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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve ISIS
(2014/2843(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2118 z 27. septembra 2013 
o Blízkom východe (S/RES/2118 (2013)),

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. júla 20141 a z 27. februára 2014 o situácii 
v Iraku2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o Iraku:  kritická situácia menšín 
vrátane irackých Turkménov3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 20144 o Sýrii:  situácia niektorých 
zraniteľných spoločenstiev,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. februára 20145 a z 12. septembra 2013 o situácii 
v Sýrii6,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o situácii v Iraku a Sýrii od vypuknutia 
sektárskeho násilia,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013 a 30. augusta 2011,

– so zreteľom na závery Rady z 20. januára 2014 a 14. apríla 2014 o Sýrii,

– so zreteľom na závery Rady z 15. augusta 2014, 23. júna 2014 and februára 2014 
o Iraku,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na ženevské dohovory o utečencoch,

– so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN zo 14. septembra 2014, ktoré 
odsudzuje „odpornú“ vraždu britského humanitárneho pracovníka spáchanú islamskými 
militantmi;

– so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1 Prijaté texty, P8_TA(2014)0011. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2014)0171.
3 Prijaté texty, P7 TA(2013)0101. 
4 Prijaté texty, P7_TA(2014)0461. 
5 Prijaté texty, P7_TA(2014)0099. 
6 Prijaté texty, P7_TA(2013)0378.
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A. keďže 29. júna 2014 organizácia Islamský štát (IŠ) vyhlásila „kalifát“ alebo „islamský 
štát“ na územiach, ktoré sú pod jej kontrolou v Iraku a Sýrii; keďže jej vodca Abdú 
Bakr al-Bagdádí bol vyhlásený za kalifa; keďže IS v súčasnosti kontroluje veľké časti 
Iraku a Sýrii, pričom má okolo 30 000 bojovníkov a želá si rozšíriť v regióne svoj 
„kalifát“; 

B. keďže podľa OSN zomrelo vyše 191 000 ľudí v Sýrii počas trojročného konfliktu medzi 
vládou a opozičnými skupinami; keďže opozičné alebo povstalecké skupiny vrátane 
skupín ako Islamský štát alebo Džabhat al-Nusra predstavujú komplexnú zmes 
ozbrojených skupín, medzi ktoré patria aj džihádistické frakcie;

C. kedže IŠ má zo všetkých týchto skupín najviac hospodárskych zdrojov, pričom si 
zabezpečila významné zdroje príjmov rabovaním bánk a podnikov na kontrolovaných 
územiach, obsadením dôležitých ropných polí v Sýrii a získavaním financií od darcov 
najmä zo Saudskej Arábie, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátov; 

D. keďže rozpad iracko-sýrskej hranice podnietený konfliktami na oboch stranách hranice 
poskytol IS možnosti na zvýšenie prítomnosti v oboch krajinách; keďže IS toleruje 
a dokonca podporuje časť sklamaného sunitského obyvateľstva v Iraku; 

E. keďže podľa Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) utieklo pred 
bojmi v Sýrii za hranice 2,9 milióna utečencov; keďže 1,2 milióna Iračanov je 
vysídlených v rámci krajiny; keďže 10,8 milióna Sýrčanov potrebuje humanitárnu 
pomoc a 1 milión Iračanov žije v utečeneckých táboroch alebo dostávajú pomoc 
v núdzi; keďže vzostup IŠ vyvolal humanitárnu krízu, najmä masívne vysídlenie 
civilného obyvateľstva;

F. keďže sa odhaduje, že v týchto ozbrojených skupinách bojuje viac ako 10 000 
cudzincov; keďže skutočnosť, že veľký počet z nich sú občania EÚ, znepokojil západné 
vlády vzhľadom na vážne dôsledky; keďže niekoľko tisíc džihádistov sú občania 
členských štátov ako napríklad Spojeného kráľovstva alebo Belgicka; keďže 
nebezpečenstvo rozšírenia konfliktu v celom regióne sa stáva desivou realitou;

G. keďže Katar a Saudská Arábia poskytujú zbrane sunitským povstaleckým skupinám 
a Turecko umožňuje sunitským bojovníkom vrátane džihádistov z al-Kájdy a IŠ 
prekračovať hranice do Sýrie; 

