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Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 7. července 
2011,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/522/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 
2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, na rozhodnutí Rady 2011/523/EU, 
kterým se částečně pozastavuje používání Dohody o spolupráci mezi Evropským 
hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou, a na nařízení Rady 
č. 878/2011 ze dne 2. září 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky o Sýrii ze dne 
8. a 31. července; 1., 4., 18., 19., 23. a 30. srpna a 2. září 2011,

– s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 18. července 2011,

– s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 3. srpna 2011,

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 23. srpna 2011 o situaci 
v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že během pěti měsíců povstání přišlo v důsledku systematického 
používání násilí ze strany vládních orgánů přes 2 200 osob o život a mnoho dalších 
utrpělo vážná zranění nebo bylo zadrženo, což vedlo k dramatickému a život ohrožujícímu 
stavu a Sýrie se politicky a hospodářsky dostala do slepé uličky;

B. vzhledem k tomu, že v důsledku vyostření brutální kampaně, kterou režim vede proti 
syrskému lidu, přijala EU vůči syrskému režimu restriktivní opatření, a vzhledem k tomu, 
že EU zvažuje rozšíření těchto sankcí;

C. vzhledem k tomu, že i přes odvolání výjimečného stavu, které vláda oznámila dne 
21. dubna, armáda stále zasahuje proti protestujícím, a vzhledem k tomu, že syrské orgány 
i přes opakované sliby o provedení politických reforem a změn v Sýrii nepodnikly žádné 
věrohodné kroky k jejich splnění;

D. vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva ve své rezoluci ze dne 23. srpna 2011 
rozhodla o vyslání nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, která by prošetřila veškerá 
údajná porušení mezinárodního práva v oblasti lidských práv, k nimž došlo od března 
2011;

1. znovu důrazně odsuzuje vystupňování násilí v Sýrii a pokračující vážné porušování 
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lidských práv; vyslovuje politování nad ztrátami životů civilistů zabitých bezpečnostními 
silami; naléhavě žádá syrské orgány, aby ukončily násilné represe vůči pokojným 
protestujícím, propustily všechny zadržené demonstranty, novináře, obhájce lidských práv 
a politické vězně a aby umožnily agenturám monitorujícím lidská práva a humanitárním 
organizacím i nezávislým a mezinárodním sdělovacím prostředkům neomezený přístup do 
země; 

2. vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí a svou solidaritu se syrským lidem, který 
bojuje za svá práva, chválí jeho odvahu a odhodlání a důrazně podporuje jeho touhu po 
dosažení úplného dodržování právního státu, lidských práv a základních svobod a záruky 
lepších hospodářských a sociálních podmínek; 

3. podporuje závěry Rady ze dne 18. července 2011, podle nichž syrský režim zpochybňuje 
svou legitimitu tím, že se vydal cestou represí namísto toho, aby plnil vlastní sliby 
o rozsáhlých reformách; vyzývá prezidenta Bašára al-Asada a jeho režim, aby se okamžitě 
vzdal moci;

4. vítá, že Rada dne 2. září 2011 přijala nová omezující opatření vůči syrskému režimu, 
včetně zákazu dovozu syrské ropy do EU, a přidala jména dalších čtyř osob a tří 
právnických osob ze Sýrie na seznam subjektů, jimž byla zmražena aktiva a byl vydán 
zákaz cestování; vyzývá EU, aby v reakci na zhoršující se situaci v Sýrii přijala další 
opatření proti syrskému režimu; nabádá EU ke spolupráci s členy RB OSN, Tureckem 
a Ligou arabských států s cílem najít mírové a trvalé řešení této situace; 

5. bere na vědomí prohlášení předsedy RB OSN ze dne 3. srpna 2011 o Sýrii, v němž je 
zdůrazněno, že jediným řešením současné krize je politický proces zahrnující všechny 
zúčastněné strany a vedený syrskými představiteli; vyzývá stálé členy RB OSN, a zejména 
Rusko a Čínu, aby přikročily k vypracování rezoluce odsuzující používání smrtící síly 
syrským režimem a vyzývající k ukončení takového používání síly a aby zavedly sankce 
v případě, že tak syrský režim neučiní;

6. bere na vědomí setkání generálního tajemníka Ligy arabských států se syrskými orgány 
a doufá, že budou následovat konkrétní výsledky; bere na vědomí, že syrské orgány 
vydaly povolení Mezinárodnímu červenému kříži k návštěvě některých vězení, a vybízí 
tyto orgány, aby rozšířily toto povolení na všechny humanitární organizace a umožnily 
jim přístup na celé území země; 

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce, 
vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě 
a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Spojených států, generálnímu 
tajemníkovi Ligy arabských států a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.


