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B9-0125/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o tureckej vojenskej operácii v severovýchodnej 
Sýrii a jej dôsledkoch
(2019/2886(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii a na svoje uznesenie zo 14. 
marca 2019 o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv1,

– so zreteľom na príslušné vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), najmä na jej vyhlásenie z 9. 
októbra 2019 o najnovšom vývoji v severovýchodnej Sýrii a na jej poznámky po 
príchode na tlačovú konferenciu po zasadnutí Rady pre zahraničné veci 14. októbra 
2019,

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 17. októbra 2019 o Turecku,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. októbra 2019 o severovýchodnej Sýrii,

– so zreteľom na prejav PK/VP Federicy Mogheriniovej na plenárnej schôdzi Európskeho 
parlamentu 9. októbra 2019 o situácii v severnej Sýrii,

– so zreteľom na vyhlásenia hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ruperta 
Colvilla z 11. októbra a z 15. októbra 2019 o Sýrii,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 14. marca 2017 s názvom Prvky stratégie 
EÚ pre Sýriu (JOIN(2017)0011) a na závery Rady z 3. apríla 2017 o stratégii EÚ pre 
Sýriu,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a na všetky dohovory OSN, 
ktorých zmluvnými stranami sú aj Turecko a Sýria,

– so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, najmä na rezolúciu č. 2254 
(2015) z 18. decembra 2015 a Ženevské komuniké z roku 2012,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 71/248 z 21. decembra 2016 o 
vytvorení medzinárodného, nestranného a nezávislého mechanizmu na pomoc pri 
vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za najzávažnejšie zločiny podľa 
medzinárodného práva spáchané v Sýrskej arabskej republike od marca 2011,

– so zreteľom na Rímsky štatút a zakladajúce listiny Medzinárodného súdneho dvora a na 
precedens zavedený vytvorením medzinárodných tribunálov, napríklad 
Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, Medzinárodného trestného 

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0215.
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tribunálu pre Rwandu a Osobitného tribunálu pre Libanon,

– so zreteľom na Memorandum o vytvorení zón deeskalácie v Sýrskej arabskej republike, 
ktoré 6. mája 2017 podpísali Irán, Rusko a Turecko,

– so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

– so zreteľom na závery Rady zo 16. marca 2015 o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a 
Irak a o hrozbe, ktorú predstavuje ISIL/Dá’iš,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Turecko po rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa o stiahnutí jednotiek 
USA zo severovýchodnej Sýrie 9. októbra 2019 začalo vojenskú operáciu v oblastiach 
kontrolovaných Demokratickými silami Sýrie (SDF); keďže táto operácia priniesla 
veľký počet civilných a vojenských obetí na oboch stranách hranice a podľa zdrojov 
OSN viedla k vysídleniu najmenej 300 000 občanov vrátane 70 000 detí; keďže väčšina 
organizácií poskytujúcich medzinárodnú pomoc bola nútená pozastaviť činnosť a 
evakuovať medzinárodných pracovníkov z obáv o ich bezpečnosť; keďže zo závažných 
bezpečnostných dôvodov boli novinári nútení opustiť región, čím sa znemožnilo 
spravodlivé a presné spravodajstvo o konflikte;

B. keďže 18. októbra 2019 USA a Turecko vyhlásili okamžité päťdňové prímerie v 
pohraničnej oblasti v Sýrii; keďže ide o dočasnú dohodu, pretože Turecko sa nedohodlo 
na stiahnutí svojich ozbrojených síl zo severnej Sýrie;

C. keďže prímerie sa týka územia medzi Ra´s al-Ajn a Tall Abjad, ktoré sa nachádza na 
hranici s Tureckom a rozprestiera sa na takmer 120 km, pričom o osude ostatných 
regiónov ovládaných Kurdmi sa nediskutovalo;

D. keďže Európska rada 17. októbra 2019 schválila závery Rady z 14. októbra 2019 o 
severovýchodnej Sýrii, v ktorých odsúdila jednostrannú vojenskú akciu Turecka v 
severovýchodnej Sýrii, ktorá spôsobila neprijateľné ľudské utrpenie, znevážila boj proti 
Dá’iš a výrazne ohrozila európsku bezpečnosť;

