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Резолюция на Европейския парламент относно положението на сирийските 
бежанци в съседните държави
(2013/2611(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Сирия от 
2011 г., 2012 г. и 2013 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Сирия от 2011 г., 
2012 г. и 2013 г.,

– като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност относно Сирия,

– като взе предвид изявленията на Европейския комисар в областта на 
международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи 
относно Сирия,

– като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН относно Сирия,

– като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН и върховния комисар 
на ООН за бежанците относно Сирия,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, 
Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията 
против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително 
третиране или наказание, Конвенцията за правата на детето и Незадължителния 
протокол относно участието на деца във въоръжени конфликти, както и 
Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид, по които 
Сирия е страна,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че според оценка на ООН от началото на жестоките репресии 
срещу мирни демонстранти в Сирия през март 2011 г. са били убити най-малко 
80 000 души, повечето от тях цивилни; като има предвид, че изключителното 
насилие - като например използването на тежка артилерия и обстрел срещу 
населени места, и ужасяващите убийства, извършвани от сирийската армия, силите 
за сигурност и милицията „Шабиха“, както и от различни опозиционни сили, 
непрекъснато се увеличават;
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Б. като има предвид, че всякаква по-нататъшна милитаризация на положението в 
Сирия би оказала сериозно въздействие върху цивилното население, което вече е 
изправено пред бързо влошаваща се хуманитарна ситуация, и би продължило да 
влияе върху широкия регион, особено върху Йордания и Ливан, по отношение на 
сигурността и стабилността, с непредвидими последици и резултати;

В. като има предвид, че през май 2013 г. над 1,2 млн. души от Сирия са регистрирани 
като бежанци в региона, а над 230 000 души очакват регистрация; като има предвид, 
че има над 462 000 бежанци в Ливан, над 460 000  в Йордания, над 320 000 в 
Турция, над 145 000 в Ирак и над 66 000 в Египет; като има предвид, че Службата 
на върховния комисар на ООН за бежанците предвижда броят на бежанците от 
Сирия да достигне общо 3,5 млн. до края на 2013 г.;

Г. като има предвид, че непрекъснатият поток бежанци от Сирия засилва тежестта 
върху съседните държави и поражда напрежение в някои райони;

Д. като има предвид, че се счита, че 6,5 млн. души са засегнати от насилието в Сирия и 
се нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че според оценките 4 250 000 
души са разселени на територията на Сирия;

Е. като има предвид, че живеещите в Сирия бежанци (от палестински, иракски, 
афгански, сомалийски и судански произход) стават все по-уязвими; като има 
предвид, че най-вече палестинците биват въвличани в конфликта;

Ж. като има предвид, че Регионалният план за реагиране в Сирия очертава общия 
отговор на 55-те организации, ангажирани с подпомагането на сирийските бежанци 
в пет държави, и съдържа четири приоритета: защита, реагиране на извънредни 
ситуации, подпомагане на бежанци, които не се намират в лагери, и готовност за 
посрещане на извънредни ситуации;

З. като има предвид, че към 22 април 2013 г. общият размер на хуманитарната помощ, 
с която ЕС се ангажира в отговор на кризата в Сирия, беше почти 473 млн. евро, в 
т.ч. 200 млн. евро от самия ЕС и близо 273 млн. евро от държавите членки; като има 
предвид, че на 12 май 2013 г. Комисията обяви допълнително финансиране в размер 
на 65 млн. евро; като има предвид, че ЕС е най-големият донор;

1. категорично осъжда безогледното насилие на сирийските органи над сирийското 
цивилно население, особено целенасочените убийства на деца и жени и масовите 
екзекуции в селата; изразява дълбоката си загриженост във връзка със сериозността 
на нарушенията на правата на човека и евентуалните престъпления срещу 
човечеството, разрешени и/или извършвани от сирийските органи, сирийската 
армия, силите за сигурност и свързаните с тях милиции; осъжда незаконните 
извънсъдебни екзекуции и всички други форми на нарушения на правата на човека, 
извършени от групи и сили, противопоставящи се на режима на президента Асад;

2. поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; отново заявява своята 
солидарност с борбата за свобода, достойнство и демокрация на сирийския народ и 
приветства неговата смелост и решителност;
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3. отново призовава всички въоръжени лица незабавно да сложат край на насилието в 
Сирия; призовава сирийското правителство незабавно да изтегли сирийската армия 
от обсадените градове и незабавно да освободи всички задържани протестиращи, 
политически затворници, защитници на правата на човека, блогъри и журналисти; 
призовава за мирен и истински политически преход към демокрация, воден от 
Сирия, който да отговори на законните искания на сирийския народ и да се 
основава на приобщаващ диалог на всички демократични сили и компоненти на 
сирийското общество, с цел започване на процес на дълбоки демократични 
реформи, който също така отчита необходимостта от гарантиране на национално 
помирение и се ангажира да осигури спазване на правата на малцинствата, 
включително на етническите, религиозните, културните и други малцинства;

4. подкрепя съвместния призив на държавния секретар на САЩ Джон Кери и на 
министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров за свикване на 
международна мирна конференция за Сирия възможно най-скоро като продължение 
на Женевската конференция от юни 2012 г.;