H. keďže 10. júna 2014, šesť mesiacov po obliehaní Fallúdže, bojovníci ISIS začali 
rozsiahly útok v severnom Iraku a obsadili Mosul, druhé najväčšie mesto v krajine, iba 
za dva dni, keď 30 000 vojakov zložilo zbrane a utieklo; keďže džihádistom sa podarilo 
postúpiť na juh s podporou sunitských arabských kmeňov a ďalších militantných 
skupín, pričom obsadili rad miest, vojenských základní a ropných rafinérií pred tým, 
než sa zastavili neďaleko Bagdadu; 

I. keďže prezident irackej autonómnej kurdskej oblasti na severe Masúr Barzáni požiadal 
parlament regiónu pripraviť referendum o nezávislosti;  

J. keďže 2. augusta 2014 bojovníci IŠ postúpili ďalej do severného Iraku, pričom porazili 
kurdské sily Pešmerga, ktoré sa presunuli do oblastí opustených po irackej armáde; 
keďže mesto Sindžár bolo obsadené a strategicky dôležitá priehrada pri Mosule, ktorá 
dodáva vodu a elektrinu do veľkých častiach Iraku, bola tiež dobytá, a bojovníci IŠ sa 
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dostali do vzdialenosti do 40km Irbílu, hlavného mesta irackého Kurdistanu;  
K. keďže po tejto operácii desaťtisíce ľudí opustilo svoje domovy, najmä príslušníci 

náboženských menšín;  keďže mnohí jezídovia boli usmrtení a asi 50 000 zostalo v 
pasci na hore Sindžár bez jedla, vody a vo veľmi drsných podmienkach; 

L. keďže 11. augusta 2014 iracký šiítsky podpredseda parlamentu, Haidar al-Abádi, bol 
požiadaný, aby zostavil novú vládu, ktorá by zahŕňala vedúcich predstaviteľov všetkých 
náboženských, etnických a politických frakcií; keďže tento krok pôvodne odmietal Núri 
Malíki, ktorý nakoniec súhlasil s odstúpením; keďže irackí sunitskí kmeňoví šejkovia 
a klerici ponúkli Abádimu podmienenú podporu; 

M. keďže 13. augusta 2014 začali ozbrojenci IŠ ofenzívu v severozápadnej Sýrii, v ktorej 
obsadili niekoľko dedín a dostali sa 50 km od opozíciou kontrolovaných predmestí 
Aleppa a na dostrel kľúčových pozície povstalcov, ktoré vedú k tureckej hranici; 

N. keďže 18. augusta irackí vojaci znovu dobili priehradu pri Mosule; 

O. keďže 20. augusta 2014 uverejnil IŠ video so zabitím Jamesa Foleyho, amerického 
novinára uneseného v severnej Sýrii v roku 2012; keďže skupina pravdepodobne 
zadržiava okolo 20 zahraničných rukojemníkov;

P. keďže 13. septembra 2014 uverejnil IŠ video so sťatím britského rukojemníka 
a humanitárneho pracovníka Davida Hainesa; keďže IŠ sa vyhráža zabitím ďalšieho 
britského občana, Alana Henninga; 

Q. keďže OSN obviňuje IŠ z páchania „masových zverstiev“ a vojnových zločinov; keďže 
ľudskoprávne organizácie obviňujú IŠ aj z etnických čistiek menšinových skupín 
v severnom Iraku; 

R. keďže USA už počas posledných týždňov podnikli nálety na IŠ; keďže doteraz takmer 
40 krajín vrátane desiatich arabských štátov môže podporiť plán vedený USA na boj 
proti tejto extrémistickej skupine; keďže prezident USA Barack Obama potvrdil, že 
USA začína dlhodobú stratégiu na „pomoc pri porážke Islamského štátu“; keďže 
Austrália oznámila, že do regiónu vyšle 600 vojakov pred možnými bojovými 
operáciami proti ozbrojencom IŠ v Iraku; 

S. keďže 12. septembra 2014 podpísala Slobodná sýrska armáda a IŠ dohodu o 
„neútočení“, podľa ktorej „obe strany budú rešpektovať prímerie, až kým sa nenájde 
konečné riešenie, a sľubujú, že na seba navzájom nebudú útočiť, pretože považujú za 
hlavného nepriateľa nusajriský režim“; 

T. keďže kresťania, ktorí žijú v oblastiach kontrolovaných IŠ a chcú v nich zostať, majú na 
výber tri možnosti: prechod na islam, platenie náboženskej dane alebo smrť; keďže po 
invázii USA do Iraku v roku 2003 sa odhaduje, že najmenej polovica irackých 
kresťanov utiekla z krajiny; 

