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A Szíriában kialakult helyzet 
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a szíriai helyzetről 
(2012/2543(RSP)

Az Európai Parlament,

– tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a Külügyek Tanácsa Szíriáról szóló 2011. október 10-i, 2011. november 14-
i, 2011. december 1-jei és 2012. január 23-i következtetéseire, valamint az Európai 
Tanács 2011. október 23-i és december 9-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Szíriával kapcsolatos 2011. október 8-i, 2011. 
november 3-i és november 28-i, 2011. december 2-i, valamint 2012. február 1-jei és 4-
i nyilatkozataira,

– tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló és a 2011/273/KKBP 
határozatot hatályon kívül helyező 2011. december 1-jei 2011/782//KKBP tanácsi 
határozatara1, valamint a Külügyek Tanácsa 2012. január 23-i ülését követően 
meghozott, a szíriai rezsim elleni uniós korlátozó intézkedések megerősítését célzó 
tanácsi határozatra,

– tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 
442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 
36/2012/EU tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Arab Liga által a szíriai helyzetről 2011. augusztus 27-én, 2011. október 
16-án és 2011. november 12-én, 16-án és 24-én, valamint 2012. január 22-én és 2012. 
február 12-én kiadott nyilatkozatokra, az Arab Liga 2011. november 2-án kiadott 
cselekvési tervére, valamint az általa 2011. november 27-én elfogadott, Szíriával 
szemben alkalmazandó szankciókra,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2011. augusztus 3-i nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése harmadik bizottságának a Szíriai Arab 
Köztársaságban kialakult emberi jogi helyzetről szóló, 2011. november 22-i 
határozatára,

– tekintettel a független nemzetközi vizsgálóbizottság Szíriai Arab Köztársaságról szóló, 
2011. november 23-i jelentésére,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának (EJT) a Szíriai Arab Köztársaságban 
kialakult emberi jogi helyzetről szóló, 2011. december 2-i határozatára,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,
                                               
1 HL L 319., 2011.12.2., 56. o.
2 HL L 16., 2012.1.19., 1. o.



– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések és bánásmódok elleni egyezményre, 
a gyermekek jogairól szóló egyezményre, illetve a gyermekek fegyveres konfliktusba 
való bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvre, valamint a népirtás bűntettének 
megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményre, amelyek közül Szíria mindnek 
részes fele,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel azóta, hogy Szíriában 2010 márciusa óta erőszakot alkalmaznak a békés 
tüntetőkkel szemben, drámai módon elterjedtek a módszeres kivégzések, az erőszak és 
a kínzások, a szíriai hadsereg pedig továbbra is célzott gyilkosságokkal, kínzásokkal és 
tömeges letartóztatásokkal lép fel; mivel a kormány vezette erők egész Szíriában 
városokat tartanak ostrom alatt és bombázzák azokat; mivel az élelmiszerekhez és 
egészségügyi felszerelésekhez való hozzáférés rendkívül nehéz; mivel az erőszak és a 
kitelepítések miatt sok szíriai humanitárius helyzete romlik;

B. mivel az ENSZ becslése szerint a szíriai halálesetek száma a 11 hónapos felkelés alatt 
meghaladta az 5400-at, ugyanakkor nagyon nehéz naprakész adatokat szerezni, mivel 
egyes területek, például Homsz bizonyos részei teljesen el vannak zárva; mivel ennél 
több ezerrel nagyobb a sebesültek száma, legalább 69 000 embert letartóztattak, akik 
közül 32 000-t szabadon engedtek, 12 400-an pedig a szomszédos országokba 
menekültek; mivel az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja jelentése szerint több száz 
gyermeket megöltek, és százakat önkényesen letartóztattak, és fogva tartásuk ideje 
alatt megkínoztak és megerőszakoltak;

C. mivel az ostromlott Homsz városának lakói a városon belül folyamatos 
bombázásoknak vannak kitéve és attól tartanak, hogy a rezsim végső, halálos felszíni 
támadásra készül; mivel 2012. február 12-én az arab média bejelentette, hogy szíriai 
tankok és tüzérség tartja folyamatos tűz alatt Háma városát és folytatja a támadást 
Homsz ellen; mivel, ugyanakkor, a szír hatóságok kitartanak amellett, hogy „terrorista 
csoportokkal” harcolnak, és ezt addig folytatják, míg helyre nem áll a „rend”;

