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Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2011/2880(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 14. listopadu a 1. prosince 2011,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 3. a 28. listopadu a 2. prosince 2011,

– s ohledem na akční plán Ligy arabských států ze dne 2. a 16. listopadu 2011,

– s ohledem na rezoluci třetího výboru Valného shromáždění OSN ze dne 22. listopadu 
2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice, 

– s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou 
republiku ze dne 23. listopadu 2011,

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 2. prosince 2011 o situaci 
v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International 
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) z roku 1966, mezi jehož smluvní strany 
Sýrie patří,

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

A. vzhledem k tomu, že od začátku násilného zásahu proti účastníkům pokojných protestů 
v Sýrii v březnu 2011 se dramaticky stupňovalo systematické zabíjení, násilí a mučení 
a syrská armáda a bezpečnostní síly i nadále reagují cíleným zabíjením, mučením 
a hromadným zatýkáním; vzhledem k tomu, že podle odhadu OSN přišlo o život více než 
4 000 osob, mnoho dalších bylo zraněno a tisíce osob byly zatčeny; vzhledem k tomu, že 
mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a odsunů čelit zhoršující se humanitární situaci;

B. vzhledem k tomu, že ve zprávě nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou 
arabskou republiku je zdokumentováno rozsáhlé systematické a hrubé porušování 
lidských práv a základních svobod syrskými vojenskými a bezpečnostními silami 
a provládními milicemi; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise dospěla k závěru, 
že v Sýrii byly spáchány zločiny proti lidskosti;

C. vzhledem k tomu, že Liga arabských států vyloučila Sýrii z účasti na zasedáních 
a činnostech Ligy do doby, než splní všechny závazky vyplývající z akčního plánu ze dne 
2. listopadu 2011;
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D. vzhledem k tomu, že krize v Sýrii představuje ohrožení stability a bezpečnosti celé oblasti 
Blízkého východu;

1. důrazně odsuzuje hrubé používání násilí vůči pokojně protestujícím osobám a 
systematické pronásledování aktivistů zasazujících se o demokracii, obhájců lidských práv 
a novinářů; vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad závažným porušováním lidských práv, 
včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování, násilného 
zmizení, mučení a špatného zacházení se zadržovanými osobami včetně dětí, kterého se 
dopouštějí syrské orgány; opět vyzývá prezidenta Bašára al-Assada a jeho režim, aby se 
neprodleně vzdal moci a umožnil v Sýrii mírový přechod k demokracii, a odmítá 
beztrestnost;

2. vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; chválí jejich odvahu a důrazně podporuje 
jejich touhu po dosažení řádného dodržování právního státu, lidských práv a základních 
svobod a záruky lepších hospodářských a sociálních podmínek a mezinárodní spolupráci;

3. vyzývá syrské orgány, aby plně dostály svým povinnostem vyplývajícím z mezinárodního 
práva v oblasti lidských práv a opětovně vyzývá k okamžitému upuštění od tvrdých 
zásahů proti pokojně protestujícím občanům a od pronásledování jejich rodin, 
k propuštění všech zadržených demonstrantů, politických vězňů, obhájců lidských práv 
a novinářů a k umožnění neomezeného přístupu mezinárodních humanitárních organizací 
a organizací zabývajících se lidskými právy a mezinárodních sdělovacích prostředků 
do země;

4. vítá zveřejnění zprávy mezinárodní vyšetřovací Komise o porušování mezinárodního 
práva v oblasti lidských práv, k němuž v Sýrii dochází od března 2011; vítá rezoluci Rady 
OSN pro lidská práva o situaci lidských práv v Sýrii ze dne 2. prosince 2011, která zřizuje 
úřad zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Sýrii;

5. vítá závazek EU nadále prosazovat rozhodný postup OSN s cílem zvýšit mezinárodní tlak; 
opětovně vyzývá stálé členy Rady bezpečnosti OSN, a zejména Rusko a Čínu, aby 
nezablokovali rezoluci odsuzující používání smrtícího násilí ze strany syrského režimu, 
a naléhavě vyzývá k ukončení takového používání síly a k zavedení sankcí v případě, 
že tak syrský režim neučiní; důrazně podporuje rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 
a 1. prosince 2011 zavést vůči syrskému režimu nová omezující opatření; zdůrazňuje, 
že je třeba, aby byla EU stále připravena přijmout další opatření s cílem pomoci syrským 
obyvatelům, kteří mírovými prostředky bojují za demokratickou budoucnost;

6. důrazně podporuje úsilí Ligy arabských států o ukončení násilí a podporu najít pro 
problematiku Sýrie politické řešení; vítá návrh Ligy vyslat do země pozorovatelskou misi 
s cílem poskytnout civilnímu obyvatelstvu ochranu; vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že syrské orgány neplní závazky ohledně provádění akčního plánu; vítá 
rozhodnutí Ligy arabských států zavést vůči syrskému režimu sankce; vyzývá syrský 
režim, aby upustil od jakýchkoli přímých či nepřímých snah destabilizovat sousední země; 

7. podporuje závěry Rady ze dne 1. prosince 2011, které uvádí, že EU vybízí syrskou 
opozici, aby vytvořila jednotnou platformu a nadále směřovala jednání s arabskou ligou 
k úspěšnému přechodu k demokracii a že EU bude nadále aktivně jednat se zástupci 
syrské opozice, kteří vyznávají nenásilí, všeobecné zapojení a demokratické hodnoty;
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8. vítá odsouzení syrského režimu Tureckem a jeho rozhodnutí zavést vůči Sýrii sankce; vítá 
skutečnost, že Turecko přijímá uprchlíky;

9. vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám 
a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu 
Čínské lidové republiky, vládě a Kongresu USA, vládě a parlamentu Turecka, 
generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě 
a parlamentu Syrské arabské republiky.