5. призовава сирийските органи да позволят бързото предоставяне на хуманитарна 
помощ и пълен достъп на хуманитарните организации, както и да улесняват 
осъществяването на хуманитарни паузи, за да бъде възможно безопасно доставяне 
на хуманитарна помощ; отново подчертава, че международното хуманитарно право 
трябва напълно да се спазва от всички участници в кризата; призовава всички 
участващи страни да защитават цивилното население, да осигуряват пълен и 
безпрепятствен достъп до храна, вода и електричество и да се въздържат от 
използване на каквито и да е форми на сплашване и насилие над пациенти, лекари, 
здравни работници и хуманитарни работници; призовава настоятелно ЕС и 
държавите членки да увеличат усилията си за предоставяне на хуманитарна помощ 
на сирийския народ независимо от всички пречки и трудности;

6. приветства започнатото от ООН през март 2013 г. независимо проучване на 
твърденията за възможно използване на химическо оръжие в Сирия;

7. изразява своята загриженост във връзка с по-нататъшното милитаризиране на 
конфликта и сектантското насилие; отбелязва ролята на различни регионални 
участници, включително в доставките на оръжие, и е загрижен за страничните 
ефекти на сирийския конфликт в съседните държави; категорично осъжда 
нападението с кола-бомба на 11 май 2013 г., при което бяха убити и ранени десетки 
хора в близост до база на сирийските бежанци в град Рейханли, провинция Хатай в 
Югоизточна Турция;

8. приветства решението на Съвета от 22 април 2013 г. за изменение на 
ограничителните мерки срещу Сирия, за да се предостави по-голяма подкрепа, без 
смъртоносно оборудване, и повече техническа помощ за защита на цивилното 
население; призовава ЕСВД да представи подробен преглед на състава на 
сирийската опозиция, като посочи кои части от нея са най-силно привързани към 
универсалните ценности на демокрацията, върховенството на закона, правата на 
човека и основните свободи и следователно биха били най-подходящи бенефициери 
на европейско подпомагане;



RE\936834BG.doc 5/6 PE509.839v01-00

BG

9. приветства продължаващите усилия на съседните на Сирия държави да приемат 
бежанци от Сирия и да им предоставят хуманитарна помощ и призовава за 
увеличаване на международната подкрепа и подпомагане в тази връзка; подчертава 
ключовото значение на намирането на устойчив отговор на хуманитарната криза 
както в Сирия, така и сред бежанците от Сирия в съседните държави; настоятелно 
призовава съседните на Сирия държави да продължат да предоставят закрила на 
бежанци от Сирия и разселени лица и в съответствие със своите международни 
задължения да не експулсират или връщат такива лица в Сирия; подчертава 
необходимостта от сътрудничество с Червения кръст; приветства готовността на ЕС 
да предостави допълнителна подкрепа, в т.ч. финансови средства, за да помогне на 
съседните държави да приемат все по-големия брой бежанци от Сирия;

10. отбелязва, че бежанските лагери в съседните на Сирия държави стават все по-
претъпкани, което представлява сериозна тежест за канализационната 
инфраструктура и допринася за появата на болести и напрежения; подчертава, че е 
важно да се обърне внимание на условията, при които живеят бежанците във и 
извън лагерите;

11. приветства изявлението на Европейския комисар в областта на международното 
сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи от 23 април 2013 г., в 
което се казва, че „предвид рисковете от разпространение е необходимо да 
изработим всеобхватен пакет от мерки, за да помогнем на сирийските бежанци и да 
подкрепим приемащите ги държави“;

12. приветства ангажимента за осигуряване на 1,5 млрд. щатски долара от държавите 
членки и други държави, поет на Донорската конференция в Кувейт на 30 януари 
2013 г.; отбелязва, че това ново финансиране отчасти ще допълни Регионалният 
план за реагиране в Сирия;  настоятелно призовава всички донори да спазят изцяло 
ангажиментите си;

13. призовава ЕС да подкрепи създаването на безопасни убежища по протежение на 
турско-сирийската граница и евентуално в рамките на Сирия, както и създаването 
на хуманитарни коридори от страна на международната общност;

14. приветства изявлението за пресата на Съвета за сигурност на ООН от 18 април 2013 
г. относно Сирия; призовава членовете на Съвета за сигурност на ООН, по-
специално Русия и Китай, да спазват своята международна отговорност за 
прекратяване на насилието и репресиите срещу сирийския народ, включително чрез 
приемане на резолюция на Съвета за сигурност на ООН въз основа на изявлението 
за пресата на Съвета за сигурност на ООН от 18 април 2013 г.; призовава ЗП/ВП да 
направи всичко възможно да гарантира приемането на резолюция на Съвета за 
сигурност на ООН, като упражни ефективен дипломатически натиск върху Русия и 
Китай; призовава ЕС да продължи да проучва в Съвета за сигурност на ООН всички 
възможности в рамките на принципа „отговорност за защита“, в тясно 
сътрудничество със САЩ, Турция и Лигата на арабските държави, за да се помогне 
на сирийския народ и да се спре проливането на кръв;  призовава за сезиране на 
Международния наказателен съд от Съвета за сигурност на ООН за официално 
разследване на ситуацията в Сирия; твърдо подкрепя работата на независимата 
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анкетна комисия за положението в Сирия и приветства актуализирания доклад;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба 
за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки, 
Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, правителството и 
парламента на Руската федерация, правителството и парламента на Китайската 
народна република, правителството и Конгреса на Съединените американски щати, 
правителството и парламента на Ливанската република, правителството и 
парламента на Хашемитско кралство Йордания, правителството и парламента на 
Република Турция, правителството и парламента на Република Ирак, 
правителството и парламента на Арабска република Египет, генералния секретар на 
ООН, върховния комисар на ООН за бежанците, генералния секретар на Лигата на 
арабските държави и правителството и парламента на Сирийската арабска 
република.