D. mivel Bassár el-Aszad elnök reformot és amnesztiát hangoztató számos ígérete soha 
nem valósult meg és a rezsim minden hitelességét és legitimitását elveszítette, ami a 
nemzetközi közösséget átfogóan arra késztette, hogy lemondásra szólítsa fel az 
elnököt;

E. mivel egy francia újságírót megöltek, egy holland újságírót pedig megsebesítettek, 
miközben a szíriai eseményekről való független tájékoztatás alapvető feladatukat 
teljesítették; mivel a szíriai hatóságok továbbra sem engedik be az országba a 
nemzetközi sajtó újabb képviselőit; mivel továbbra is a szíriai menekültek beszámolói, 
a Szíriában élő polgárok jelentései, valamint az egyedi műholdas kapcsolaton keresztül 
mobiltelefonok segítségével feltöltött felvételek az országból származó információk fő 
forrásai;

F. mivel az Arab Liga úgy határozott, hogy az ENSZ BT támogatását kéri a szíriai 
helyzet politikai megoldásához; mivel 2012. február 4-én az Oroszországi Föderáció és 
Kína megvétózta az ENSZ BT határozatát, mely támogatta az Arab Liga átfogó, békés, 
Szíria vezette politikai folyamat elindítására irányuló felhívását; mivel 2012. január 



28-án az Arab Liga felfüggesztette szíriai megfigyelő küldöttségét a helyzet súlyos 
romlása miatt;

G. mivel 2012. január 18-án hatályba léptek az EU Szíriával szembeni további korlátozó 
intézkedései, ideértve a szíriai rezsim által használatba vehető telekommunikációs 
megfigyelő berendezések exportját, egyes infrastrukturális projektekben való részvételt 
és ilyen projektek finanszírozását tiltó rendelkezéseket és további korlátozásokat a 
pénzforrások átutalására és a pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozóan;

H. mivel 2012. január 23-án 22 fő és 8 szervezet hozzáadásával bővítették az emberi 
jogok megsértéséért felelős személyek és a rezsimet pénzügyileg támogató szervezetek 
azon listáját, melynek tagjai ellen az EU korlátozó intézkedéseket vezetett be;

I. mivel a fokozódó erőszak és a biztonsággal kapcsolatos komoly aggodalmak miatt az 
Egyesült Államok bezárta szíriai nagykövetségét; mivel Franciaország, Olaszország, 
Hollandia, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Németország és Belgium visszahívta 
szíriai nagykövetét; mivel az Öböl-menti Együttműködési Tanács és Tunézia 
visszahívta nagykövetét és úgy határozott, hogy országaikból kiutasítja Szíria ott 
állomásozó nagyköveteit;

J. mivel 2011 márciusa óta több tízezer szíriai menekült keresett menedéket 
Törökországban; mivel Törökország nemzetközileg egyre jelentősebb szerepet játszik 
a szíriai erőszakkal szembeni ellenállásban;

K. mivel a Szíriát jellemző súlyos helyzet máris negatív hatást gyakorol a libanoni 
helyzetre, mert aggályos, hogy a konfliktus hamarosan átterjed erre az országra is, és 
következésképpen ez a térség egészére kiszámíthatatlan következményekkel jár majd;

L. mivel Oroszország továbbra is fegyvereket és egyéb katonai felszereléseket ad el a 
szíriai rezsimnek és haditengerészeti bázist tart fenn Szíriában; mivel az EU embargót 
hirdetett a Szíriába irányuló katonai felszerelésekre, és mivel Cipruson feltartóztattak 
egy orosz hajót, amely a ciprusi hatóságok szerint valótlanságokat állítva utóbb 
továbbhajózott Szíriába; mivel az incidens körülményeit a Főképviselő Hivatala soha 
nem tisztázta hivatalosan és nyilvánosan;

M. mivel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának az ENSZ független tényfeltáró bizottsága 
jelentésének eredményein alapuló, Szíriával foglalkozó decemberi rendkívüli ülését 
követően az ENSZ emberi jogi biztosa arra szólított fel, hogy Szíriát emberiesség 
elleni bűntettek vádjával állítsák a Nemzetközi Büntetőbíróság elé, miközben az ENSZ 
főtitkára 2012. január 15-én azt nyilatkozta, hogy az elnyomás útja zsákutca;

