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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 ja Türgi kohta;

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni terrorismi käsitleva 
erikomisjoni tähelepanekute ja soovituste kohta1,

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

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

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 14. oktoobri 2019. aasta avaldust Süüria 
kohta,

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

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. oktoobri 2019. aasta järeldusi Türgi kohta,

– võttes arvesse komisjoni ja kõrge esindaja 14. märtsi 2017. aasta ühisteatist „ELi Süüria 
strateegia alused“ (JOIN(2017)0011) ja nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi Süüria 
kohta,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, eriti 18. detsembri 2015. aasta 
resolutsiooni 2254(2015) ja 2012. aasta Genfi kommünikeed,

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

– võttes arvesse 1923. aasta Lausanne’i lepingut, millega määrati kindlaks Türgi piirid,

– võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et pärast president Trumpi 9. oktoobri 2019. aasta otsust USA väed Kirde-
Süüriast välja viia algatas Türgi rahvusvahelise õiguse vastaselt sõjalise operatsiooni 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0512.



RE\1191166ET.docx 3/6 PE637.868v01-00

ET

(operatsiooni „Rahu allikas“) Süüria demokraatlike jõudude kontrolli all olevatele 
aladele; arvestades, et see on kaasa toonud tsiviilohvreid ja kümnete tuhandete inimeste 
sundrände; arvestades, et 17. oktoobril leppis Türgi Ameerika Ühendriikidega kokku 
viiepäevase relvarahu Kirde-Süürias, et võimaldada kurdi vägedel taanduda;

B. arvestades, et Euroopa Liit toetab jätkuvalt Süüria riigi ühtsust, suveräänsust ja 
territoriaalset terviklikkust,

C. arvestades, et pärast seda, kui kurdi relvajõud nõustusid Venemaa vahendatud 
kokkuleppega Türgi rünnaku ärahoidmiseks, tungisid Bashar al-Assadi väed 14. 
oktoobril 2019. aastal Kirde-Süüria linnadesse; arvestades, et Venemaa 
kaitseministeeriumi andmetel patrullivad Vene väed rindejoonel Türgi ja Süüria armee 
positsioonide vahel, et neid üksteisest lahus hoida;

D. arvestades, et piirkonnas on arvukalt Euroopast ja mujalt pärit terroristidest 
välisvõitlejaid, kelle liikumisest täpsemad andmed puuduvad;

E. arvestades ohtu, et kurdide kontrollitud laagrites kinni peetavad Daeshi võitlejad võivad 
põgeneda, kuna laagrites ei ole piisavalt valvureid;

F. arvestades, et mitmest Põhja-Süüria vanglast on põgenenud Daeshi vange, sealhulgas 
ELi kodanikke;

G. arvestades, et inimeste sundümberasustamine sõjalise taktikana, sealhulgas eesmärgiga 
tuua kaasa demograafilised muutused, on rahvusvahelise humanitaarõiguse selge 
rikkumine; arvestades, et ohutu, takistamatu ja püsiva humanitaarabi, evakueerimise ja 
arstiabi tõkestamine on rahvusvahelise humanitaarõiguse ja mitme ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni rikkumine; arvestades, et ÜRO ja tema partnerid 
toimetavad jätkuvalt humanitaarabi kümnetele tuhandetele vägivalla eest põgenenud 
inimestele;

H. arvestades, et nõukogu on Süüria olukorra tõttu kehtestanud rea autonoomseid piiravaid 
meetmeid Süüria tsiviilelanike vastaste vägivaldsete repressioonide eest vastutavate 
ning nendega seotud isikute ja üksuste vastu;

I. arvestades, et vastuseks Türgi sõjategevusele Kirde-Süürias on Ameerika Ühendriigid 
kehtestanud Türgi vastu sanktsioonid;

J. arvestades, et Euroopa Parlament on soovitanud, et komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu 
kooskõlas ELi-Türgi läbirääkimisraamistikuga ametlikult peataksid kõik 
ühinemiskõnelused Türgiga;

