
RE\1191170LT.docx PE637.866v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Plenarinio posėdžio dokumentas

B9-0125/2019

21.10.2019

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių
(2019/2886(RSP))

Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao 
Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, 
Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, 
Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard 
Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, 
Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Marie-Pierre 
Vedrenne
RENEW frakcijos vardu



PE637.866v01-00 2/8 RE\1191170LT.docx

LT

B9-0125/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir 
jos pasekmių
(2019/2886(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos ir savo 2019 m. kovo 14 d. 
rezoliuciją dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos1,

– atsižvelgdamas į susijusius Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus ir ypač į 
jos 2019 m. spalio 9 d. deklaraciją dėl naujausių įvykių šiaurės rytų Sirijoje, taip pat jos 
pastabas atvykus į 2019 m. spalio 14 d. Užsienio reikalų tarybos posėdį ir per spaudos 
konferenciją, vykusią po šio posėdžio,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Turkijos,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 14 d. Tarybos išvadas dėl šiaurės rytų Sirijos,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini kalbą dėl 
padėties šiaurės Sirijoje, pasakytą per 2019 m. spalio 9 d. Europos Parlamento plenarinį 
posėdį,

– atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovo spaudai Ruperto 
Colville‘io 2019 m. spalio 11 ir 15 d. pareiškimus dėl Sirijos,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 14 d. bendrą Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą „ES strategijos dėl Sirijos 
elementai“ (JOIN(2017)0011) ir į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl ES 
strategijos dėl Sirijos,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją ir visas JT konvencijas, kurias Turkija ir 
Sirija yra pasirašiusios,

– atsižvelgdamas į susijusias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, ypač į 2015 m. gruodžio 
18 d. rezoliuciją Nr. 2254 (2015) ir 2012 m. Ženevos komunikatą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 
Nr. 71/248, kuria įsteigiamas Tarptautinis, nešališkas ir nepriklausomas pagalbos pagal 
tarptautinę teisę tiriant Sirijos Arabų Respublikoje nuo 2011 m. kovo mėn. įvykdytus 
pačius sunkiausius nusikaltimus ir vykdant už juos atsakingų asmenų baudžiamąjį 
persekiojimą mechanizmas,

– atsižvelgdamas į Romos statutą ir Tarptautinio Teisingumo Teismo steigiamuosius 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0215.
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dokumentus, taip pat į precedentą, sukurtą steigiant tarptautinius tribunolus, pavyzdžiui, 
Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą buvusiajai Jugoslavijai, Tarptautinį baudžiamąjį 
tribunolą Ruandai ir Specialųjį tribunolą Libanui,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 6 d. Irano, Rusijos ir Turkijos pasirašytą 
memorandumą dėl deeskalacijos zonų sukūrimo Sirijos Arabų Respublikoje,

– atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d. priimtas Tarybos išvadas dėl Sirijai ir Irakui, taip 
pat ISIL / „Da'esh“ keliamos grėsmės klausimui skirtos ES regioninės strategijos,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi, JAV prezidentui Donaldui Trumpui priėmus sprendimą išvesti JAV karines 
pajėgas iš šiaurės rytų Sirijos, 2019 m. spalio 9 d. Turkija pradėjo karinę operaciją 
Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) kontroliuojamose teritorijose; kadangi tai lėmė labai 
didelį skaičių civilių asmenų ir karių aukų abipus sienos ir, anot JT šaltinių, ne mažiau 
nei 300 000 piliečių perkėlimą, įskaitant 70 000 vaikų; kadangi dauguma tarptautinės 
pagalbos organizacijų buvo priverstos sustabdyti operacijas ir evakuoti tarptautinius 
darbuotojus baiminantis dėl jų saugumo; kadangi žurnalistai buvo priverti palikti 
regioną kilus dideliam susirūpinimui dėl jų saugumo, taigi, buvo užkirstas kelias 
sąžiningai ir tiksliai informuoti apie konfliktą;

