsuse pingutustest vaenutegevus lõpetada, on 

olukord järsult ja kiiresti halvenenud; 

E. arvestades, et sihilikud rünnakud tsiivilisikute, sh humanitaar- ja meditsiinitöötajate, 

ning tsiviil- ja meditsiinitaristu vastu rikuvad ilmselgelt rahvusvahelist 

humanitaarõigust ning võivad endast kujutada sõjakuritegusid; 

F. arvestades, et Süüria riiklikes kinnipidamisasutustes kasutatakse massiliselt piinamist ja 

väärkohtlemist; arvestades, et väärkohtlemine kinnipidamisasutustes toimub kontekstis, 

kus inimõiguste olukord Süürias järsult halveneb ja kus võimud meelevaldselt 

vahistavad ja peavad kinni kõiki oma oponente, sh tsiviilisikuid; 

G. arvestades, et Daesh/ISIL kontrollib endiselt suuri alasid Süürias ja Iraagis; arvestades, 

et Daesh/ISIL viib läbi genotsiidi usu- ja rahvusvähemuste suhtes; arvestades, et Vaba 

Süüria Armee, toetatuna Türgi õhulöökidest, hõivas 16. oktoobril Dabiqi linna Süürias; 

H. arvestades, et Al Qaeda tütarorganisatsioon Süürias, al-Nusra rinne kujutab endast 

terroristlikku organisatsiooni, mis eitab läbirääkimisi poliitilise ülemineku ja kaasava 

demokraatliku tuleviku saavutamiseks Süürias; 

I. arvestades, et EL on üks peamistest humanitaarabi andjatest inimestele, kes põgenevad 

Süüriast ennenägematu vägivalla ja hävitustöö eest; 

J. arvestades, et Süüria sõjale läbirääkimiste teel lahenduse leidmist raskendab tunduvalt 

ühtsuse puudumine rahvusvahelisel tasandil; arvestades, et 8. oktoobril 2016 ei suutnud 

ÜRO Julgeolekunõukogu vastu võtta vastu resolutsiooni veresauna lõpetamise kohta 

Aleppo idaosas; 

K. arvestades, et 3. oktoobril 2016 teatas USA, et peatab oma osalemise Venemaaga 

sisseseatud kahepoolsetes suhtluskanalites, mis loodi eesmärgiga lõpetada sõjategevus; 

arvestades, et 15. oktoobril toimus Lausanne’is USA, Venemaa, Iraani, Iraagi, Saudi 

Araabia, Türgi, Katari, Jordaania ja Egiptuse välisministrite kohtumine; 
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ET 

1. on sügavalt šokeeritud vägivallast Süürias; mõistab teravalt hukka kõik tsiviilisikute ja 

tsiviiltaristu vastu suunatud rünnakud, igasuguste piiramiste jätkumise Süürias ja 

asjaolu, et abi vajavatel süürlastel puudub juurdepääs humanitaarabile; 

2. väljendab sügavaimat muret Aleppos ja Süüria muudes sissepiiratud piirkondades 

viibivate inimeste, sealhulgas paljude naiste ja laste kannatuste pärast, sest neil puudub 

juurdepääs esmastele humanitaarkaupadele ja nad vajavad hädasti toitu, puhast vett ja 

meditsiinitarbeid; 

3. mõistab teravalt ja tingimusteta hukka humanitaarabi konvoi ja Punase Risti lao 

ründamise Aleppo lähedal, mis on rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsine ja 

murettekitav rikkumine ja võimalik sõjakuritegu; avaldab austust humanitaartöötajatele, 

kes hukkusid Aleppo ja Süüria muude piirkondade elanikke abistada püüdes, ning 

avaldab siirast kaastunnet ohvrite perekondadele ja sõpradele; 

4. kordab oma nõudmist, et sõja- ja inimsusevastased kuriteod ei jääks tagajärgedeta ning 

et nende toimepanijad võetaks vastutusele; rõhutab, et vastutusele võtta tuleks ka need, 

kes panevad toime kuritegusid usuliste, etniliste ja muude rühmade ning vähemuste 

vastu; on veendunud, et olukorda Süürias tuleks käsitleda Rahvusvahelises 

Kriminaalkohtus; kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles selleks meetmeid võtma; 

5. väljendab heameelt seoses nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldustega Süüria kohta 

ning Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta järeldustega Süüria kohta; 

toetab ELi nõudmist lõpetada kõik militaarlennud Aleppo linna kohal, lõpetada 

viivitamata vaenutegevus ning seada sisse tugev ja läbipaistev jälgimismehhanism, 

lõpetada piiramised ning kindlustada, et kõik osapooled võimaldavad kogu riigis 

täieliku ja takistamatu juurdepääsu humanitaarabile; 

6. rõhutab, et Süüria elanike kaitsmise eest vastutab esimeses järjekorras Süüria režiim; 

mõistab teravalt hukka režiimi ja selle liitlaste poolt tsiviilelanikkonna, eelkõige laste, 

humanitaar- ja meditsiinitöötajate ning tsiviil- ja humanitaartaristute vastu ühtaegu nii 

sihilikult kui ka valimatult korraldatud ulatuslikud ja ebaproportsionaalsed rünnakud; 

7. nõuab, et vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 22. veebruari 2014. aasta resolutsioonile 

2139 vabastataks viivitamatult kõik meelevaldselt kinnipeetavad ning tehtaks lõpp 

piinamisele ja muule väärkohtlemisele ning inimeste sunnitud kadumise praktikale; 

nõuab rahvusvaheliste järelevalveasutuste kohest ja piiramatut juurdepääsu kõigile 

Süürias kinnipeetavatele isikutele; 