1. mõistab kindlalt ja tingimusteta hukka Türgi sõjategevuse Kirde-Süürias, mis kujutab 
endast rahvusvahelise õiguse ränka rikkumist, kahjustab kogu piirkonna stabiilsust ja 
julgeolekut, põhjustab uusi kannatusi niigi sõjast kurnatud elanikkonnale ning takistab 
humanitaarabi andmist; kiidab heaks Ameerika Ühendriikide ja Türgi vahel kokku 
lepitud ajutise relvarahu; nõuab tungivalt, et Türgi lõpetaks sõjalise sekkumise, mis ei 
lahenda riigi tegelikke julgeolekuprobleeme; on seisukohal, et Türgi mis tahes sõjaline 
operatsioon, mis toimub väljaspool Türgi piire ja mida rahvusvaheline üldsus ei ole 
eelnevalt heaks kiitnud, on ebaseaduslik;
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2. rõhutab, et Türgi julgeolekumuresid Süüria kirdeosas tuleks käsitleda poliitiliste ja 
diplomaatiliste, mitte aga sõjaliste vahenditega, ja kooskõlas rahvusvahelise 
humanitaarõigusega;

3. mõistab teravalt hukka kõik konflikti ajal toime pandud vägivallateod ning arvukad 
inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, eelkõige Assadi vägede 
kuriteod; rõhutab, et kõik, kes Süürias kuritegusid toime panevad, olgu nad riigid või 
üksikisikud, võetakse vastutusele;

4. väljendab suurt muret Daeshi vangide põgenemise pärast, sest paljud neist on ELi 
kodanikud ja väga tõenäoliselt on neil ELi passid, ning kuna juba praegu on teadmata 
arvukate selles piirkonnas viibinud Euroopa välisvõitlejate asukoht, kasvab oht, et 
välisvõitlejad pöörduvad ELi tagasi;

5. teeb seetõttu liikmesriikidele ülesandeks Schengeni infosüsteemi ning muude 
asjakohaste riiklike, ELi ja rahvusvaheliste andmebaaside kaudu süstemaatiliselt 
kontrollida ELi õiguse alusel vaba liikumise õigust omavaid isikuid, samuti kolmandate 
riikide kodanikke; nõuab tungivalt, et liikmesriigid oleksid eriti valvsad ja hoiduksid 
niivõrd kui võimalik üksnes sihipärasest välispiirikontrollist;

6. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid tagaksid, et kogu vajalik teave terroristidest 
välisvõitlejate kohta registreeritakse nõuetekohaselt ELi andmebaasides;

7. nõuab tungivalt, et liikmesriigid aktiivselt kasutaksid broneeringuinfot ja võrdleksid 
seda asjakohaste andmebaasidega, pidades silmas terrorismi ja muude raskete 
kuritegude ennetamist, avastamist, uurimist ja nende eest vastutusele võtmist; nõuab 
tungivalt, et Europol kasutaks liikmesriikide jõupingutuste toetamiseks kõiki oma 
võimalusi, muu hulgas teabekeskust „Travellers”; tunneb muret selle pärast, et rohkem 
kui aasta pärast ELi broneeringuinfo direktiivi ülevõtmise kuupäeva ei ole kõik 
liikmesriigid seda ikka veel täielikult üle võtnud ning see on tekitanud asjatuid 
julgeolekulünki;

8. kutsub liikmesriike ja ELi ameteid üles jälgima kõiki terroristidest välisvõitlejaid ning 
tagama tuvastatult Euroopasse tagasi pöördunute suhtes ühtsed turvameetmed ja 
kohtulikud järelmeetmed; palub komisjonil aidata liikmesriike kooskõlastatud 
klassifitseerimissüsteemide loomisel, et eristada suure, keskmise ja väikese riskiga 
tagasipöördujaid;

9. lükkab kindlalt tagasi kõik Türgi ametiasutuste katsed seostada oma sõjaline tegevus 
Põhja-Süürias Süüria pagulaste saatusega Türgi territooriumil;

10. kahetseb südamest, et korduvad piirkondlikud ja rahvusvahelised püüded Süüria sõda 
lõpetada on nurjunud; nõuab uut pingelist ülemaailmset koostööd, et leida konfliktile 
rahumeelne ja püsiv lahendus kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2254 
ja 2012. aasta Genfi kommünikeega;