B. kadangi 2019 m. spalio 18 d. JAV ir Turkija paskelbė skubias penkių dienų paliaubas 
Sirijos pasienio regione; kadangi šis susitarimas yra laikinas, nes Turkija nesutiko 
išvesti savo pajėgų iš šiaurės Sirijos;

C. kadangi paliaubos susijusios su teritorija tarp Ras al Aino ir Tal Abjado, t. y. Turkijos 
pasienio teritorija, kurios ilgis siekia beveik 120 km, o dėl kitų regionų, kuriuos 
kontroliuoja kurdai, likimo nebuvo diskutuota;

D. kadangi 2019 m. spalio 17 d. Europos Vadovų Taryba pritarė 2019 m. spalio 14 d. 
Tarybos išvadoms dėl šiaurės rytų Sirijos, kuriose ji pasmerkė vienašališkus Turkijos 
karinius veiksmus šiaurės rytų Sirijoje, lėmusius nepriimtinas žmonių kančias, 
pakenkusius kovai su grupuote „Da'esh“ ir sukėlusius didelę grėsmę Europos saugumui;

E. kadangi vienašališkai Turkijos karinei operacijai nebuvo jokio teisinio pagrindo, ji tik 
aštrina aštuonerius metus trunkantį konfliktą Sirijoje bei lemia papildomas 
humanitarines kančias ir darys neigiamą poveikį pastangoms pasiekti susiderėto 
sprendimo ir kovai su terorizmu; kadangi Sirijos civilinis konfliktas tęsiasi, nepaisant 
keleto tarptautinių mėginimų užtikrinti paliaubas ir pasiekti susiderėto sprendimo;

F. kadangi esama pranešimų apie Turkijos remiamų ginkluotų grupuočių vykdomus 
žudymus, bauginimą, netinkamą elgesį, žmonių grobimą, plėšikavimą ir civilių 
gyventojų namų užgrobimą, o kaltinamus ryšiais su konkrečiomis kurdų grupuotėmis 
civilius, turimomis žiniomis, šių Turkijos remiamų ginkluotų grupuočių nariai prievarta 
iškeldina iš namų arba sulaiko pasienio kontrolės punktuose; kadangi esama pranešimų 
apie nekonvencinių ginklų naudojimą prieš civilius, įskaitant vaikus; kadangi, anot 
Jungtinių Tautų, esama pranešimų apie grupuotės „Ahrar al-Sharqiya“, kuri yra 



PE637.866v01-00 4/8 RE\1191170LT.docx

LT

Turkijos sąjungininkė, vykdomas skubias mirties bausmes; kadangi, turimomis 
žiniomis, grupuotės „Ahrar al-Sharqiya“ kovotojai kankino ir nužudė plačiai žinomą 
kurdų politikę Hevrin Khalaf;

G. kadangi esama pranešimų apie Turkijos armijos ir jos sąjungininkių ginkluotų 
grupuočių vykdomus aviacijos antskrydžius ir antžeminius išpuolius, per kuriuos 
smogiama medicinos ir civilinei infrastruktūrai, pavyzdžiui, vandens siurblinėms, 
užtvankoms ir elektrinėms bei naftos telkiniams; kadangi esama pavojaus, kad 
tūkstančiai žmonių neteks prieigos prie švaraus vandens;

H. kadangi, išvedus JAV karines pajėgas, 2019 m. spalio 14 d., pirmą kartą per septynerius 
metus nuo tada, kai kurdų pajėgos prisijungė prie Rusijos suderėto susitarimo, Basharo 
al-Assado karinės pajėgos įžengė į kelis Rojavos regiono miestus, kad sustabdytų 
Turkijos išpuolį; kadangi tikslios Damasko ir kurdų susitarimo detalės ir toliau yra 
neaiškios; kadangi, remiantis dar nepatvirtintais Rusijos gynybos ministerijos 
pranešimais, Rusijos karinės pajėgos patruliuoja tarp Turkijos ir Sirijos armijų fronto 
linijų, kad jas atskirtų;

