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B7-0428/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Syrië
(2013/2819(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Syrië, met name zijn resolutie van 23 mei 2013 over de 
situatie van de Syrische vluchtelingen in de buurlanden1,

– gezien de verklaring van voorzitter Barroso voorafgaande aan de G20-top in Sint 
Petersburg op 5 september 2013,

– gezien de verklaringen van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton na de informele 
bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU op 7 september 2013 in 
Vilnius, over de dringende noodzaak van een politieke oplossing van het conflict in Syrië 
van 23 augustus 2013 en over de meest recente berichten over het gebruik van chemische 
wapens in Damascus van 21 augustus 2013,

– gezien de conclusies van de Raad en de verklaring van de Raad over Syrië van 27 mei 
2013,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties van 1945,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen hierbij,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,

– gezien het Protocol van Genève (bij het Verdrag van Den Haag) inzake het verbod van het 
gebruik tijdens oorlogshandelingen van verstikkende, giftige of andere gassen en van 
vormen van bacteriologische oorlogsvoering van 1925,

– gezien het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden 
en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens 
(Verdrag inzake chemische wapens) van 1993,

– gezien het slotcommuniqué van de actiegroep voor Syrië (communiqué van Genève) van 
30 juni 2012,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat sinds maart 2011 meer dan 100 000 mensen zijn omgekomen in de 
gewelddadige crisis die een gevolg was van het wrede optreden tegen de bevolking; 
overwegende dat het aantal vluchtelingen uit Syrië is gestegen tot meer dan twee miljoen 
en dat meer dan een miljoen kinderen hun thuisland hebben moeten ontvluchten; 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0223.
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overwegende dat binnen Syrië zelf meer dan vijf miljoen mensen ontheemd zijn;

B. overwegende dat door het gebruik van chemische wapens op 21 augustus 2013 in de wijk 
Ghouta in Damascus honderden burgers, onder wie veel kinderen, zijn gedood; 
overwegende dat het bij dit optreden, als het door de VN-inspecteurs wordt bevestigd, om 
de grootste massaslachting met chemische wapens gaat sinds de aanval van de 
strijdkrachten van de voormalige Iraakse dictator Saddam Hussein op de Koerdische stad 
Halabja en andere Koerdische dorpen in Noord-Irak; overwegende dat hetzelfde gebied in 
de dagen na het gebruik van chemische wapens zwaar is gebombardeerd door het Syrische 
leger;

C. overwegende dat de Syrische regering op 25 augustus 2013, vier dagen na de chemische 
aanval, hebben ingestemd met een bezoek van VN-inspecteurs aan de betrokken locatie; 
overwegende dat het VN-inspectieteam op 26 augustus 2013 verscheidene malen door 
ongeïdentificeerde scherpschutters is beschoten, waardoor het onderzoek verder is 
vertraagd; overwegende dat de VN-inspecteurs Syrië op 31 augustus hebben verlaten; 
overwegende dat secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN het inspectieteam met klem 
heeft verzocht zo spoedig mogelijk verslag te doen van zijn bevindingen; overwegende 
evenwel dat het VN-inspectieteam slechts een mandaat had om vast te stellen of er al dan 
niet chemische wapens zijn gebruikt, zonder in te gaan op de vraag wie daarvoor 
verantwoordelijk was;

D. overwegende dat de Commissie buitenlandse zaken van de Amerikaanse Senaat op 
4 september 2013 een voorstel heeft goedgekeurd om gedurende een periode van 60 dagen 
beperkte militaire aanvallen op het Syrische regime toe te staan, met de mogelijkheid van 
verlenging met 30 dagen na overleg met het Congres, maar zonder het inzetten van 
Amerikaanse grondtroepen;

E. overwegende dat de EU-lidstaten uiteenlopende standpunten hebben ingenomen inzake 
een mogelijke internationale militaire interventie in Syrië; overwegende dat het Britse 
parlement op 29 augustus 2013 een voorstel van de regering inzake de provisorische 
goedkeuring van een militaire interventie heeft verworpen;

F. overwegende dat de Europese Unie de Nationale Coalitie van Syrische revolutionaire en 
oppositiekrachten als legitieme vertegenwoordigers van het Syrische volk heeft aanvaard 
en zich positief heeft uitgesproken over de verklaring van deze Coalitie van 20 april 2013, 
waarin de beginselen worden uiteengezet van een democratisch, pluralistisch en inclusief 
Syrië dat de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van religieuze en etnische 
minderheden, en de rechtsstaat eerbiedigt, extremisme verwerpt en zich ertoe verbindt de 
beveiliging van de chemische wapens die in Syrië aanwezig zijn, te garanderen, de 
internationale inspanningen inzake non-proliferatie te ondersteunen en zijn internationale 
verplichtingen op dat gebied na te komen; overwegende evenwel dat Syrische 
oppositiegroeperingen nog steeds te kampen hebben met aanzienlijk interne verdeeldheid 
en versnippering;