E. keďže táto jednostranná turecká vojenská operácia nemá žiadny právny základ, 
osemročnému konfliktu v Sýrii iba pridáva na intenzite, spôsobuje ďalšie humanitárne 
utrpenie a bude mať negatívny dosah na úsilie o dosiahnutie diplomatického riešenia a 
boj proti terorizmu; keďže občiansky konflikt v Sýrii pokračuje napriek viacerým 
medzinárodným snahám o zabezpečenie prímeria a úsiliu o diplomatické riešenie;

F. keďže prichádzajú konkrétne správy o zabíjaní, zastrašovaní, zlom zaobchádzaní, 
únosoch, rabovaní a zhabaní obydlí civilného obyvateľstva ozbrojenými skupinami 
podporovanými tureckou stranou, pričom členovia týchto skupín údajne násilne 
odsúvajú civilistov obvinených z príslušnosti k určitým kurdským skupinám z ich 
domovov alebo ich zatýkajú na kontrolných stanovištiach; keďže sa objavili správy o 
používaní nekonvenčných zbraní proti civilistom vrátane detí; keďže podľa OSN 
existujú správy o popravách bez riadneho konania, ktoré vykonávajú bojovníci 
z ozbrojenej skupiny Ahrár aš-Šarqíja, spriaznenej s Tureckom; keďže bojovníci 
z Ahrár aš-Šarqíja údajne mučili a popravili známu kurdskú političku Hevrin 
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Chalafovú;

G. keďže sa objavili správy o leteckých a pozemných útokoch tureckej armády a 
spojeneckých ozbrojených skupín, ktoré zasiahli zdravotnícke zariadenia, civilnú 
infraštruktúru, ako sú prečerpávacie stanice, priehrady, elektrárne a ropné polia; keďže 
hrozí, že tisíce ľudí nebudú mať dostatočný prístup k čistej vode;

H. keďže po stiahnutí vojsk USA vstúpili 14. októbra 2019 jednotky Baššára al-Asada 
prvýkrát po siedmich rokoch do viacerých miest v regióne Rožava po tom, čo kurdské 
sily súhlasili s dohodou, ktorú sprostredkovalo Rusko, v úsilí o zastavenie tureckého 
útoku; keďže presné detaily dohody medzi Damaskom a Kurdmi zostávajú nejasné; 
keďže podľa zatiaľ neoverených správ z ministerstva obrany Ruska hliadkujú ruské 
jednotky na frontovej línii medzi pozíciami tureckej a sýrskej armády, aby nedošlo k ich 
stretu;

I. keďže násilie, ktoré počas sýrskeho konfliktu páchal režim prezidenta Asada a jeho 
spojenci, ako aj ISIS/ Dá’iš a ďalšie teroristické skupiny, zahŕňalo útoky chemickými 
zbraňami, útoky na civilistov, mimosúdne popravy, mučenie a zlé zaobchádzanie, 
násilné zmiznutia, hromadné a svojvoľné zatýkanie, kolektívne tresty, útoky na 
zdravotnícky personál a odopieranie potravín, vody a zdravotníckej pomoci; keďže ide 
o vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu, ktoré zatiaľ neboli potrestané;

J. keďže ofenzíva Turecka, ktoré je síce spojencom členských štátov NATO, a jej 
dôsledky znehodnocujú snahy globálnej koalície na boj proti Dá’iš, v rámci ktorej 
jednotky SDF stále zohrávajú zásadnú úlohu v boji proti bojovníkom ISIS, ktorí sú stále 
aktívni; keďže bojovníkom ISIS zadržiavaným v kurdských táboroch sa už podarilo 
ujsť, aby sa mohli vrátiť do boja a šíriť teror, čomu treba v záujme bezpečnosti regiónu 
a EÚ bezpodmienečne zabrániť;

K. keďže prevažná väčšina tisícok európskych detí, ktoré sa narodili bojovníkom 
Islamského štátu, sa v súčasnosti nachádza v troch rôznych táboroch v severovýchodnej 
Sýrii, konkrétne v táboroch al-Húl, Raudž a  Ajn Ísá, ktoré sú vážne zasiahnuté tureckou 
ofenzívou;