I. kadangi pažeidimai, kuriuos Sirijos konflikto metu padarė B. al-Assado režimas ir jo 
sąjungininkai, ISIL / „Da'esh“ ir kitos teroristų grupuotės, apima išpuolius, per kuriuos 
naudojami cheminiai ginklai, išpuolius prieš civilius asmenis, žudymus be teismo, 
kankinimą ir netinkamą elgesį, priverstinius dingimus, masinius ir savavališkus areštus, 
kolektyvines bausmes, išpuolius prieš medicinos personalą ir maisto, vandens ir 
medicininės pagalbos tiekimo nutraukimą; kadangi šie nusikaltimai prilygsta karo 
nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui bei genocidui ir už juos atsakingi asmenys 
kol kas nenubausti;

J. kadangi Turkijos, nors ji yra NATO valstybių narių sąjungininkė, vadovaujamas 
puolimas ir jo pasekmės panaikina pastangas, kurias deda pasaulinė kovos su ISIL 
koalicija, kurioje Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) šiuo metu vis dar atlieka itin 
svarbų vaidmenį kovojant su vis dar aktyviai veikiančiais ISIL kovotojais; kadangi 
kurdų stovyklose sulaikyti ISIL kovotojai jau išsilaisvino, kad grįžtų į mūšio lauką ir 
kurstytų baimę, ir, siekiant saugumo šiame regione ir ES, būtina prioritetine tvarka 
užkirsti kelią šiems jų veiksmams;

K. kadangi didžioji tūkstančių vaikų europiečių, kurių tėvai – vadinamosios Islamo 
valstybės kovotojai, dauguma šiuo metu yra apgyvendinti trijose skirtingose stovyklose 
šiaurės rytų Sirijoje, būtent stovyklose „Al Hol Camp“, „Roj Camp“ ir „Ein Issa 
Camp“, kurios labai nukentėjo dėl Turkijos puolimo;

L. kadangi prievartinis žmonių iškeldinimas, be kita ko, siekiant demografinių permainų, 
yra aiškus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas ir gali lemti demografinius ir 
etninius pokyčius; kadangi kliūčių saugiam, netrukdomam ir ilgalaikiam humanitarinės 
pagalbos teikimui, evakuacijai ir medicininei priežiūrai sudarymas taip pat yra 
tarptautinės humanitarinės teisės ir kelių JT Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijų 
pažeidimas; kadangi JT ST nepavyko pasiekti susitarimo, nepaisant ES vieningumo; 
kadangi Rusija ankstesniais metais vetavo 14 JT ST rezoliucijų ir atliko aktyvų 
vaidmenį ribojant šių rezoliucijų turinį;

M. kadangi pagal 2019 m. spalio 17 d. JAV ir Turkijos laikinų paliaubų susitarimą 
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neatsižvelgiama į tikrą padėtį vietoje; kadangi naujų įtampų ir grėsmių atsiradimas gali 
lemti civilių gyventojų saugumo padėties blogėjimą pasibaigus 120 valandų 
paliauboms;

N. kadangi tarptautinės bendruomenės ir atskirų valstybių pareiga – reikalauti atsakomybės 
iš tų, kurie atsakingi už tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, 
įvykdytus per Sirijos konfliktą, taip pat ir taikant visuotinės jurisdikcijos principą bei 
nacionalinės teisės nuostatas; kadangi tai galima įgyvendinti esamuose nacionaliniuose 
ir tarptautiniuose teismuose bei tribunoluose arba ad hoc tarptautiniuose 
baudžiamuosiuose tribunoluose, kuriuos dar reikia įsteigti;

O. kadangi ES tebėra įsipareigojusi sėkmingai baigti derybas, kurios vyksta globojant JT 
specialiajam pasiuntiniui Sirijai ir yra žinomos Ženevos proceso pavadinimu; kadangi 
2019 m. rugsėjo 23 d. JT Generalinės Asamblėjos susitikimo metu JT Generalinis 
Sekretorius padarė pareiškimą dėl susitarimo dėl konstitucinio komiteto, kuris dabar 
gali neturėti galimybių susitikti dėl vienašališkų Turkijos karinių veiksmų, 
suformavimo;

