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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 Turecku,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2018 o zisteniach a odporúčaniach 
Osobitného výboru pre terorizmus1,

– so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a najmä na vyhlásenie z 9. októbra 2019 o 
najnovšom vývoji v severovýchodnej Sýrii,

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

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 14. októbra 2019 o 
Sýrii,

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

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

– so zreteľom na spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade zo 14. marca 2017 
s názvom Prvky stratégie EÚ pre Sýriu (JOIN(2017)0011) a závery Rady z 3. apríla 
2017 o Sýrii,

– 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 Lausannskú zmluvu z roku 1923, ktorá vymedzila hranice Turecka,

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

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

A. keďže Turecko po rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa o stiahnutí jednotiek USA zo 
severovýchodnej Sýrie 9. októbra 2019 začalo vojenskú operáciu (Spring of Peace, 

1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0512.
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Prameň mieru) v oblastiach kontrolovaných Demokratickými silami Sýrie (SDF), čo je 
v rozpore s medzinárodným právom; keďže táto operácia si vyžiadala civilné obete a 
spôsobila vysídlenie desaťtisícov občanov; keďže 17. októbra sa Turecko dohodlo so 
Spojenými štátmi na päťdňovom prímerí v severovýchodnej Sýrii, aby bolo možné  
stiahnuť kurdské sily;

B. keďže EÚ naďalej odhodlane podporuje jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť 
sýrskeho štátu;

C. keďže jednotky Baššára al-Asada vstúpili do miest cez severovýchodnú Sýriu 14. 
októbra 2019 po tom, ako kurdské sily súhlasili s dohodou, ktorú sprostredkovalo 
Rusko, o pokuse o zastavenie tureckého útoku; keďže podľa ministerstva obrany Ruska 
ruské jednotky hliadkujú medzi pozíciami tureckej a sýrskej armády, aby nedošlo k ich 
stretu;

D. keďže v regióne je mnoho európskych a iných zahraničných teroristických bojovníkov, 
ktorých miesto pobytu je v súčasnosti neznáme;

E. keďže hrozí, že bojovníci skupiny Dá’iš zadržiavaní v táboroch, ktoré majú pod 
kontrolou Kurdi, by mohli ujsť, pretože v súčasnosti nie je dosť strážnikov;

F. keďže väzni Dá’iš vrátane občanov EÚ unikli z rôznych väzníc v severnej Sýrii;

G. keďže nútené vysídľovanie ľudí ako vojnová taktika, ktorá sa používa aj na dosiahnutie 
demografickej zmeny, je jednozačným porušením medzinárodného humanitárneho 
práva; keďže bránenie bezpečnému, nerušenému a nepretržitému poskytovaniu 
humanitárnej pomoci, evakuácií a lekárskej starostlivosti je porušením medzinárodného 
humanitárneho práva a niekoľkých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN); 
keďže OSN a jej partneri naďalej zabezpečujú dodávky humanitárnej pomoci 
desaťtisícom ľudí, ktorí boli vysídlení násilím;

H. keďže Rada zaviedla v súvislosti so situáciou v Sýrii celý rad autonómnych 
reštriktívnych opatrení, ktoré sú namierené proti osobám zodpovedným za násilné 
represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, ako aj jednotlivcom alebo subjektom, 
ktoré sú s nimi spojené;

I. keďže USA zaviedli voči Turecku sankcie v reakcii na jeho vojenskú ofenzívu v 
severovýchodnej Sýrií;

J. keďže Európsky parlament odporučil, aby Komisia a Rada Európskej únie v súlade 
s rokovacím rámcom EÚ – Turecko formálne pozastavili všetky prístupové rokovania 
s Tureckom;

1. dôrazne odsudzuje jednostranný vojenský zásah Turecka v severovýchodnej Sýrii, ktorý 
predstavuje vážne porušenie medzinárodného práva, narúša stabilitu a bezpečnosť 
celého regiónu, spôsobuje ďalšie utrpenie obyvateľstvu, ktoré už je postihnuté vojnou, a 
znemožňuje prístup k humanitárnej pomoci; víta dočasné prímerie, na ktorom sa 
dohodli USA a Turecko; naliehavo vyzýva Turecko, aby ukončilo vojenský zásah, ktorý 
nevyrieši základné bezpečnostné problémy krajiny; považuje každú tureckú vojenskú 
operáciu mimo hraníc Turecka, ktorú najskôr neschválilo medzinárodné spoločenstvo, 
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za nezákonnú;