8. rõhutab, et EL on kutsunud Venemaad, muu hulgas kui rahvusvahelise Süüria toetamise 

rühma kaaseesistujat, üles näitama oma poliitika ja võetavate meetmete kaudu, et ta teeb 

kõik selleks, et peatada valimatu pommitamine Süüria režiimi poolt, lõpetada uuesti 

vaenutegevus, tagada kohene ja laiendatud juurdepääs humanitaarabile ning luua 

tingimused usaldusväärseks ja kaasavaks poliitiliseks üleminekuks; 

9. mõistab teravalt hukka asjaolu, et relvastatud opositsioonirühmitused on valimatult 

tulistanud arvukalt rakette tsiviilelanikega asustatud Lääne-Aleppo eeslinnadesse; 

rõhutab, et vastavalt raportitele on selle tagajärjel tapetud ja vigastatud palju 

tsiviilisikuid, sh lapsi; 
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 ET 

10. mõistab teravalt hukka Daeshi/ISILi poolt toime pandud inimõiguste rikkumised, 

sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod; väljendab heameelt seoses nn riikide viisiku 

(USA, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriik) ja komisjoni asepresidendi 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pühendumusega 

Daeshi/ISILi hävitamisele Süürias ja Iraagis; toetab ülemaailmse Daeshi/ISILi-vastase 

koalitsiooni jõupingutusi Süürias ja Iraagis; rõhutab, kui oluline on kindlustada kaitse ja 

abi neile, kelle Daesh/ISIL on endale sihtmärgiks võtnud; 

11. mõistab teravalt hukka al-Nusra rinde toime pandud metsikused; toetab riikide viisiku ja 

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

üleskutset kõigile Süürias võitlevatele relvarühmitustele lõpetada mis tahes koostöö al-

Nusraga; 

12. nõuab, et võetaks meetmeid selle tagamiseks, et materiaalne ja rahaline toetus ei jõuaks 

selliste üksikisikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksusteni, kes on seotud ÜRO 

määratletud terrorirühmitustega; 

13. nõuab, et kõik osapooled austaksid Süüria usuvähemuste, sealhulgas kristlaste õigust 

elada inimväärikalt, võrdõiguslikult ja turvaliselt oma traditsioonilisel ajaloolisel 

kodumaal ning järgida oma usukombeid ja veendumusi täiesti vabalt, ilma igasuguse 

sunni, vägivalla või diskrimineerimiseta; toetab religioonidevahelist dialoogi, et 

edendada vastastikust mõistmist ja võidelda fundamentalismiga; 

14. väljendab heameelt seoses Aleppole suunatud ELi kiireloomulise humanitaarabi 

algatusega, mis on lisaks rahaliste vahendite kasutuselevõtmisele kiireloomuliste 

humanitaarvajaduste rahuldamiseks suunatud ka haavatute ja haigete, eelkõige naiste, 

laste ja eakate evakueerimisele Ida-Aleppost; märgib, et Euroopa Ülemkogu on 

kutsunud komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat üles koos komisjoniga jätkama ELi humanitaaralgatust ja meditsiinilist 

evakuatsiooni koostöös ÜROga; 

15. väljendab heameelt sõlmitud partnerlusprioriteetide ja kokkulepete üle Jordaaniaga 

ajavahemikuks 2016–2018 ning Liibanoniga ajavahemikuks 2016–2020; märgib, et 

kokkulepped on raamistik, mille kaudu viiakse ellu vastastikused kohustused, mis võeti 

4. veebruaril 2016 Londonis toimunud Süüria ja piirkonna toetamise teemalisel 

konverentsil; 

16.  nõuab tungivalt, et kõik rahvusvahelise Süüria toetamise rühma liikmed alustaksid 

uuesti läbirääkimisi, et aidata kaasa stabiilse vaherahu kehtestamisele ja tõhustada tööd 

püsiva poliitilise lahenduse leidmiseks Süürias; rõhutab, et eriline vastutus lasub 

seejuures piirkondlikel osalejatel, eelkõige naaberriikidel; toetab täielikult ÜRO 

erisaadiku Staffan de Mistura sellealaseid pingutusi; 

17. kordab oma palvet komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teha uusi pingutusi ELi ühise Süüria-strateegia 

väljatöötamiseks, mis peaks olema suunatud poliitilise lahenduse leidmisele Süürias 

ning hõlmama järelevalve- ja jõustamisvahendeid, mis tugevdaksid rahvusvahelises 

Süüria toetamise rühmas sõlmitud kokkulepete ja seal võetud kohustuste täitmist; 

rõhutab, et Euroopa Ülemkogu on palunud komisjoni asepresidendil ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal suhelda piirkonna oluliste osalejatega 
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poliitilise ülemineku teemal ning konfliktijärgse lepitamise ja ülesehitamise 

ettevalmistamise osas; märgib, et pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist külastas 

komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Iraani 

ja Saudi-Araabiat, et kaasata piirkonna olulised osalejad Süüria tuleviku alasesse 

lahendusse; rõhutab, et nõukogu on palunud komisjoni asepresidendil ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal jätkata tööd piirkonna oluliste 

osalejatega, et toetada ÜRO erisaadiku Staffan de Mistura jõupingutusi; 

18. on veendunud, et EL ja selle liikmesriigid võivad etendada olulist rolli Süüria 

konfliktile poliitilise lahenduse leidmisel; väljendab heameelt seoses asjaoluga, et EL ja 

selle liikmesriigid püüavad otsida võimalusi kooskõlastatud tegevuseks, muu hulgas 

ÜRO Peaassamblee kaudu; 

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO peasekretäri 

erisaadikule Süürias, rahvusvahelise Süüria toetamise rühma liikmetele ning kõigile 

Süüria konflikti osapooltele. 