P. kadangi padėtis Sirijoje ir visapusiško, tikro bei įtraukaus politinio perėjimo nebuvimas 
toliau trukdo iki galo įgyvendinti ES strategiją dėl Sirijos, o pirmiausia – suteikti 
nemažą pagalbą, kurią ES gali skirti šaliai atkurti; kadangi Sirijos atstatymas turėtų būti 
grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir sėkmingu galių suteikimu vietos subjektams, 
išskyrus žinomas teroristines grupuotes; kadangi 2019 m. vasario 18 d. ES Briuselyje 
surengė trečią konferenciją dėl paramos Sirijos ir viso regiono ateičiai; kadangi visi 
donorai turėtų įvykdyti savo įsipareigojimus;

Q. kadangi reikėtų pagirti ES pastangas teikiant humanitarinę pagalbą Sirijoje ir planuojant 
šios šalies ateitį; kadangi ES niekada neturėtų teikti besąlygiškos pagalbos Sirijos, 
vadovaujamos ir kontroliuojamos B. al-Assado ir jo sąjungininkų – Rusijos ir Irano, 
atstatymui; kadangi negalima leisti, kad B. al-Assado režimas, V. Putino Rusija ir Iranas 
išvengtų savo karinių intervencijų ekonominių pasekmių; kadangi bet kokie su 
rekonstrukcija susiję įsipareigojimai turi būti susiejami su taika ir atskaitomybe;

R. kadangi Taryba, atsižvelgdama į padėtį Sirijoje, nustatė atskiras ribojamąsias priemones 
asmenims, atsakingiems už represijas civilių gyventojų atžvilgiu Sirijoje, ir su jais 
susijusiems asmenims ir subjektams; kadangi JAV, reaguodama į Turkijos karinį 
puolimą šiaurės Sirijoje, nustatė sankcijas Turkijos ministerijų ir vyriausybės aukšto 
lygio pareigūnams; kadangi kai kurios valstybės narės nustatė Turkijai ginklų embargą;

1. griežtai smerkia vienašališką Turkijos karinę intervenciją šiaurės rytų Sirijoje ir ragina 
Turkiją nedelsiant ir visam laikui nutraukti šią karinę intervenciją; pabrėžia, kad naujų 
frontų Sirijoje atidarymas neatitinka Turkijos saugumo interesų, ir perspėja, kad Sirijos 
humanitarinė krizė negali dar labiau aštrėti; reikalauja visapusiškai laikytis tarptautinės 
humanitarinės teisės, taip pat užtikrinti civilių gyventojų apsaugą;

2. griežtai smerkia per konfliktą įvykdytus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės 
teisės pažeidimus, apie kuriuos pranešta, o būtent ne tik pažeidimus, kuriuos, turimomis 
žiniomis, įvykdė Turkijos remiamos pajėgos, bet ir pažeidimus, kuriuos įvykdė B. al-
Assado režimas, remiamas savo sąjungininkių – Rusijos ir Irano, taip pat į JT sąrašą 
įtrauktos teroristinės organizacijos;
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3. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai perduoti ES poziciją Turkijos valdžios institucijoms ir 
sukurti pagrindą tvirtam ir visaapimančiam ES atsakui į šią krizę; ragina ją inicijuoti 
dialogą su Turkijos valdžios institucijomis, siekiant užtikrinti greitą padėties 
deeskalavimą ir tvaraus krizės sprendimo radimą; pabrėžia, kad ES turėtų apsvarstyti 
visas įmanomas galimybes, kaip dirbti su tarptautiniais partneriais, įskaitant pagalbos iš 
oro tiekimą, humanitarinės pagalbos koridorių ir neskraidymo zonų nustatymą remiantis 
JT Saugumo Tarybos rezoliucija;

4. primena padarinių, kuriuos lemtų tolesnis eskalavimas ir destabilizacija regione, 
sunkumą tiek pačiam regionui, tiek Europos Sąjungai, be kita ko, didėjantį pavojų 
saugumui, humanitarines krizes ir migracijos srautus; ragina Komisiją visais aspektais 
parengti ES kuo tinkamiau reaguoti į bet kurią situaciją, kuri galėtų susidaryti, ir 
informuoti Europos Parlamentą apie visas tolesnio eskalavimo ir destabilizacijos 
regione pasekmes;