2. zdôrazňuje, že bezpečnostné obavy Turecka týkajúce sa severovýchodnej Sýrie by sa 
mali riešiť politickými a diplomatickými prostriedkami a v súlade s medzinárodným 
humanitárnym právom, a nie vojenskými akciami;

3. dôrazne odsudzuje všetky brutálne činy a množstvo prípadov porušenia ľudských práv a 
medzinárodného humanitárneho práva, ktoré boli spáchané počas konfliktu, najmä 
zločiny páchané ozbrojenými silami Asadovho režimu; zdôrazňuje, že tí, ktorí páchajú 
zločiny v Sýrii, či už ide o štáty alebo osoby, sa budú brať na zodpovednosť;

4. vyjadruje hlboké znepokojenie nad útekom väznených príslušníkov hnutia Dá’iš, keďže 
mnohí z nich sú občanmi EÚ a s najväčšou pravdepodobnosťou majú pri sebe pasy EÚ, 
a vzhľadom na to, že v regióne sa už vyskytujú európski zahraniční teroristickí 
bojovníci, je ešte väčšie riziko, že sa do EÚ vrátia zahraniční teroristickí bojovníci;

5. preto poveruje členské štáty, aby systematicky kontrolovali osoby, ktoré majú podľa 
právnych predpisov EÚ právo na voľný pohyb, ako aj štátnych príslušníkov tretích 
krajín, prostredníctvom Schengenského informačného systému a iných príslušných 
vnútroštátnych, európskych a medzinárodných databáz; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby boli mimoriadne ostražité a aby na vonkajších hraniciach čo najmenej vykonávali 
len presne cielené kontroly;

6. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby zabezpečili, že všetky relevantné informácie 
o zahraničných teroristických bojovníkoch budú riadne zaznamenané v databázach EÚ;

7. naliehavo vyzýva členské štáty, aby aktívne využívali údaje PNR a porovnávali ich s 
údajmi v príslušných databázach na účel prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a 
stíhania jednotlivcov za terorizmus a iné závažné trestné činy; naliehavo vyzýva 
Europol, aby v plnej miere využíval svoje kapacity, okrem iného aj tím koordinačného 
strediska Travellers, na podporu členských štátov v ich úsilí; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že hoci od dátumu transpozície smernice EÚ o PNR uplynul už viac ako jeden 
rok, v plnej miere ju ešte netransponovali všetky členské štáty, čo vytvára zbytočné 
bezpečnostné medzery;

8. vyzýva členské štáty a príslušné agentúry EÚ, aby sledovali všetkých zahraničných 
teroristických bojovníkov a zabezpečili jednotné bezpečnostné a súdne monitorovanie 
zahraničných bojovníkov, ktorí sa vrátili do Európy; vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom pri vytváraní harmonizovaných systémov klasifikácie s cieľom 
rozlišovať navrátilcov podľa toho, či predstavujú vysoké, stredné alebo nízke riziko;

9. odmieta akýkoľvek pokus tureckých orgánov spájať vojenské činnosti Turecka v 
severovýchodnej Sýrii s osudom sýrskych utečencov na tureckom území;

10. vyjadruje hlboké poľutovanie nad zlyhaním opakovaných regionálnych a 
medzinárodných pokusov o ukončenie vojny v Sýrii; vyzýva na obnovenú a intenzívnu 
globálnu spoluprácu s cieľom dosiahnuť mierové a trvalé riešenie konfliktu v súlade s 
rezolúciou BR OSN č. 2254 a so Ženevským komuniké z roku 2012;

11. požaduje výraznú a komplexnú reakciu EÚ na túto krízu; zdôrazňuje, že EÚ by mala pri 
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spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi brať do úvahy všetky dostupné 
možnosti vrátane leteckého zhadzovania pomoci a vytvorenia bezletových zón v zmysle 
rezolúcie BR OSN;