L. keďže nútené vysídľovanie ľudí, a to aj na účel demografickej zmeny, predstavuje jasné 
porušenie medzinárodného humanitárneho práva a môže viesť k demografickým a 
etnickým zmenám; keďže vytváranie prekážok pre bezpečné, nerušené a nepretržité 
zabezpečovanie humanitárnej pomoci, evakuácií a lekárskej starostlivosti je tiež 
porušením medzinárodného humanitárneho práva a niekoľkých rezolúcií Bezpečnostnej 
rady OSN (BR OSN); keďže BR OSN nedosiahla dohodu napriek jednotnému postoju 
EÚ; keďže Rusko v minulých rokoch vetovalo 14 rezolúcií BR OSN a zohráva aktívnu 
úlohu pri obmedzovaní obsahu týchto rezolúcií;

M. keďže dohoda medzi USA a Tureckom o dočasnom prímerí zo 17. októbra 2019 
nezohľadňuje skutočnú situáciu na mieste; keďže novovzniknuté napätie a hrozby by po 
120-hodinovom prímerí mohli viesť k narušeniu bezpečnosti civilného obyvateľstva;

N. keďže je povinnosťou medzinárodného spoločenstva a jednotlivých štátov vyvodiť 
zodpovednosť voči osobám zodpovedným za porušovanie medzinárodného práva v 
oblasti ľudských práv a humanitárneho práva počas konfliktu v Sýrii, a to aj 
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prostredníctvom uplatňovania zásady univerzálnej súdnej právomoci a vnútroštátnych 
právnych predpisov; keďže na tento cieľ možno využiť existujúce vnútroštátne 
a medzinárodné súdy a tribunály alebo ad hoc medzinárodné trestné tribunály, ktoré sa 
ešte len zriadia;

O. keďže EÚ je aj naďalej odhodlaná uspieť pri rokovaniach vedených pod záštitou 
osobitného vyslanca OSN pre Sýriu známych ako ženevský proces; keďže 23. 
septembra 2019 generálny tajomník OSN oznámil popri Valnom zhromaždení OSN 
dohodu o vytvorení ústavného výboru, ktorý sa teraz možno nebude môcť zísť v 
dôsledku jednostranného vojenského zásahu Turecka;

P. keďže situácia v Sýrii a neexistencia komplexnej, skutočnej a inkluzívnej politickej 
transformácie naďalej brzdia úplné vykonávanie stratégie EÚ pre Sýriu, a najmä 
významnú pomoc, ktorú EÚ môže poskytnúť na obnovu krajiny; keďže obnova Sýrie by 
sa mala zakladať na prístupe zdola nahor a posilnení postavenia miestnych subjektov, 
čím sa vylúčia známe teroristické skupiny; keďže 25. apríla 2018 EÚ zorganizovala 
tretiu bruselskú konferenciu o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu; keďže 
všetci darcovia by si mali splniť záväzky;

Q. keďže úsilie, ktoré vyvíja EÚ pri poskytovaní humanitárnej pomoci a plánovaní 
budúcnosti Sýrie, je chvályhodné; keďže EÚ by nemala nikdy poskytnúť bezvýhradnú 
pomoc na obnovu Sýrie pod vedením a kontrolou Asada a jeho spojencov Ruska 
a Iránu; keďže nemožno dovoliť, aby Asad, Turecko, Rusko a Irán nemuseli znášať 
hospodárske dôsledky svojich vojenských zásahov; keďže všetky záväzky týkajúce sa 
obnovy sa musia využiť na podporu mieru a zodpovednosti;

R. keďže Rada zaviedla v súvislosti so situáciou v Sýrii celý rad reštriktívnych opatrení, 
ktoré sú namierené proti osobám zodpovedným za represie voči civilnému obyvateľstvu 
v Sýrii a jednotlivcom alebo subjektom, ktoré sú s nimi spojené; keďže v reakcii na 
vojenskú ofenzívu Turecka v severovýchodnej Sýrií prijali USA sankcie voči tureckým 
ministerstvám a vysokým vládnym predstaviteľom; keďže niektoré členské štáty uvalili 
na Turecko zbrojné embargo;

1. dôrazne odsudzuje jednostranný vojenský zásah Turecka na severovýchode Sýrie a 
vyzýva Turecko, aby ho okamžite a s trvalou platnosťou zastavilo; zdôrazňuje, že 
otvorenie nových frontov v Sýrii nie je v záujme bezpečnosti Turecka, a varuje pred 
ďalším zhoršením sýrskej humanitárnej krízy; požaduje úplné dodržiavanie 
humanitárneho práva vrátane ochrany civilného obyvateľstva;

