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Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb Türgi sõjalist operatsiooni Süüria 
kirdeosas ja selle tagajärgi
(2019/2886(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eriti 15. märtsi 2018. aasta 
resolutsiooni1,

– võttes arvesse nõukogu järeldusi Süüria kohta, sealhulgas 14. oktoobri 2019. aasta 
järeldust,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja avaldusi, eriti 9. oktoobri 2019. aasta avaldust viimaste arengute kohta 
Süüria kirdeosas,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja 11. ja 15. oktoobri 2019 
avaldusi Süüria kohta,

– võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolle,

– võttes arvesse 30. juuni 2012. aasta Genfi kommünikeed,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekuõukogu resolutsioone Süüria kohta, sealhulgas 18. 
detsembri 2015. aasta resolutsiooni 2254,

– võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu loodud Süüria Araabia Vabariigi 
küsimustega tegeleva sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni aruandeid ning ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu resolutsioone Süüria kohta,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 21. detsembri 2016. aasta resolutsiooni 71/248 
rahvusvahelise, erapooletu ja sõltumatu mehhanismi kohta, mis aitab uurida 
rahvusvahelise õiguse alusel kõige raskemaid Süüria Araabia Vabariigis alates 2011. 
aasta märtsist toime pandud kuritegusid ja anda nende eest vastutavad isikud kohtu alla,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et pikaleveninud konflikt Süürias on üks viimase aja tõsisemaid 
humanitaarkriise maailmas ning sellel on jätkuvalt laastavad tagajärjed Süüria 
inimestele; arvestades, et see konflikt, mida toetavad ja süvendavad välisjõud, 
destabiliseerib tugevalt ka laiemat piirkonda ja sellest kaugemal asuvaid alasid;

B. arvestades, et 6. oktoobril 2019. aastal teavitas USA president Trump Türgi presidenti 

1 ELT C 162, 10.5.2019, lk 119.
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Erdoğani, et ta ei ole vastu viimase väljakuulutatud kavale viia läbi sõjalised rünnakud 
Süüria kirdeosas, mis on kurdi Süüria demokraatlike jõudude (SDF) kontrolli all; 
arvestades, et varsti pärast seda teatati USA otsusest oma väed sellest piirkonnast välja 
viia; arvestades, et Türgi käivitas 9. oktoobril 2019 Süüria araabia relvarühmituste 
toetusel sõjalise operatsiooni; arvestades, et Türgi ametivõimud on pidevalt kartusega 
suhtunud kõikidesse kurdide enesemääramisõiguse nõuetesse nii Türgi piirides kui ka 
väljaspool seda; arvestades, et see on kaasa toonud sõnavabaduse ja poliitilise osaluse 
jätkuva mahasurumise Türgi kaguosas ning terrorismisüüdistused, mida kasutatakse 
laialdaselt ilma veenvate tõenditeta; arvestades, et SDF on täitnud olulist rolli 
Daeshi/ISISe vastases võitluses ja tal on endiselt tähtis roll julgeoleku tagamisel 
piirkonnas;

C. arvestades, et Türgi sissetungist alates on tapetud kümneid tsiviilelanikke, peamiselt 
kurde, ja vähemalt 300 000 tsiviilisikut oli sunnitud kodust põgenema; arvestades, et 
UNICEFi andmetel on pärast sõjalise operatsiooni algust ümberasustatud 70 000 last ja 
Süüria kirdeosas on tapetud vähemalt neli ja vigastatud üheksat last ning Türgis on 
tapetud seitse last; arvestades, et rünnakute tagajärjel võib humanitaarabi vajada 170 
000 last;

D. arvestades, et Türgi president teatas, et kavatseb luua Süüria põhjaosas puhvertsooni ja 
viitas oma kavatsusele asustada puhvertsooni ümber kuni 3 miljonit praegu Türgis 
elavat Süüria pagulast, mille puhul oleks tegemist tagasi- ja väljasaatmisega, pidades 
silmas ebastabiilset ja ohtlikku olukorda Süüria kirdeosas; arvestades, et elanikkonna 
sundümberasustamine kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumist ja 
võrdub inimsusevastase kuriteoga; arvestades, et pagulaste sunniviisiline 
ümberasustamine puhvertsooni aitaks samuti muuta Süüria kirdeosa demograafilist 
struktuuri;