12. opätovne potvrdzuje svoju podporu úsiliu globálnej koalície proti Dá’iš, ktorej stranou 
je aj Turecko; zdôrazňuje, že koalícia a sýrske partnerské ozbrojené sily dosiahli 
významný pokrok v akciách zameraných na porážku Dá’iš v Sýrii; zdôrazňuje, že SDF 
zohráva v týchto akciách významnú úlohu;

13. naliehavo žiada všetky členské štáty, aby zabezpečili úplný súlad s rozhodnutím Rady 
2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii,2 najmä 
zmrazenie aktív osôb v ňom uvedených a zákaz prijímania osôb, ktoré majú prospech 
zo sýrskeho režimu alebo ktoré tento režim podporujú;

14. zdôrazňuje, že etnické a náboženské skupiny v Sýrii majú právo naďalej dôstojne a v 
bezpečí žiť vo svojej historickej a tradičnej domovine alebo sa do nej vrátiť; konštatuje, 
že EÚ neposkytne stabilizačnú ani rozvojovú pomoc v oblastiach, v ktorých sa 
nedodržiavajú alebo v ktorých sa porušujú práva miestneho obyvateľstva;

15. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky EÚ 
nepoužívali na financovanie prebiehajúcej vojenskej operácie ani na podporu 
akýchkoľvek nútených návratov sýrskych utečencov do tzv. bezpečnej zóny;

16. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada nebola schopná prijať jednomyseľné 
rozhodnutie o celoúnijnom zákaze vývozu zbraní do Turecka; víta rozhodnutie 
koordinovať vnútroštátne embargá na budúci predaj zbraní do Turecka; víta rozhodnutie 
niektorých členských štátov EÚ okamžite pozastaviť udeľovanie licencií na vývoz 
zbraní do Turecka; vyzýva na zavedenie celoúnijného zákazu vývozu zbraní do 
Turecka;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaujali spoločnú pozíciu k otázke, ako zaobchádzať 
s európskymi zahraničnými teroristickými bojovníkmi a ich rodinami, ktoré sú naďalej 
v regióne, vzhľadom na skutočnosť, že zahraniční teroristickí bojovníci zadržiavaní v 
tomto regióne pochádzajú z 50 rôznych krajín; žiada preto, aby bol zriadený 
medzinárodný súd s cieľom vyšetriť, posúdiť a odsúdiť jednotlivcov za teroristické činy 
a závažné zločiny, a to riadnym spôsobom na medzinárodnej úrovni;

18. vyzýva Radu, aby zvážila prijatie vhodných a cielených hospodárskych opatrení voči 
Turecku, ktoré nesmú mať vplyv na občiansku spoločnosť alebo ľudí, ktorých už aj tak 
veľmi poškodila hospodárska kríza krajiny;

19. domnieva sa, že vzhľadom na vážne a pretrvávajúce úsilie Turecka ohroziť regionálnu 
stabilitu agresívnym správaním voči členským štátom, ako aj na jeho nedávnu 
jednostrannú vojenskú akciu v severovýchodnej Sýrii namierenú proti kurdskému 
obyvateľstvu, ktorá viedla k ďalšiemu vysídľovaniu sýrskych utečencov a vážne 
ohrozila prístup k humanitárnej pomoci, spôsobila veľké utrpenie civilného 
obyvateľstva, narušila stabilitu celého regiónu a oslabila demokraciu, zásady právneho 

2 Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.
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štátu a základné práva, je opodstatnené znížiť prostriedky pre Turecko v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci a zmraziť 100 miliónov EUR (suma, ktorá sa má vložiť do 
rezervy); zdôrazňuje však, že zmrazenie a uvedené zníženie by sa nemalo zameriavať 
na občiansku spoločnosť alebo sýrskych utečencov ani by nemalo brániť tureckým 
študentom v účasti na európskych výmenných programoch, ako je Erasmus+;

20. opakuje svoju výzvu, aby sa prístupové rokovania s Tureckom úplne pozastavili; 
zdôrazňuje, že akákoľvek politická spolupráca medzi EÚ a Tureckom by mala 
vychádzať z ustanovení o podmienenosti týkajúcich sa dodržiavania demokracie, zásad 
právneho štátu a základných práv;

21. 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 EÚ, generálnemu tajomníkovi 
OSN, vláde a parlamentu Turecka, členom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie 
a všetkým stranám zapojeným do tohto konfliktu.