U. keďže veľká časť z viac ako pol milióna registrovaných palestínskych utečencov v Sýrii 
sa stala utečencami druhýkrát, keď museli utiecť z utečeneckých táborov a miest v Sýrii 
v dôsledku vojenských skupín, ktoré zabrali a obsadili tábory a porušili neutralitu 
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utečencov;  
V. keďže 15. septembra 2014 sa vo Francúzsku uskutočnila konferencia diplomatov 

z takmer 20 krajín o otázke irackej bezpečnosti; keďže táto konferencia sa uskutočnila 
pred schôdzou Bezpečnostnej rady OSN a schôdzou hláv štátov na Valnom 
zhromaždení OSN;

1. dôrazne odsudzuje útoky páchané takzvaným islamským štátom proti irackým 
a sýrskym obyvateľom a štátom, ktoré vedú k hromadným popravám, ničeniu a násiliu 
proti civilnému obyvateľstvu;  vyjadruje hlboký súcit a sústrasť rodinám obetí; vyzýva 
na okamžité, bezpečné a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých 
zadržiava táto teroristická skupina;

2. varuje pred rizikom prepuknutia náboženskej vojny; zdôrazňuje však, že moslimské 
autority ako je Egyptský mufti a poprední moslimovia vo Veľkej Británii odmietajú IŠ 
ako ani islamský, ani štát, odsúdili ho a jeho akcie považujú za porušenie zásad islamu a 
ohrozenie islamu a moslimov na celom svete; 

3. vyjadruje poľutovanie nad rastúcim násilím páchaným IŠ a odsudzuje použitie násilia, 
ktoré má za následok vysoký počet zranených a zabitých civilistov a vysoký počet 
vysídlených osôb; žiada, aby osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv alebo 
porušovanie medzinárodného humanitárneho práva niesli zodpovednosť za svoje činy; 

4. žiada uskutočnenie mierovej konferencie za účasti regionálnych aktérov ako Irán na 
podporu politického riešenia konfliktu; 

5. je dôrazne proti akejkoľvek vonkajšej vojenskej intervencii v Sýrii; napriek tomu 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa všetky strany zúčastnili na mierovom a politickom 
dialógu; vyzýva všetky strany, aby sa dohodli na okamžitom prímerí a ukončení bojov 
ako podmienke účasti na politickom dialógu s cieľom začať zmierenie a prispieť k 
obnoveniu stability v tejto krajine;  

6. vyjadruje svoju plnú podporu politickému riešeniu konfliktu v Sýrii, ktorý bude 
zabezpečí jednotu, územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Sýrie a zaručí ľudské 
práva a základné slobody všetkých Sýrčanov, a to bez ohľadu na ich etnický alebo 
náboženský pôvod; zdôrazňuje skutočnosť, že neexistuje vojenské riešenie konfliktu a 
žiada okamžité prímerie na zastavenie krviprelievania; vyjadruje hlboký zármutok nad 
obrovskými stratami na životoch a utrpením spôsobeným civilnému obyvateľstvu;

7. naliehavo vyzýva sýrsku vládu, Sýrsku národnú koalíciu, všetky zúčastnené strany a 
stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby sa usilovali o pokrok v novom kole 
rozhovorov na Ženevskej konferencii; 

8. vyzýva zahraničných aktérov, aby zastavili všetky vývozy a dodávky zbraní do regiónu; 
vyzýva najmä samotné štáty a západné krajiny, aby prestali financovať ozbrojené 
skupiny a najmä prestali kupovať ropu z ropných polí kontrolovaných IŠ, ktorá je 
dopravovaná kamiónmi cez Turecko;

9. trvá na tom, že všetky zainteresované krajiny musia zastaviť všetku pomoc ozbrojeným 
skupinám bojujúcim v Sýrii a vyvíjať nátlak na skupiny, s ktorými sú spojené, aby 
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stiahli zahraničných bojovníkov a zabránili tak presiahnutiu konfliktu do susedných 
krajín;

10. trvá na tom, že osud Sýrie musí zostať plne v rukách sýrskeho ľudu; podporuje politické 
riešenie konfliktu dohodnuté Sýrčanmi, bez akejkoľvek cudzej intervencie, ktoré by 
umožnilo inkluzívny národný dialóg zameraný na účinné riešenie legitímnych ambícií a 
obáv sýrskeho ľudu v oblasti politických a demokratických zmien; vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo, aby podporovalo vnútorné riešenie a proces riadený 
Sýrčanmi;