G. overwegende dat de gewelddadige crisis in Syrië een grote bedreiging vormt voor de 
stabiliteit en veiligheid in het gehele Midden-Oosten en daarbuiten;

H. overwegende dat de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken in zijn conclusies van 
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27 mei 2013 zijn veroordeling heeft uitgesproken over de door het Syrische regime 
gepleegde wreedheden, die volgens het rapport van de onafhankelijke 
onderzoekscommissie misdaden tegen de menselijkheid vormen, en tevens de ernstige 
wandaden, waaronder oorlogsmisdrijven, heeft betreurd die door gewapende 
oppositiegroepen zijn begaan en in hetzelfde rapport zijn gedocumenteerd, met de 
toevoeging dat deze wandaden niet dezelfde intensiteit en omvang hebben als die van de 
troepen van het regime en aanverwante milities; overwegende dat secretaris-generaal Ban 
Ki-moon van de VN de misdaad tegen de menselijkheid in de wijk Ghouta in Damascus 
op 21 augustus heeft veroordeeld;

I. overwegende dat de Raad Buitenlandse Zaken op 27 mei 2013 de verlenging van het 
sanctieregime voor Syrië is overeengekomen en kennis heeft genomen van de toezegging 
van de lidstaten om militaire uitrusting of uitrusting die in Syrië voor interne 
onderdrukking zou kunnen worden gebruikt, alleen aan de Syrische Nationale Coalitie van 
revolutionaire en oppositiekrachten te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren 
en te bestemmen voor de bescherming van burgers, met garanties om misbruik van 
verstrekte vergunningen te voorkomen, met name ten aanzien van de eindgebruiker en de 
uiteindelijke bestemming van de leveringen;

J. overwegende dat de Europese Unie meer dan 1,3 miljard euro aan humanitaire hulp 
beschikbaar heeft gesteld voor de mensen die in Syrië en de buurlanden te lijden hebben 
onder de gevolgen van het aanhoudende gewelddadige conflict;

K. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad de legitieme instantie blijft voor het beslechten 
van grote internationale conflicten; overwegende evenwel dat deze instantie nog steeds 
door Rusland en China wordt lamgelegd bij het vinden van een adequaat antwoord op de 
crisis en de humanitaire ramp in Syrië;

L. overwegende dat secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN zich op 9 september 2013 
positief heeft uitgelaten over het voorstel om de chemische wapens van het Syrische 
regime over te dragen aan de internationale gemeenschap met het oog op vernietiging; 
overwegende dat hij tevens heeft gezegd dat hij overweegt er bij de Veiligheidsraad op 
aan te dringen om te eisen dat deze wapens en de voorraden aan chemische grondstoffen 
onmiddellijk worden overgebracht naar plaatsen in Syrië waar zij veilig kunnen worden 
opgeslagen en vernietigd;

1. veroordeelt met de meeste nadruk het massale doden van burgers door de chemische 
aanval op de wijk Ghouta in Damascus op 21 augustus 2013, waarbij honderden burgers, 
onder wie vele kinderen, om het leven zijn gekomen;

2. onderstreept dat diverse bronnen er weliswaar op lijken te duiden dat het Syrische regime 
voor deze aanval verantwoordelijk is, maar dat eventuele verdere stappen alleen mogen 
worden ondernomen in het licht van de resultaten van het VN-onderzoek; 

3. onderstreept dat het bewezen gebruik van chemische wapens, met name tegen burgers, 
een flagrante schending van het internationaal recht is, een oorlogsmisdrijf en een misdaad 
tegen de menselijkheid, waarop duidelijk en krachtig moet worden gereageerd om 
duidelijk te maken dat dergelijke misdaden onaanvaardbaar zijn, teneinde verder gebruik 
van chemische wapens in Syrië of elders te voorkomen;
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4. onderstreept dat met het oog op een reactie die internationaal breed wordt gedragen, de 
VN-Veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid moet nemen en een gezamenlijk standpunt 
inzake de crisis in Syrië moet formuleren, mede om eventueel verder gebruik van 
chemische wapens in het conflict te voorkomen; verzoekt met name Rusland en China hun 
verantwoordelijkheid ter zake onder ogen te zien om te waarborgen dat het internationaal 
recht wordt geëerbiedigd; wenst daarnaast dat de coördinatie met nationale en 
supranationale partners in de regio, met name de Arabische Liga, voorafgaande aan 
verdere stappen wordt geïntensiveerd;

