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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя 
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

относно положението в Сирия
(2014/2531 (RSP).
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Макгинес, Кристиан Дан Преда, Риа Омен-Ройтен, Роберта 
Анджелили, Арно Данжан, Токиа Саифи, Роди Краца-Цагаропулу,
Франсиско Хосе Милян Мон, Алф Свенсон, Ярослав Лешек Валенса, 
Моника Луиза Маковей, Мариета Янаку, Анна Ибрисагич, Мишел 
Стрифлер, Елени Теохарус, Едуард Кукан, Лайма Люция Андрикене, 
Михаел Галер, Давор Иво Щир, Туне Келам, Дьорд Шьопфлин, 
Анджей Гжиб, Надежда Нейнски, Елена Бъсеску, Андрей  Пленкович, 
Салвадор Седо и Алабарт, Марко Скурия
от името на групата PPE
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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия
(2014/2531(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Сирия, и по-
специално тези от 20 януари 2014 г.; като взе предвид заключенията на 
Европейския съвет относно Сирия,

– като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП) Катрин Аштън относно Сирия и по-специално бележките й на 
конференцията „Женева ІІ“ относно Сирия от 22 януари 2014 г.,

– като взе предвид изявленията на члена на Европейската комисия, отговарящ за 
международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, 
Кристалина Георгиева, относно Сирия,

– като взе предвид Резолюция № 2118 на Съвета за сигурност на ООН от 27 
септември 2013 г. относно унищожаване на химическите оръжия на Сирия; като 
взе предвид окончателния доклад на мисията на ООН за разследване на 
предполагаема употреба на химическо оръжие в Сирийската арабска република, 
публикуван на 12 декември 2013 г.,

– като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 27 
септември 2013 г. относно продължаващото и сериозно влошаване на 
положението с правата на човека и хуманитарното положение в Сирия,

– като взе предвид доклада на независимата международна анкетна комисия на 
ООН относно Сирийската арабска република от 11 септември 2013 г.,

– като взе предвид уводните и заключителните бележки на генералния секретар на 
ООН на конференцията „Женева ІІ“ относно Сирия от 22 януари 2014 г., 

– 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,
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– като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи 
към тях, Женевския протокол (към Хагската конвенция) за забрана на 
използването по време на война на задушливи, отровни и други газове и на 
бактериологически методи за водене на война, подписан в Женева на 17 юни 
1925 г., както и стандартите, определени в Конвенцията за химическото оръжие,

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

A. като има предвид, че конференцията „Женева ІІ“ относно Сирия беше открита от 
генералния секретар на ООН на 22 януари 2014 г. и че целта й е да се постигне 
политическо решение на конфликта чрез всеобхватно споразумение между 
сирийското правителство и опозицията за пълно прилагане на Женевското 
комюнике;

Б. като има предвид, че според ООН от началото на жестоките репресии срещу 
мирни демонстранти в Сирия през март 2011 г. са били убити над 100 000 души, 
повечето от тях цивилни; като има предвид, че според Службата на ООН за 
координация по хуманитарни въпроси (OCHA) 6,5 милиона души са вътрешно 
разселени и има над 2,3 милиона сирийски бежанци, основно в Турция, Йордания, 
Ливан, Египет и Ирак;

В. като има предвид, че сирийският режим нарушава масово правата на човека, като 
нарушенията включват кланета и други незаконни убийства, произволни арести и 
незаконни задържания, вземане на заложници, насилствени изчезвания, екзекуции 
на затворници, системни изтезания и малтретиране, сексуално насилие и 
нарушения на правата на децата; 

Г. като има предвид, че сирийският режим е разрушил цели квартали като наказание 
за цивилното население; като има предвид, че широкомащабното разрушаване на 
градски райони е довело до отчаяние и до експулсиране на значителен брой 
цивилни лица;

Д. като има предвид, че сили, противопоставящи се на режима, извършват незаконни 
извънсъдебни екзекуции и други форми на нарушения на правата на човека; като 
има предвид, че около 1200 различни фракции са сражават против режима; 

Е. като има предвид, че в Сирия не е възможна ефективна хуманитарна помощ 
поради положението със сигурността, пречки пред достъпа и инфраструктурни 
ограничения; 

Ж. като има предвид, че на втората международна конференция на донорите за 
Сирия, проведена на 15 януари 2014 г. в Кувейт, донорите поеха ангажимент за 
над 2,4 млрд. щатски долара, в т.ч. 550 млн. евро от ЕС и неговите държави 
членки;

З. като има предвид, че на 12 декември 2013 г. мисията на ООН за разследване на 
предполагаема употреба на химическо оръжие в Сирийската арабска република 
заключи, че през 2013 г. химически оръжия са били използвани  срещу войници 
и/или цивилни лица, включително срещу деца;  като има предвид, че на 27 
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септември 2013 г. единодушно беше приета Резолюция 2118 на Съвета за 
сигурност на ООН, която, наред с останалото, одобри бързото унищожаване на 
програмата за химически оръжия  на Сирия, което следва да бъде изпълнено до 30 
юни 2014 г.;