E. arvestades, et kurdide juhitud väed Süürias saavutasid kokkuleppe Bashar Al-Assadi 
režiimiga, et kaitsta neid Türgi sõjalise sekkumise eest; arvestades, et kokkuleppe 
üksikasjad on ebaselged; arvestades, et Al-Assadi jõudude kohalolek Põhja-Süürias 
suurendab veelgi piirkondliku konflikti eskaleerumise ja sõjalise konflikti ohtu;

F. arvestades, et teadete kohaselt leppisid Ameerika Ühendriigid ja Türgi 17. oktoobril 
2019. aastal kokku viiepäevases relvarahus, mille jooksul peaksid kurdi väed 
piirkonnast lahkuma; arvestades, et relvarahu rakendamise seis on endiselt ebaselge; 
arvestades, et 22. oktoobril on ette nähtud kohtumine presidentide Erdoğani ja Putini 
vahel;

G. arvestades, et alates sõjalise sekkumise algusest on Türgi ametivõimud Türgi karmide 
terrorismivastaste seaduste abil tugevalt represseerinud igaüht, kes sõjalist operatsiooni 
kritiseerib; arvestades, et Türgi ametivõimud algatasid rohkem kui 500 sotsiaalmeedia 
konto uurimise, kasutades „terroristlikku propaganda“ levitamise süüdistust; arvestades, 
et Türgi siseministri andmetel on 121 inimest juba kinni peetud nende operatsiooni 
kahtluse alla seadvate postituste eest sotsiaalmeedias; arvestades, et operatsiooni 
algusest saadik on vahistatud üle 150 Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) liikme;

H. arvestades, et ÜRO andmetel on olemas usaldusväärsed aruanded kohtuväliste 
hukkamiste, sealhulgas kurdi poliitiku Hevrin Khalafi hukkamise kohta Türgiga seotud 
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relvarühmituse Ahrar al-Sharqiya poolt; arvestades, et kohtuvälised hukkamised 
kujutavad endast rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsist rikkumist ning seda võib 
pidada sõjakuriteoks, mille eest võib Türgi ka vastutusele võtta;

I. arvestades, et teadete kohaselt on Türgi väed ja nendega seotud relvastatud rühmitused 
rünnanud meditsiinirajatisi ja tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas elektriliine ja 
veevarustust; arvestades, et kurdide ametivõimud al-Hassakehi ja Ar-Raqqa 
kubernerkondades on pidanud ümber paigutama haiglavarustust, mis lõpetas töötamise 
jätkuvate intensiivsete pommirünnakute tõttu;

J. arvestades, et SDF andmetel peetakse Süüria kirdeosas kurdide kontrolli all olevates 
laagrites kinni 10 000 Daeshi/ISISe võitlejat; arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu 
andmetel peeti 2019. aasta juulis Süüria kirdeosa kolmes laagris kinni 12 300 
Daeshi/ISISega seotud välisriigi kodanikku, kelle hulgas on üle 40 erineva rahvuse 
hulka kuuluvat 8000 last; arvestades, et praegune julgeolekuolukord põhjustab 
Daeshi/ISISe taastekke ohtu selles piirkonnas; arvestades, et enamik tuhandetest ELi 
lastest, kellel on tegelik või tajutav seos Daeshi/ISISega, asusid Süüria kirdeosas kolmes 
erinevas põgenikelaagris, nimelt al-Holi laagris, al-Roj laagris ja Ain Issa laagris; 
arvestades, et Türgi sissetungiväed võtsid Ain Issa laagri üle ning varem selles laagris 
kinni peetud naiste ja laste saatus on ebaselge;

