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Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades sõjategevuse ägenemist Süürias, eelkõige Aleppos, mis on langenud tugeva 

pommitamise ohvriks ja kus rünnatakse ka meditsiinirajatisi; arvestades, et hoolimata 

rahvusvaheline üldsuse pingutustest sõjategevus lõpetada, on olukord järsult ja kiiresti 

halvenenud; 

B. arvestades, et Euroopa Liit on üks peamistest humanitaarabi andjatest inimestele, kes 

põgenevad Süüriast ennenägematu vägivalla ja hävitustöö eest; arvestades, et ühtsuse 

puudumine rahvusvahelisel tasandil teeb Süüria sõjale läbirääkimiste teel lahenduse 

leidmise palju raskemaks;  

C. arvestades, et EL peaks jätkama jõupingutusi ning võtma endale Süüria 

rahukokkuleppe läbirääkimistel liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

ja komisjoni asepresidendi kaudu ühiselt palju selgema rolli; 

1. mõistab teravalt hukka kõik tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu suunatud rünnakud, 

igasuguste piiramiste jätkumise Süürias ja asjaolu, et abi vajavatel süürlastel puudub 

juurdepääs humanitaarabile; väljendab sügavaimat muret Aleppos ja Süüria muudes 

sissepiiratud piirkondades viibivate inimeste, sealhulgas paljude naiste ja laste 

kannatuste pärast, sest neil puudub juurdepääs esmastele humanitaarkaupadele ja nad 

vajavad hädasti toitu, puhast vett ja meditsiinitarbeid; 

2. mõistab teravalt ja tingimusteta hukka humanitaarabi konvoi ja Punase Risti lao 

ründamise Aleppo lähedal, mis on rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsine ja 

murettekitav rikkumine ja võimalik sõjakuritegu; avaldab austust 

humanitaartöötajatele, kes hukkusid Aleppo ja Süüria muude piirkondade elanikke 

abistada püüdes, ning avaldab siirast kaastunnet ohvrite perekondadele ja sõpradele; 

nõuab, et sõja- ja inimsusevastaste kuritegude toimepanijad võetaks tagajärgede eest 

vastutusele; 



 

 

3. palub kõigil konflikti osapooltel, eelkõige aga Venemaal ja Assadi režiimil peatada 

kõik tsiviilisikute ja tsiviiltaristu (sh vee- ja elektritaristu) vastased rünnakud, võtta 

usutavaid ja viivitamatuid meetmeid sõjategevuse lõpetamiseks, lõpetada kõik 

piiramised ja võimaldada humanitaarabiasutustele kiire, ohutu ja takistamatu 

juurdepääs kõigile abi vajavatele inimestele;  

4. peab kiiduväärseks Aleppole suunatud ELi kiireloomulise humanitaarabi algatust, 

millega lisaks rahaliste vahendite kasutuselevõtmisele kiireloomuliste 

humanitaarvajaduste rahuldamiseks tagatakse ka haavatute ja haigete, eelkõige naiste, 

laste ja eakate evakueerimise Ida-Aleppost; nõuab tungivalt, et kõik osapooled 

annaksid humanitaarsaadetiste kohaletoimetamisele ja meditsiinilisele evakuatsioonile 

kiiresti loa; 

5. nõuab tungivalt, et kõik rahvusvahelise Süüria toetusrühma liikmed alustaksid uuesti 

läbirääkimisi, et aidata kaasa stabiilse vaherahu kehtestamisele ja tõhustada tööd 

püsiva poliitilise lahenduse leidmiseks Süürias; toetab täielikult ÜRO erisaadiku 

Staffan de Mistura sellealaseid pingutusi; 

6. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni 

asepresidendil teha uusi pingutusi ELi ühise Süüria-strateegia väljatöötamiseks, mis 

oleks suunatud poliitilise lahenduse leidmisele Süürias ning hõlmaks järelevalve- ja 

jõustamisvahendeid, mis tugevdaksid rahvusvahelises Süüria toetusrühmas sõlmitud 

kokkulepete ja seal võetud kohustuste täitmist; 

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, 

komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ühinenud Rahvaste 

Organisatsioonile, rahvusvahelise Süüria toetusrühma liikmetele ja kõikidele Süüria 

konfliktiga seotud osapooltele.  