11. nõuab, et EL reageeriks sellele kriisile jõuliselt ja terviklikult; rõhutab, et EL peaks 
kaaluma kõiki koostöövõimalusi rahvusvaheliste partneritega, sh ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni alusel õhusildade loomist ja lennukeelutsoonide 
kehtestamist;
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12. kinnitab oma toetust ülemaailmse Daeshi-vastase koalitsiooni jõupingutustele, mille 
osaline on ka Türgi; rõhutab, et koalitsioon ja selle Süüria partnerjõud on Daeshi-
vastases kampaanias Süürias märkimisväärset edu saavutanud; rõhutab, et Süüria 
demokraatlikel jõududel on olnud selles kampaanias oluline roll;

13. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid tagaksid täieliku vastavuse nõukogu 31. mai 2013. 
aasta otsusele 2013/2255/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta2, 
eelkõige seoses selles loetletud isikute varade külmutamisega ning Süüria režiimist kasu 
saavate või seda toetavate isikute vastuvõtmisele kehtestatud piirangutega;

14. rõhutab, et Süüria etnilistel ja usulistel rühmadel on õigus oma ajaloolistel ja 
traditsioonilistel asualadel väärikalt ja turvaliselt elada või sinna naasta; juhib 
tähelepanu sellele, et EL ei paku stabiliseerimis- ega arenguabi piirkondades, kus 
kohalike elanike õigusi eiratakse või rikutakse;

15. rõhutab vajadust tagada, et ELi toetust ei kasutataks käimasoleva sõjalise operatsiooni 
rahastamiseks ega Süüria pagulaste sunniviisilise tagasisaatmise hõlbustamiseks nn 
turvatsooni;

16. peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei suutnud vastu võtta ühehäälset otsust kogu ELi 
hõlmava relvaekspordikeelu kohta Türgisse; kiidab heaks otsuse kooskõlastada 
liikmesriikide embargod tulevase relvamüügi suhtes Türgile; kiidab heaks mõne ELi 
liikmesriigi otsuse viivitamata lõpetada Türgisse relvade müümiseks ekspordilitsentside 
andmine; nõuab, et kogu ELis keelataks relvaeksport Türki;

17. nõuab tungivalt, et liikmesriigid koostaksid ühise seisukoha, kuidas käsitleda 
konfliktipiirkonda jäänud Euroopa terroristidest välisvõitlejaid ja nende perekondi, 
arvestades, et piirkonnas on kinni peetud 50 eri riigist pärit terroristidest võitlejaid; 
nõuab seetõttu, et loodaks rahvusvaheline kohus, mis uuriks terroriakte ja raskeid 
kuritegusid ning võtaks süüdlased vastutusele kooskõlas rahvusvahelise korraga;

18. palub nõukogul kaaluda võimalust võtta Türgi suhtes sobivad sihipärased 
majandusmeetmed, mis ei tohi mõjutada kodanikuühiskonda ega inimesi, keda riigi 
majanduskriis on niigi rängalt tabanud;

19. on veendunud, et arvestades Türgi tõsiseid ja pidevaid katseid liikmesriikide vastu 
suunatud agressiivse käitumisega kahjustada piirkonna stabiilsust ning Türgi hiljutist 
ühepoolset sõjategevust Süüria kirdeosa kurdi elanikkonna vastu, mis on põhjustanud 
Süüria pagulaste uue sundrände, takistab tõsiselt humanitaarabi kättesaadavust, 
põhjustab tsiviilisikutele ränki kannatusi, kõigutab kogu piirkonna stabiilsust ja 
nõrgestab demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi, on Türgile ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendist eraldatavate vahendite kärpimine ja 100 miljoni euro 
külmutamine (summa, mis tuleb paigutada reservi) õigustatud; rõhutab siiski, et 
vahendite külmutamine ja kärpimine ei tohiks puudutada kodanikuühiskonda ega Süüria 
pagulasi ega takistada Türgi üliõpilasi osalemast Euroopa vahetusprogrammides, nagu 
Erasmus+;

2 ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.
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20. kordab oma nõudmist, et ühinemisläbirääkimised Türgiga peatataks täielikult; tuletab 
meelde, et mis tahes poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel peaks tuginema 
demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele tingimuslikkuse sätetele;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 
ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Türgi valitsusele 
ja parlamendile, rahvusvahelise Süüria toetamise rühma liikmetele ning kõikidele 
konfliktiosalistele.