K. arvestades, et alates Süüria konflikti puhkemisest 2011. aastal on selles elu kaotanud 
ligi 500 000 inimest, neist enamik tsiviilelanikud; arvestades, et jätkuvalt vajavad 
tungivalt humanitaarabi 13,1 miljonit inimest, kellest 6 miljonit on põgenikud, ning et 
enam kui 2,9 miljonit inimest, kaasa arvatud Palestiina pagulased, asuvad ümberpiiratud 
ja ligipääsmatutel aladel; arvestades, et enam kui 5 miljonit süürlast on pidanud otsima 
varjupaika välismaal, eelkõige naaberriikides Liibanonis, Jordaanias ja Türgis;

L. arvestades, et EL on suurim humanitaarabi andja Süürias ja selle naaberriikides, olles 
alates kriisi algusest eraldanud sellele üle 9 miljardi euro;

M. arvestades, et nõukogu võttis 3. aprillil 2017 vastu ELi Süüria strateegia, milles tuuakse 
välja kuus peamist eesmärki: sõja lõpetamine tõelise poliitilise üleminekuprotsessi 
kaudu; asjakohase ja kaasava ülemineku toetamine; kõige haavatavamate süürlaste 
humanitaarvajaduste rahuldamine; demokraatia ja inimõiguste edendamine Süüria 
kodanikuühiskonna organisatsioonide tugevdamise kaudu; sõjakuritegude eest 
vastutusele võtmise edendamine; ning Süüria elanikkonna ja ühiskonna vastupanuvõime 
toetamine;

1. mõistab kindlalt hukka Türgi sõjalise rünnaku Süüria kirdeosas ning nõuab kohest 
relvarahu ja vägede kiiret väljaviimist;

2. kutsub kõiki konflikti osalisi, eelkõige Türgit üles rangelt järgima oma rahvusvahelisest 
humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi, ja kaitsma tsiviilelanikke, sealhulgas austama 
tsiviilelanike ja tsiviilobjektide, sealhulgas koolide vastu suunatud otseste rünnakute 
ning valimatute ja ebaproportsionaalsete rünnakute keeldu; nõuab tungivalt, et kõik 
osalised võimaldaksid tsiviilisikute ohutut liikumist ja tagaksid takistamatu juurdepääsu 
humanitaarabile; nõuab tungivalt, et kõik osapooled kaitseksid lapsi igal ajal;

3. lükkab kindlalt tagasi Türgi kava luua Süüria kirdeosa piiri äärde turvatsoon; rõhutab, et 
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Süüria pagulaste või riigisiseste põgenike sunniviisiline ümberasustamine sellesse 
piirkonda ja mis tahes tegevus etnilise puhastuse eesmärgil kujutab endast Euroopa 
inimõiguste konventsiooni artikli 3, rahvusvahelise pagulasõiguse ja humanitaarõiguse 
tõsist rikkumist, mis võib endast kujutada inimsusevastast kuritegu või genotsiidi; 
tuletab meelde, et pagulaste tagasipöördumine peab olema ohutu, vabatahtlik ja väärikas 
ning et praegused asjaolud takistavad kategooriliselt sellist liikumist; rõhutab, et 
sellistele piirkondadele ei saa anda ELi stabiliseerimis- ja arenguabi;

4. väljendab oma täielikku solidaarsust kurdidega ja avaldab kiitust SDFile nende 
üliolulise panuse eest Daeshi/ISISe lüüasaamisel; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid 
kasutaksid kõiki oma diplomaatilisi mõjutusvahendeid, et tagada kurdide 
enesemääramisõiguse pikaajalise nõude ning selles piirkonnas elavate inimeste 
inimõiguste tunnistamine ja tagamine Süüria tulevikku käsitleva edaspidise poliitilise 
kokkuleppe raames; kutsub ELi üles suurendama humanitaarabi andmist hiljutisest 
sõjalisest vaenutegevusest mõjutatud elanikkonnale Süüria kirdeosas;