2. dôrazne odsudzuje údajné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho 
práva počas tohto konfliktu, a to nielen v prípadoch, ktoré majú podľa neoverených 
informácií na svedomí jednotky podporované Tureckom, ale aj v prípadoch, za ktoré 
zodpovedajú jednotky Asadovho režimu podporované spojencami Ruskom a Iránom a 
teroristické organizácie zaradené do zoznamu OSN;

3. vyzýva PK/VP, aby predostrela tureckým orgánom pozíciu EÚ a položila základy silnej 
a komplexnej reakcie EÚ na túto krízu; naliehavo ju vyzýva, aby iniciovala dialóg 
s tureckými orgánmi v záujme rýchlej deeskalácie situácie a udržateľného vyriešenia 
tejto krízy; zdôrazňuje, že EÚ by mala v spolupráci so svojimi medzinárodnými 
partnermi zvážiť všetky dostupné možnosti vrátane leteckého zhadzovania pomoci, 
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koridorov humanitárnej pomoci a vytvorenia bezletových zón v zmysle rezolúcie BR 
OSN;

4. opätovne zdôrazňuje, že ďalšia eskalácia a destabilizácia v tomto regióne by mala 
závažné dôsledky z hľadiska zvyšovania bezpečnostných rizík, humanitárnych kríz a 
migračných tokov, a to tak pre samotný región, ako aj pre EÚ; vyzýva Komisiu, aby po 
každej stránke pripravila EÚ, aby tak dokázala čo najlepšie reagovať na každú situáciu, 
ktorá by mohla vzniknúť, a aby informovala Európsky parlament o všetkých dôsledkoch 
ďalšej eskalácie a destabilizácie v regióne;

5. víta rozhodnutie rôznych členských štátov pozastaviť udeľovanie licencií na vývoz 
zbraní do Turecka; pripomína najmä, že je potrebné, aby všetky členské štáty EÚ 
dôsledne uplatňovali pravidlá stanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP2 o 
vývoze zbraní vrátane dôrazného uplatňovania kritéria 4 o regionálnej stabilite; 
naliehavo vyzýva PK/VP, aby vzhľadom na závažné obvinenia z porušovania 
medzinárodného humanitárneho práva spustila iniciatívu za zavedenie komplexného 
zbrojného embarga EÚ voči Turecku;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada pre zahraničné veci, ktorá zasadala 14. októbra 
2019, nebola schopná dohodnúť sa na celoúnijnom zbrojnom embargu pre Turecko, 
ktoré presadzovalo Nemecko a Francúzsko;

7. pripomína aktérom zodpovedným za súčasnú vojenskú operáciu, že sú podľa 
medzinárodného práva zodpovední za zločiny, ktoré páchajú v Sýrii, a že páchatelia 
týchto zločinov, či už ide o štáty alebo jednotlivcov, budú braní na zodpovednosť; 
pripomína povinnosť prísne dodržiavať medzinárodné právo; vyzýva na prijatie 
stratégie EÚ na vyvodenie zodpovednosti za zločiny spáchané v Sýrii;

8. vyzýva Radu, aby predložila súbor cielených sankcií a zákazov udeľovania víz pre 
oficiálnych tureckých predstaviteľov zodpovedných za porušovanie ľudských práv 
počas súčasnej tureckej vojenskej intervencie spolu s podobným návrhom zameraným 
na tureckých predstaviteľov zodpovedných za potláčanie základných práv v Turecku; 
naliehavo žiada všetky členské štáty, aby zabezpečili úplný súlad s rozhodnutím Rady 
2013/255/SZBP3 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, najmä pokiaľ ide o zmrazenie 
aktív osôb v ňom uvedených a zákaz prijímania osôb, ktoré majú prospech zo sýrskeho 
režimu alebo ktoré tento režim podporujú;

9. upozorňuje, že vzhľadom na obavy z nedostatočného dodržiavania ľudských práv 
Parlament v posledných rokoch iniciatívne znižuje finančné prostriedky v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); usudzuje, že nedávne kroky tureckých orgánov 
sú v rozpore s európskymi hodnotami; vyzýva Komisiu, aby zmrazila všetky finančné 
prostriedky IPA pre Turecko a podmienila ich správaním Turecka v budúcnosti a aby sa 
preto uistila, že žiadne (budúce) finančné prostriedky EÚ sa nepoužijú na financovanie 
prebiehajúcej vojenskej operácie ani na uľahčenie akýchkoľvek nútených návratov 