1. изцяло подкрепя конференцията „Женева ІІ“ относно Сирия, която следва да бъде 
първата крачка в процеса, водещ до политическо разрешаване на конфликта; 
изразява убеждението си, че трайно решение на настоящата криза в Сирия може 
да се постигне само чрез воден от Сирия приобщаващ политически процес с 
подкрепата на международната общност; набляга на необходимостта от истински 
политически преход в страната, чрез който се обръща внимание на стремежите на 
народа за свобода и демокрация; призовава всички страни да се ангажират 
конструктивно с истински преговори; приветства срещата между представители 
на сирийското правителство и опозиционни групи в присъствието на съвместния 
специален представител на ООН и Арабската лига Лахдар Брахими, на която 
наред с останалите теми беше обсъдено положението в обсадения град Хомс;  
приветства факта, че страните са постигнали временно споразумение, 
позволяващо в Хомс да пристигне хуманитарна помощ и жените и децата да 
напуснат опустошените от войната райони; изразява разочарование, че на 
практика не се наблюдават стъпки в посока допускане на хуманитарните конвои 
на ООН в Хомс или разрешаване на цивилни лица да напуснат обсадения град; 
подчертава, че като резултат от преговорите относно бежанския лагер Ярмук в 
Дамаск на жителите е била доставена известна помощ; отбелязва, че по време на 
първите разговори не е бил наблюдаван сериозен пробив, нито голяма промяна в 
позицията на нито една от двете страни; отбелязва като положително планирането 
на втори кръг разговори за 10 февруари 2014 г.; приветства изявлението на 
Лахдар Брахими, в което той изразява надежда, че „ще се опитаме да извлечем 
поуки от това, което направихме, и ще се постараем да се организираме по-добре 
за следващия кръг“;

2. приветства значението, което ЕС отдава на работата по време на процеса от 
Женева върху насърчаване на мерки за изграждане на доверие, които биха били от 
пряка полза за местното население и биха увеличили шанса за успех на 
конференцията; отбелязва, че мерките за изграждане на доверие биха могли да 
бъдат например споразумения за местно прекратяване на огъня, вдигане на 
обсадата в определени градски райони, за да се позволи по-добър достъп за 
хуманитарната помощ, както и освобождаване на произволно задържани лица или 
размяна на задържани лица;

3. осъжда най-категорично всички актове на насилие, системни изтезания, 
екзекуции на затворници и широко разпространени нарушения на правата на 
човека и на международното хуманитарно право, извършени от сирийския режим; 
осъжда всички форми на нарушения на правата на човека, извършени от 
въоръжени опозиционни групировки; 

4. дълбоко е обезпокоен поради продължаващите и безразборни кръвопролития сред 
цивилното население; изразява своята загриженост относно по-нататъшната 
милитаризация на конфликта и на насилието между религиозните общности; 
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5. призовава за прекратяване на всякакво насилие в Сирия; подчертава факта, че 
този призив е бил отправен и на конференцията „Женева ІІ“; подчертава, че 
отговорните за широко разпространените, системни и груби нарушения на 
правата на човека, извършени в Сирия, трябва да бъдат подведени под 
отговорност и изправени пред правосъдието; подкрепя призива на ЕС към всички 
чуждестранни бойци в Сирия, включително Хизбула, да се изтеглят незабавно; 
изразява безпокойство по повод разпространението на екстремизма и 
екстремистки групировки в Сирия; обезпокоен е поради бедстващото положение 
на всички уязвими групи и етнически и религиозни малцинства, в т.ч. 
християните; подчертава, че всички участници са длъжни да защитават 
различните малцинства, представени в Сирия;

6. поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; приветства смелостта 
на сирийския народ и потвърждава солидарността си с неговата борба за свобода, 
достойнство и демокрация;

7. призовава всички страни, ангажирани в конфликта, да улеснят предоставянето на 
хуманитарна помощ и подкрепа чрез всички възможни канали, включително през 
границите със съседните страни и границите на конфликта, и да гарантират 
сигурността на всички медицински служители и хуманитарни работници; 

8. приветства започването на прехвърлянето на химикали от Сирия за унищожаване 
извън страната; подчертава, че тази стъпка трябва да бъде последвана от бързи и 
решителни действия на сирийското правителство за изпълнение на всичките му 
задължения и ангажименти в рамките на договорените срокове съгласно 
Резолюция 2118 на Съвета за сигурност на ООН и решенията на изпълнителния 
съвет на Организацията за забрана на химическото оръжие;

9. повтаря призива си ЕС да подкрепи създаването на безопасни убежища по 
протежение на турско-сирийската граница и евентуално на територията на Сирия, 
както и за създаване на хуманитарни коридори от страна на международната 
общност; 

10. призовава в частност Русия и Китай, като постоянни членове на Съвета за 
сигурност на ООН, да изпълнят задължението си и да улеснят приемането на 
хуманитарна резолюция; отново призовава Съвета за сигурност да сезира 
Международния наказателен съд за положението в Сирия с цел официално 
разследване; 

11. отдава почит на приемащите общности и на съседните на Сирия държави, по-
специално Йордания, Ливан, Турция и Ирак, за тяхната находчивост в 
осигуряването на подслон и хуманитарна помощ за сирийците, бягащи от 
въоръжения конфликт в собствената им държава; повтаря загрижеността си 
относно разпространяването на отрицателните последици от сирийския конфликт 
в съседните държави по отношение на хуманитарната криза, стабилността и 
сигурността; припомня, че е необходима съгласувана реакция за подкрепа на 
приемащите държави, включваща хуманитарна и макроикономическа помощ и 
помощ за развитие; 



PE527.355v01-00 6/6 RE\1018022BG.doc

BG

12. приветства ангажимента за 2,4 млрд. щатски долара, поет в Кувейт, и призовава 
донорите да изпълнят бързо ангажиментите, поети на конференцията; приветства 
ангажиментите на ЕС и неговите държави членки като най-големи донори на 
финансова помощ;

13. 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, 
правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на 
Организацията на обединените нации, както и на всички страни, участващи в 
конфликта в Сирия.