5. taunib ELi püsivat jõuetust rahvusvaheliste kriiside korral, sealhulgas lähinaabruses, 
millel on otsesed tagajärjed ELi sisejulgeolekule ja stabiilsusele; ootab, et järgmine 
komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
kasutaks ära võimaluse, mida pakkus USA korrapäratu tagasitõmbumine, et minna 
Süüria konflikti passiivse kõrvalvaataja rollist üle ennetava diplomaatilise osaleja rolli, 
kes teeb koostööd kõigi piirkondlike ja kohalike osalejatega; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid juhinduksid ELi usaldusväärse, kooskõlastatud ja tõhusa tegevuse poole 
püüeldes oma ühistest huvidest; nõuab, et EL algataks mitmeid vahendus- ja 
dialoogimeetmeid, eelkõige seoses kogukondadevaheliste pingetega;

6. rõhutab, et Türgi ühepoolne sekkumine kujutab endast rahvusvahelise õiguse tõsist 
rikkumist, mis ei tohiks jääda karistamata; Türgi parandusmeetmeid oodates nõuab ELi 
ja Türgi suhete põhjalikku läbivaatamist; on veendunud, et praeguses olukorras ei ole 
võimalik teha ettevalmistavat tööd või edasisi samme ELi ja Türgi tolliliidu 
ajakohastamiseks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima võimalust ELi ja Türgi 
vahel 1995. aastal sõlmitud tolliliidu lepingu peatamiseks; nõuab samuti, et vaadataks 
üle Euroopa finantsasutuste programmid (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, 
Euroopa Investeerimispank) selles riigis, ning peab vajalikuks kaaluda, kas Türgi jätkuv 
osalemine teatavates piirkondlikes organisatsioonides on asjakohane;

7. nõuab, et EL võtaks vastu sihipärased meetmed, sealhulgas varade külmutamine ja 
viisakeeld, Türgi ametnike suhtes, kes vastutavad sõjalise sissetungi ning sellest 
tulenevate rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumiste eest; tuletab 
sellega seoses meelde oma nõudmist võtta kiiresti vastu ELi tasandi sihipäraste 
sanktsioonide süsteem inimõiguste rikkumise puhuks;

8. tunneb heameelt mitme liikmesriigi väljakuulutatud kavatsuse üle peatada litsentside 
väljastamine relvaveoks Türki, kuid nõuab tungivalt, et nad tagaksid peatamist 
kohaldamise ka juba litsentseeritud relvaveo suhtes, eelkõige Prantsusmaa, Saksamaa, 
Ühendkuningriigi ja Soome poolt; on veendunud, et nõukogu 14. oktoobri 2019. aasta 
järeldused ei ole ELi relvade Türki eksportimise poliitika osas piisavad, ning nõuab, et 
EL ja liikmesriigid võtaksid viivitamata vastu täiemahulise embargo ja peataksid kogu 
relvaveo, samuti igasuguse julgeoleku- ja sõjalise abi ning teenuste pakkumise Türgile 
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ja teistele Süüria konflikti osapooltele;

9. on šokeeritud NATO peasekretäri nõrgast reaktsioonist Türgi ühepoolsele sekkumisele; 
on veendunud, et NATO liikmesriigid peaksid võtma kindla seisukoha ja kaaluma Türgi 
hääletusõiguse peatamist organisatsioonis;

10. rõhutab vajadust tagada vastutus kõigi rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste 
eest, sealhulgas viimaste sõjakuritegude eest, mis on toime pandud Türgi sissetungi 
käigus; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid toetaksid selliste rikkumiste 
dokumenteerimist ning nõuaksid nende põhjalikku ja erapooletut uurimist ning kuriteo 
toimepanijate vastutusele võtmist; kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid üles seda 
küsimust põhjalikumalt uurima ja kaaluma olukorra suunamist Rahvusvahelisse 
Kriminaalkohtusse;

11. kutsub Türgit üles tagama tema nimel tegutsevate sõjaliste rühmituste toimepandud 
rikkumiste eest vastutusele võtmine; tuletab Türgi ametivõimudele meelde, et neid 
peetakse vastutavaks kõigi tema jõudude või tema nimel tegutsevate sõjaliste rühmituste 
poolt toime pandud rikkumiste, sealhulgas Hevrin Khalafi mõrva ja muude kohtuväliste 
hukkamiste eest;