1. sajnálattal állapítja meg, hogy Oroszország és Kína vétójogával élt az ENSZ 
Biztonsági Tanácsában a Szíriáról szóló határozattervezet blokkolása érdekében, és így 
az Arab Liga által javasolt békés átmenet ellen szavazott, amit az Aszad-rezsim 
engedélyként értelmezett arra, hogy felszíni nehézfegyverzet bevetésével fokozza az 
elnyomást Szíriában és válogatás nélkül erőszakot alkalmazzon a fegyvertelen polgári 
lakossággal szemben; megismétli az ENSZ BT tagjaihoz, és különösen 
Oroszországhoz és Kínához intézett felhívását, hogy vessék latba befolyásukat a szíriai 
nép elnyomásának azonnali beszüntetése érdekében; továbbra is támogatja az EU és 
tagállamai által e téren kifejtett erőfeszítéseket;



2. felhívja a főképviselőt/alelnököt, hogy Oroszországgal és Kínával együttműködve 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ENSZ BT határozatát elfogadják;

3. felszólítja Oroszországot, a szír kormány legnagyobb tengerentúli fegyverszállítóját, 
hogy haladéktalanul állítsa le Szíriába irányuló fegyverszállítmányait és felszólítja az 
EU-t, hogy állítsa össze a Szíriának fegyvereket szállító vállalatok feketelistáját; ebben 
az összefüggésben felszólítja az uniós szereplőket, hogy maradéktalanul tartsák 
tiszteletben az Európai Unió fegyverexportra vonatkozó magatartási kódexét, amely 
elkötelezett amellett, hogy megakadályozza azon eszközök kivitelét, amelyeket belső 
elnyomásra lehet felhasználni, vagy amelyek hozzájárulhatnak egy régió 
instabilitáshoz;

4. ismét a leghatározottabban elítéli, hogy a szíriai rezsim országának lakosságát, 
különösen Homsz városában, könyörtelen elnyomás alatt tartja; mélységes 
aggodalmának ad hangot az emberi jogok szíriai hatóságok általi megsértésének 
súlyossága miatt, beleértve a tömeges letartóztatásokat, a törvénytelen kivégzéseket, az 
önkényes fogva tartásokat, az erőszakos eltüntetéseket, valamint a fogvatartottak –
köztük gyermekek – kínzását és bántalmazását; hangsúlyozza, hogy az erőszakos 
cselekmények következtében megsebesült emberektől nem szabad megtagadni az 
orvosi ellátást;

5. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az UNICEF 2012. február 7-i 
felhívása és a független nemzetközi vizsgálóbizottság Szíriáról szóló 2011. november 
23-i jelentése szerint az erőszak kitörése (2011 márciusa) óta Szíriában mintegy 400 
gyermek vesztette életét, mintegy 380 – olykor 14 évesnél fiatalabb – gyermeket 
önkényesen letartóztattak, majd a fogva tartásuk ideje alatt megkínoztak és 
megerőszakoltak; határozottan elítéli az emberi jogok, így a gyermekek jogai a szír 
katonaság és biztonsági erők általi megsértésének minden esetét, és felszólítja a szír 
kormányt, hogy hagyjon fel a gyermekek jogai és az egyéb emberi jogok 
megsértésének gyakorlatával;

6. őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak; elismerően nyilatkozik a szír 
nép bátorságáról és elszántságáról, és határozottan támogatja azon törekvéseiket, hogy 
biztosítsák a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok teljes körű tiszteletben tartását, valamint a jobb gazdasági és 
társadalmi feltételek garantálását;

7. megismétli a Bassár el-Aszad elnökhöz és rezsimjéhez intézett felhívását, melyben azt 
követeli, hogy az elnök azonnal mondjon le, s ezáltal tegye lehetővé a békés és 
demokratikus átmenetet az országban;

8. sürgeti, hogy az Aszad-rezsim vessen véget a szír nép elleni erőszaknak, vonja ki a 
csapatokat és a tankokat a városokból, bocsásson szabadon minden letartóztatott 
tüntetőt, politikai foglyot, emberi jogi jogvédőt, blogszerzőt és újságírót, továbbá 
engedje be az ország minden területére a nemzetközi humanitárius és emberi jogi 
szervezeteket, valamint a nemzetközi sajtót;

9. ismételten felszólít az emberi jogok és az alapvető szabadságok széles körű, rendszeres 
és tömeges, a szíriai hatóságok, katonai és biztonsági erők által elkövetett 
megsértésének azonnali, független és átlátható kivizsgálására annak érdekében, hogy e 
cselekmények – amelyek emberiesség elleni bűntettnek minősülhetnek – minden 



felelősét elszámoltathassa a nemzetközi közösség; úgy véli, hogy az ENSZ BT által a 
szíriai válság megszüntetésére kifejtett erőfeszítéseket a felelősségre vonással 
kapcsolatos egyértelmű mechanizmusokra kell összpontosítani, ugyanakkor ismételten 
támogatja az ENSZ emberi jogi főbiztosa felhívását, mely szerint Szíria ügyét a 
Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell utalni;