5. palankiai vertina įvairių valstybių narių sprendimą sustabdyti ginklų eksporto į Turkiją 
licencijų teikimą; visų pirma pakartoja, kad visos valstybės narės turi griežtai taikyti 
taisykles, išdėstytas Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP2 dėl ginklų 
eksporto, taip pat griežtai taikyti ketvirtą kriterijų dėl regioninio stabilumo; primygtinai 
ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai pradėti iniciatyvą, kuria siekiama nustatyti Turkijai 
visaapimantį visos ES taikomą ginklų embargą, atsižvelgiant į rimtus įtarimus dėl 
tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų;

6. apgailestauja, kad 2019 m. spalio 14 d. Užsienio reikalų taryba negalėjo susitarti dėl 
visos ES Turkijai taikomo ginklų embargo, kurio reikalavo Vokietija ir Prancūzija;

7. primena atsakingiems už dabartinę karinę operaciją, kad pagal tarptautinę teisę jie 
atsakingi už nusikaltimus, kuriuos vykdo Sirijoje, ir kad šių nusikaltimų vykdytojai – 
nesvarbu, ar tai valstybės, ar asmenys – turės atsakyti; primena įsipareigojimą griežtai 
laikytis tarptautinės teisės nuostatų; ragina priimti ES patraukimo atsakomybėn už 
nusikaltimus, įvykdytus Sirijoje, strategiją;

8. ragina Tarybą nustatyti atskiras tikslines sankcijas ir draudimus išduoti vizas, kurie 
turėtų būti taikomi Turkijos pareigūnams, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus 
per dabartinę Turkijos karinę intervenciją, taip pat taikyti tokias pačias sankcijas 
Turkijos pareigūnams, atsakingiems už pagrindinių teisių suvaržymą šalies viduje; 
primygtinai ragina visas valstybes nares užtikrinti visapusišką atitiktį Tarybos 
sprendimui 2013/255/BUSP3 dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, visų pirma dėl sąraše 
nurodytų asmenų turto įšaldymo ir asmenų, kurie turi naudos iš Sirijos režimo arba jį 
remia, priėmimo apribojimų;

9. pabrėžia, kad, atsižvelgdamas į susirūpinimą dėl nepakankamo žmogaus teisių paisymo, 

2 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, 
reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).
3 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, 
2013 6 1, p. 14).
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Parlamentas buvo aktyvus pastaraisiais metais mažinant pagal antrąją Pasirengimo 
narystei paramos priemonę (PNPP II) teikiamą finansavimą; mano, kad pastarieji 
Turkijos valdžios institucijų veiksmai prieštarauja Europos vertybėms; ragina Komisiją 
įšaldyti visas PNPP II lėšas, skirtas Turkijai, ir ateityje teikti jas tik su sąlyga, kad 
Turkija elgsis tinkamai, ir, atsižvelgiant į tai, užtikrinti, kad (ateityje) ES lėšos nebūtų 
naudojamos jokiai vykstančiai karinei operacijai finansuoti ar jokiems priverstiniams 
Sirijos pabėgėlių grąžinimams į vadinamąją saugią zoną lengvinti;

10. yra labai susirūpinęs dėl pranešimų, kad šimtai ISIL kalinių, įskaitant daugelį užsienio 
kovotojų, pabėga iš stovyklų šiaurės Sirijoje per Turkijos puolimą, o tai didina ISIL 
atgimimo riziką; primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paprašyti Turkijos 
valdžios institucijų pateikti patikslinimą ir patvirtinimą, susijusį su Turkijos prezidento 
patikinimu, pateiktu jo 2019 m. spalio 14 d. laiške leidiniui „Wall Street Journal“, kad 
joks ISIL kovotojas neišvyks iš šiaurės rytų Sirijos, taip pat paprašyti Turkijos suteikti 
informaciją apie Turkijos politiką šiuo klausimu; ragina nacionalines žvalgybos 
agentūras ir saugumo tarnybas didinti budrumą, susijusį su galimu užsienio kovotojų ir 
jų šeimų grįžimu;