12. väljendab sügavat muret Daeshi/ISISe võitlejate hajumise ohu suurenemise ja 
džihadistliku ohu taastekke pärast Türgi sissetungi tagajärjel; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid repatrieeriks kõik oma kodanikud, keda peetakse praegu kinni seoses 
Daeshi/ISISe võitlejaks olemise kahtlustusega ning nende pereliikmed ja lapsed, ning et 
nad tagaksid vajaliku rehabiliteerimise, taasintegreerimise ja vajaduse korral süüdistuse 
esitamise kooskõlas rahvusvaheliste standarditega;

13. kutsub liikmesriike üles tegema laagrite eest vastutavate asutustega koostööd ja töötama 
välja kooskõlastatud poliitika, et aktiivselt tuvastada Daeshi/ISISe võitlejate või muude 
väidetavate terrorirühmituste võitlejate ELi päritolu lapsi, kes viibivad Süüria kirdeosas, 
ning neid eskaleerunud vägivalda silmas pidades repatrieerida; taunib ELi liikmesriikide 
senist tegevusetust ja kooskõlastamise puudumist ELi tasandil; nõuab tungivalt, et 
Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus täidaksid selles protsessis ennetavat rolli;

14. nõuab tungivalt, et kõik osalejad tagaksid kõigi laste jaoks juurdepääsu humanitaarabile, 
teenustele ja abile laagrites, sealhulgas al-Holi laagris; kutsub seetõttu kõiki osalejaid ja 
Süüria valitsust üles andma humanitaarvaldkonna osalejatele viivitamatu juurdepääsu 
laagritele, et tagada esmavajalike kaupade, toidu, puhta vee ja ravimite tarnimine;

15. mõistab kindlalt hukka Türgi ametivõimude jätkuvad repressioonid igaühe suhtes, kes 
kritiseerib sõjalist operatsiooni või on seadnud selle kahtluse alla, sealhulgas rohkem 
kui 150 HDP liikme vahistamine ja rohkem kui 500 sellise sotsiaalmeediakonto 
uurimine, mida süüdistatakse „terroristliku propaganda“ levitamises; mõistab samuti 
hukka meediavabaduse mahasurumise ja ahistamise, mille all sõjalist operatsiooni 
kajastavad ajakirjanikud kannatavad; nõuab tungivalt, et Türgi loobuks kõigist 
süüdistustest nende isikute suhtes, kes on kinni peetud üksnes sõnavabaduse õiguse 
kasutamise eest; ootab, et EL jälgiks sõnavabaduse ja sõjalise operatsiooni vastu 
suunatud kriitika jätkuvat allasurumist Türgis ning mõistaks selle hukka;

16. palub, et Venemaa juhitud diplomaatilised algatused ei õõnestaks ÜRO jõupingutusi 
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poliitilise lahenduse leidmisel; kinnitab sellega seoses ÜRO juhitava Genfi protsessi 
jätkuvat ülimuslikkust ning toetab ÜRO erisaadiku Geir Pederseni jõupingutusi tõelise 
poliitilise ülemineku tagamiseks kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega; 
nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid toetaksid ÜRO tugevamat rolli rahu ja 
stabiilsuse saavutamise poole liikumisel Süürias; kordab, kui oluline on kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1325 kaasata konfliktide lahendamise protsessi 
naised; rõhutab ka seda, kui tähtis on Süüria kodanikuühiskonna ning kõigi etniliste ja 
usuliste vähemuste kaasamine Süüria tulevikku ja juhtimisstruktuuri käsitlevatesse 
läbirääkimistesse;