11. domnieva sa, že invázia Iraku a zahraničné zasahovanie do vnútorných vecí Sýrie boli 
zdrojom pri vzniku a rozšíreniu IŠ;  odsudzuje úlohy, ktoré hrajú najmä USA, členské 
štáty, Saudská Arábia, Katar a Turecko; 

12. zdôrazňuje, že konflikt ešte zhoršilo obchodovanie so zbraňami a dodávky zbraní a tiež 
neletálneho vybavenia; vyzýva všetky zúčastnené krajiny, aby zastavili všetky formy 
priamej pomoci ozbrojeným skupinám;

13. podporuje iracký a sýrsky štát a kurdské sily v ich boji proti terorizmu IŠ; zdôrazňuje, 
že bezpečnostná reakcia musí byť spojená s udržateľným politickým riešením za účasti 
všetkých zložiek spoločnosti v každom jednotlivom prípade a riešením legitímnych 
žiadostí; 

14. zdôrazňuje, že v boji proti IŠ sa musia rešpektovať ľudské práva a medzinárodné 
humanitárne právo; vyzýva vlády Iraku a Sýrii, aby prijali potrebné opatrenia na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany ľudu svojich krajín;  

15. vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnou krízou v Iraku a Sýrii, ktorú je ešte 
umocnil IŠ, ktorý núti stovky tisíc utečencov opustiť svoje domovy; vyzýva Radu, 
Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby dali k dispozícii na pomoc utečencom všetky 
potrebné finančné a ľudské zdroje; zdôrazňuje potrebu poskytnúť primeranú 
humanitárnu pomoc vysídleným osobám;

16. vyzýva EÚ, aby zvýšila medzinárodnú podporu a pomoc vnútorne vysídleným 
utečencom a utečencom v susedných krajinách; upozorňuje na zvýšený počet 
utečencov, ktorí riskujú svoje životy v otvorených plavidlách na úteku do Európy, 
a žiada, aby im boli poskytnuté azyl a podpora;

17. je hlboko znepokojený súčasnou hospodárskou a politickou situáciou v Iraku, ktorá 
sťažuje krehké životné podmienky obyvateľov; potvrdzuje svoj záväzok voči 
zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Iraku;  opakuje svoju podporu 
neodňateľnému právu národov mať prístup a kontrolu zdrojov svojej krajiny; 

18. varuje pred rizikom fragmentácie Iraku na tri rôzne oblastí na základe náboženskej 
alebo etnickej príslušnosti, ktorá by ohrozila existenciu projektu národného 
a demokratického mnohonáboženského Iraku; 

19. domnieva sa, že teroristické praktiky islamistických radikálov sú využívané ako nástroj 
na oslabenie krajín Blízkeho východu a popierajú existenciu akéhokoľvek silného štátu, 
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ktorý by mohol využiť výnosy svojho ropného sektora na vlastný hospodársky a 
sociálny rozvoj;  

20. vyzýva na medzinárodnú konferenciu pod záštitou Organizácie spojených národov a 
susedných krajín v regióne umožňujúcu účasť všetkých rozmanitých irackých skupín 
a podporí vytvorenie zjednotenej vlády, ktorá by mohla ukončiť všetky sektárske a 
násilné politiky v tejto krajine; 

21. odsudzuje údajné selektívne bombardovanie pomocou bezpilotné lietadlá a vniknutie 
cudzích vojsk na zemi; odsudzuje pokus NATO nahradiť úlohy pacifikovania a 
stabilizácie, ktoré môžu byť realizované len na základe širokej zhody v rámci Valného 
zhromaždenia OSN;  

22. domnieva sa, že plné rešpektovanie nezávislosti a zvrchovanosti štátov ako je Irak, 
Sýria a Líbya je jedinou zárukou, ako sa vyhnúť presahu IŠ do iných krajín a ďalšiemu 
utrpeniu ich obyvateľov; 

23. vyzýva Radu EÚ, aby sa ujala vedenia pri zvolaní medzinárodnej konferencie o zákaze 
a ekologickej likvidácii celého svetového arzenálu zbraní hromadného ničenia vrátane 
jadrových, chemických a bakteriologických zbraní; 

24. Poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, 
predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,  vedúcemu delegácie EÚ v Iraku, predsedovi 
parlamentov členských štátov, vláde a Rade reprezentantov Irackej republiky, vláde a 
parlamentu Sýrskej arabskej republiky, generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie 
a Ligy arabských štátov.