11. yra susirūpinęs dėl vaikų europiečių, kurių tėvai – vadinamosios Islamo valstybės 
kovotojai, dramatiškos padėties ir likimo šiaurės Sirijoje; ragina valstybes nares skirti 
ypatingą dėmesį šiai situacijai ir minėtų vaikų poreikiams, siekiant užtikrinti, kad būtų 
paisoma jų pagrindinių teisių; ragina valstybes nares priimant visus sprendimus, 
susijusius su vaikais, visų pirma atsižvelgti į vaiko interesus;

12. labai apgailestauja dėl žlugusių daugkartinių regioninių ir tarptautinių mėginimų 
nutraukti karą ir ragina iš naujo imtis intensyvaus visuotinio bendradarbiavimo, kad 
būtų rastas taikus ir ilgalaikis konflikto sprendimas, atitinkantis JT Saugumo Tarybos 
rezoliuciją Nr. 2254 ir 2012 m. Ženevos komunikatą;

13. ragina valstybes nares prašyti JT ST dar kartą priimti rezoliuciją, pagal kurią Tarybai 
leidžiama tikslingai veikti, galiausiai siekiant nustatyti JT vadovaujamą saugumo zoną 
šiaurės Sirijoje ten gyvenančių žmonių naudai;

14. dar kartą pakartoja, kad remia pasaulinės kovos su „Da'esh“ koalicijos, kurios partnerė 
yra Turkija, pastangas; pabrėžia, kad minėta koalicija ir Sirijos partnerių pajėgos padarė 
didelę pažangą vykdydamos kampaniją, kuria siekiama nugalėti „Da’esh“ Sirijoje, 
tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad Turkijos vienašališki kariniai veiksmai kenkia 
šiai pažangai; ragina JAV vykdyti savo įsipareigojimus minėtoje koalicijoje, 
atsižvelgiant į kovos su „Da’esh“ svarbą;

15. reikalauja gerbti etninių ir religinių grupių ir mažumų teises Sirijoje ir kiekvieno 
perkeltojo asmens teisę toliau oriai, lygiateisiškai ir saugiai gyventi savo istorinėse ir 
tradicinėse tėvų žemėse arba į jas sugrįžti;

16. pripažįsta, kad Jordanija, Libanas ir Turkija parodė įspūdingą solidarumą su pabėgėliais, 
ir ragina ES ir valstybes nares toliau teikti finansinę paramą, kuria siekiama patenkinti 
neatidėliotinus pabėgėlių ir juos priimančių bendruomenių poreikius; pabrėžia, jog 
reikia užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų naudojamos jokiai vykstančiai karinei operacijai 
finansuoti ar jokiems priverstiniams Sirijos pabėgėlių grąžinimams į vadinamąją saugią 
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zoną lengvinti; pabrėžia, kad reikia visapusiškai paisyti negrąžinimo principo; nepritaria 
prezidento R. Erdogano pareiškimams, kuriais jis baugina ES pabėgėlių antplūdžiu;

17. pakartoja rekomendaciją, pateiktą 2019 m. kovo 13 d. Parlamento rezoliucijoje dėl 
2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos4, kad Komisija ir Europos Sąjungos Taryba, 
laikydamosi derybų programos, oficialiai sustabdytų derybas su Turkija dėl narystės, ir 
kad bet koks ES ir Turkijos tarpusavio politinis įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas 
sąlygomis, susijusiomis su pagarba demokratijai, teisinės valstybės principui ir 
pagrindinėms teisėms;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos Pirmininko pavaduotojai ir 
Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, 
Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms, 
Turkijai, Tarptautinės paramos Sirijai grupės nariams ir visoms su konfliktu Sirijoje 
susijusioms šalims, taip pat pasirūpinti, kad šis tekstas būtų išverstas į arabų ir turkų 
kalbas.

4 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0200.