2 Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá 
upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).
3 Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 
1.6.2013, s. 14).
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sýrskych utečencov do tzv. bezpečnej zóny;

10. je mimoriadne znepokojený správami o tom, že stovky väzňov ISIS vrátane mnohých 
zahraničných bojovníkov unikajú počas tureckej ofenzívy z táborov v severnej Sýrii, čo 
zvyšuje riziko obnovenia ISIS; naliehavo vyzýva PK/VP, aby požiadala turecké orgány 
o objasnenie a overenie vyjadrenia tureckého prezidenta, ktorý v liste zo 14. októbra 
2019 adresovanom denníku Wall Street Journal ubezpečoval, že severovýchodnú Sýriu 
neopustia žiadni bojovníci ISIS, a aby si vyžiadala informácie o opatreniach Turecka v 
tomto smere; vyzýva národné spravodajské agentúry a bezpečnostné služby, aby zvýšili 
ostražitosť, pokiaľ ide o možný návrat zahraničných bojovníkov a ich rodín;

11. je znepokojený dramatickou situáciou a osudom európskych detí, ktoré sa narodili 
bojovníkom Islamského štátu v severnej Sýrii; vyzýva členské štáty, aby venovali 
osobitnú pozornosť situácii a potrebám týchto detí v záujme dodržiavania ich 
základných práv; vyzýva členské štáty, aby pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa 
detí zohľadňovali v prvom rade najlepší záujem dieťaťa;

12. vyjadruje hlboké poľutovanie nad opakovanými neúspešnými regionálnymi 
a medzinárodnými pokusmi o skončenie vojny a naliehavo vyzýva na obnovenú 
a intenzívnu globálnu spoluprácu v záujme dosiahnutia mierového a udržateľného 
riešenia konfliktu v súlade s rezolúciou BR OSN 2254 a Ženevským komuniké z roku 
2012;

13. vyzýva členské štáty, aby opätovne požiadali BR OSN o prijatie rezolúcie, ktorá Rade 
umožní cielene konať a ktorej konečným zámerom bude bezpečnostná zóna v severnej 
Sýrii pod vedením OSN v prospech ľudí, ktorí tam žijú;

14. opätovne potvrdzuje svoju podporu úsiliu globálnej koalície proti Dá’iš, ktorej 
partnerom je aj Turecko; zdôrazňuje, že koalícia a sýrske partnerské ozbrojené sily 
dosiahli významný pokrok v ťažení proti Dá’iš v Sýrii, no vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že jednostranná vojenská akcia Turecka tento pokrok diskredituje; vyzýva USA, 
aby si vzhľadom na dôležitosť boja proti Dá’iš plnili povinnosti v rámci koalície;

15. žiada, aby sa dodržiavalo právo etnických a náboženských skupín a menšín v Sýrii a 
všetkých vysídlených osôb na život, resp. návrat do svojej historickej a tradičnej 
domoviny za dôstojných, rovnakých a bezpečných podmienok;

16. uznáva úctyhodnú solidaritu, ktorú preukázali Jordánsko, Libanon a Turecko voči 
utečencom, a žiada, aby EÚ a členské štáty naďalej poskytovali finančnú podporu na 
riešenie naliehavých potrieb utečencov a ich hostiteľských komunít; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky EÚ nepoužívali na 
financovanie prebiehajúcej vojenskej operácie ani na uľahčenie akýchkoľvek nútených 
návratov sýrskych utečencov do tzv. bezpečnej zóny; pripomína potrebu dodržiavať 
zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia; odmieta vyhlásenia prezidenta Erdogana, 
v ktorých hrozil EÚ obrovským prílevom utečencov;

17. pripomína odporúčanie uvedené vo svojom uznesení z 13. marca 2019 o správe 
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Komisie o Turecku za rok 20184, aby Komisia a Rada Európskej únie v súlade s 
rokovacím rámcom formálne pozastavili prístupové rokovania s Tureckom a aby každá 
politická angažovanosť medzi EÚ a Tureckom vychádzala z ustanovení 
o podmienenosti týkajúcich sa dodržiavania demokracie, právneho štátu a základných 
práv;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených 
národov, Turecku, členom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a všetkým stranám 
zapojeným do konfliktu a aby zabezpečil preklad tohto textu do arabčiny a turečtiny.

4 Prijaté texty, P8_TA(2019)0200.