5. steunt het voorstel om de chemische wapens van het Syrische regime onder internationale 
controle te stellen met het oog op vernietiging ervan, en verzoekt in dit verband de 
Syrische regering om al haar chemische wapens aan de internationale gemeenschap over 
te dragen en het Verdrag inzake chemische wapens onverwijld te ondertekenen en te 
ratificeren;

6. is ervan overtuigd dat een duurzame oplossing van de huidige crisis in Syrië alleen kan 
worden bereikt via een politiek proces waarin Syrië de leiding heeft en de internationale 
gemeenschap steun verleent; blijft in deze geest steun verlenen aan de inspanningen van 
de Europese Unie en haar lidstaten en van Lakhdar Brahimi, de gezamenlijke speciale 
vertegenwoordiger van de VN en de Arabische Liga, die erop gericht zijn vooruitgang te 
boeken in het Genève II-proces en in de VN-Veiligheidsraad;

7. spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanhoudende aanzienlijke interne verdeeldheid en 
versnippering van de Syrische oppositie en over de toename van het religieus en etnisch 
gemotiveerde geweld in het land; moedigt de Nationale Coalitie van Syrische 
revolutionaire en oppositiekrachten aan om intern en extern een leidersrol te vervullen bij 
de totstandbrenging van een sterker verenigd, op integratie gericht en georganiseerd 
oppositiefront, en verzoekt in dit verband om verdere steun van de EU voor deze coalitie;

8. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de betrokkenheid van extremistische groeperingen 
en buitenlandse niet-gouvernementele actoren bij de crisis in Syrië en over het eventuele 
overslaan van het geweld naar buurlanden, hetgeen een grote bedreiging vormt voor de 
stabiliteit en veiligheid in het Midden-Oosten en daarbuiten;

9. benadrukt dat het voor de internationale gemeenschap en de Europese Unie een eerste 
prioriteit moet zijn om erop toe te zien dat de humanitaire hulp en bijstand de mensen 
bereikt die als gevolg van de gewelddadige crisis in Syrië behoefte hebben aan 
basisgoederen en –diensten – zowel in Syrië zelf als in de buurlanden, met name Irak, 
Jordanië, Libanon en Turkije; verzoekt alle bij het conflict betrokken partijen de verlening 
van humanitaire hulp en bijstand via alle mogelijke kanalen te vergemakkelijken, ook over 
grenzen en conflictlijnen heen, en de veiligheid van alle medische en humanitaire 
hulpverleners te garanderen;

10. dringt aan op een gezamenlijk Europees beleid, waarin zowel de Unie als de lidstaten een 
rol spelen, ten aanzien van de situatie van de meer dan twee miljoen vluchtelingen uit 
Syrië; onderstreept dat bij elke verdere escalering of intensivering van dit gewelddadige 
conflict het aantal vluchtelingen zou toenemen, waardoor de regionale stabiliteit en 
veiligheid nog sterker zouden worden bedreigd; vraagt om bijzondere aandacht voor de 
situatie van de in Syrië levende Palestijnen, die vastzitten in het geweld en geen toegang 
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tot Jordanië en Libanon hebben;

11. vraagt opnieuw om de inrichting van veiligheidszones aan de Turks-Syrische grens en 
mogelijk ook in Syrië, alsook om de instelling van humanitaire corridors door de 
internationale gemeenschap; roept alle landen opnieuw op om de toezeggingen die zij op 
de donorconferentie in Koeweit op 30 januari 2013 hebben gedaan, na te komen;

12. benadrukt dat de crisis in Syrië een samenhangende gemeenschappelijke aanpak door de 
lidstaten van de EU vereist; verzoekt daarom hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton 
een buitengewone vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken te beleggen voor overleg 
over de huidige stand van zaken, de humanitaire bijstand van de EU aan de binnen Syrië 
ontheemden en de vluchtelingen afkomstig uit Syrië, eventuele verdere maatregelen van 
de Unie ter ondersteuning van de democratische krachten in de Syrische oppositie en de 
mogelijkheden voor een dialoog met centrale internationale spelers, waaronder Rusland en 
Iran;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties, het Congres en de president van de Verenigde Staten, 
het parlement en de regering van de Volksrepubliek China, het parlement en de regering 
van de Russische Federatie, het parlement en de regering van Irak, het parlement en de 
regering van Jordanië, het parlement en de regering van Libanon, het parlement en de 
regering van Turkije, de Nationale Coalitie van Syrische revolutionaire en 
oppositiekrachten alsmede de regering en het parlement van Syrië.