10. ismételten támogatásáról biztosítja az Arab Liga arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
véget érjen az erőszak és politikai megoldás szülessen Szíriában; üdvözli az Arab Liga 
azon döntését, hogy fokozott mértékben együttműködik az ENSZ-szel; tudomásul 
veszi az Arab Liga arra vonatkozó döntését, hogy a szíriai hatóságok egyre 
erőszakosabb fellépésére válaszképpen felfüggesztette szíriai megfigyelő küldöttségét;

11. üdvözli, hogy a főképviselő/alelnök támogatja a „Szíriai nép barátai” kapcsolattartó 
csoport megalakulását, amelyet a szíriai demokratikus változások érdekében többek 
között olyan országok hívtak életre, mint Törökország és az Arab Liga országai; 
üdvözli a főképviselő/alelnök azon bejelentését, hogy részt vesz a kapcsolattartó 
csoport 2012. február 24-i, Tunéziában megrendezésre kerülő első ülésén;

12. felszólítja a Tanácsot, hogy hozzon közös határozatot valamennyi Szíriába akkreditált 
nagykövet visszahívásáról és az uniós tagállamokban szolgálatot teljesítő szír 
nagykövetekkel való diplomáciai kapcsolatok befagyasztásáról; sürgeti a 
főképviselőt/alelnököt, hogy humanitárius kapacitással erősítse meg az EU 
damaszkuszi küldöttségét, és tegyen hasonlóképp mindenütt, ahol szükséges;

13. üdvözli az EU arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy fokozza a szíriai rezsimmel 
szembeni nemzetközi nyomást; támogatja a Külügyek Tanácsának 2012. január 23-i 
azon határozatát, hogy újabb korlátozó intézkedéseket léptet életbe a szíriai rezsimmel 
szemben és további célzott szankciókra szólít fel;

14. üdvözli a Bizottság 2012. február 3-i határozatát, melynek értelmében (3 millió euró 
értékű) humanitárius segítséget nyújtanak Szíria és a szomszédos országok lakossága 
szenvedéseinek enyhítésére;

15. üdvözli és támogatja a szíriai ellenzék arra irányuló jelenlegi törekvéseit, hogy 
egységet alkosson az országon belül és azon kívül is, hogy továbbra is ápolja a 
kapcsolatokat a nemzetközi közösséggel, különösen az Arab Ligával, valamint hogy a 
Szíria jövőjére és demokratikus átmenetére vonatkozó közös jövőkép megvalósításán 
munkálkodjon; sürgeti, hogy az EU fokozza az ellenzéknek nyújtott politikai, műszaki, 
kommunikációs és humanitárius támogatását;

16. békés és valódi demokratikus átmenetre hív fel, amely eleget tesz a szír nép jogos 
igényeinek és befogadó párbeszéden alapul az összes demokratikus erő és a szír 
társadalom valamennyi rétege részvételével egy mélyreható demokratikus 
reformfolyamat elindítására, amely figyelembe veszi, hogy szükség van a nemzeti 
megbékélés biztosítására, és amely ezért a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása 
mellett kötelezi el magát; felszólítja az EU-t, hogy támogassa a szír ellenzék 
valamennyi, egyesülésre és egy demokratikus Szíriára vonatkozó menetrend 
létrehozására irányuló kísérletét;

17. súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szír hatóságok általi megfélemlítés 
kiterjedhet a száműzetésben élő ellenzéki aktivistákra is;



18. üdvözli, hogy Törökország határozottan kiáll a szíriai lakosság mellett, többek között 
oly módon, hogy a szír–török határ mentén fogadja a menekülteket és lehetővé teszi az 
ellenzék megszerveződését; sürgeti a főképviselőt/alelnököt, hogy mindent tegyen meg 
annak érdekében, hogy megkezdődjenek a tárgyalások Törökországgal, az Arab
Ligával és a szíriai ellenzékkel a szír-török határon létrehozandó humanitárius 
korridorok létrehozása céljából;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció 
kormányának és parlamentjének, a Kínai Népköztársaság kormányának és 
parlamentjének, a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének, az ENSZ 
főtitkárának, az Arab Liga főtitkárának, valamint a Szíriai Arab Köztársaság 
kormányának és parlamentjének.