17. väljendab heameelt ÜRO ja teiste osalejate vahendamisel hiljuti loodud põhiseadusliku 
komitee loomise üle; nõuab tungivalt, et kõik osalised näeksid tõsiselt vaeva poliitilise 
lahenduse leidmiseks Süüria konfliktile; tuletab meelde, et konfliktil ei saa olla 
jätkusuutlikku sõjalist lahendust, ning kutsub kõiki osalisi üles täies mahus täitma ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioone, milles nõutakse vaenutegevuse viivitamatut 
peatamist, kõigi ümberpiiramiste lõpetamist, humanitaarabile täieliku ja takistusteta 
juurdepääsu võimaldamist kogu riigis ning humanitaarabi töötajate kaitsmist kõigi 
osaliste poolt;

18. on endiselt mures asjaolu pärast, et alates 2013. aasta detsembrist on jätkuvalt kadunud 
inimõiguste kaitsja ja Sahharovi auhinna laureaat Razan Zeitouneh, kelle väidetavalt 
2013. aasta detsembris Doumas röövis relvarühmitus Jaysh al-Islam, keda ei ole selle 
eest vastutusele võetud; nõuab, et loodaks ELi rakkerühm, et koordineerida ja 
suurendada jõupingutusi tema asukoha kindlakstegemiseks ja tema vabastamise 
tagamiseks;

19. väljendab heameelt selle üle, et ELi on pühendunud jätkuvale humanitaarabi andmisele 
Süüria naaberriikidele, eelkõige Türgile, kes majutab endiselt miljoneid pagulasi; 
kutsub siiski liikmesriike üles võtma vastutuse jagamisel endale tunduvalt suuremad 
kohustused, et anda ELi ümberasustamiskava tugevdamise, humanitaarpõhjustel 
vastuvõtmise kavade kehtestamise, lihtsustatud korras perekonna taasühinemise 
sisseviimise või paindlikumate viisaeeskirjade abil Süüria sõjapiirkondadest lahkuvatele 
pagulastele võimalus leida kaitset vahetust naaberpiirkonnast kaugemal; rõhutab, et ELi 
ja Türgi avalduse raames antav toetus peaks piirduma pagulaste huvide ja vajaduste 
teenimisega;

20. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid järgiksid rangelt tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtet, hoiduksid Süüria pagulaste tagasisaatmisest Türki seni, kuni neid ohustab 
väljasaatmine Süüria kirdeosasse, ning toetaksid avalikult praegu Süüria naaberriikides 
asuvate süürlaste jätkuva sunniviisilise tagasisaatmise vastast võitlust;

21. mõistab karmilt hukka karistamatuse, mis Süüria konflikti, eelkõige Assadi režiimi ajal 
raskete kuritegude toimepanijatele endiselt osaks saab; on seisukohal, et vastutuse 
puudumine aitab kaasa edasiste hirmutegude toimepanemisele ning suurendab veelgi 
ohvrite kannatusi; nõuab seetõttu, et kõik kuritegude toimepanijad tuleb vastutusele 
võtta, sealhulgas üldise jurisdiktsiooni kohaldamise kaudu, ja nende ohvrid peavad 
saama hüvitist; tuletab ühtlasi liikmesriikidele meelde nende rahvusvahelise õiguse 
kohast kohustust tagada jõhkrates massikuritegudes kahtlustatavate isikute vahistamine 
ja kinnipidamine oma territooriumil;



PE637.864v01-00 8/8 RE\1191163ET.docx

ET

22. tuletab meelde, et kõigis meetmetes, mida võetakse võitluseks Daeshi ja teiste ÜRO 
Julgeolekunõukogu poolt terroristlikeks peetavate rühmituste vastu, tuleb rangelt järgida 
rahvusvahelist õigust; tuletab liikmesriikidele ja nende liitlastele meelde vajadust, et nad 
tagaksid rahvusvahelise koalitsiooni püüdlustes osaledes ja oma sõjalises koostöös 
konfliktipooltega läbipaistvuse ja vastutuse ning järgiksid täielikult inimõigusi ja 
rahvusvahelist humanitaarõigust;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni peasekretärile, ÜRO ja Araabia Liiga erisaadikule Süürias ning 
kõikidele Süüria konfliktiga seotud osalistele.


