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Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii 

(2016/2933(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. října 2016 o situaci v Sýrii, 

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že eskalující boje v Sýrii si vybírají mnoho obětí z řad civilistů; 

1. ostře odsuzuje veškeré útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu; 

2. konstatuje, že Evropská unie se soustřeďuje hlavně na humanitární stránku konfliktu; je 

znepokojen tím, že by humanitární pomoc mohla být odkloněna a padnout do rukou 

teroristických skupin; 

3. poukazuje na rozporuplnou úlohu Turecka v syrském konfliktu, neboť jeho hlavním 

cílem je zastavit expanzi kurdských milic, a nikoli boj proti ISIS na syrském území; 

4. podotýká, že ropa z oblastí kontrolovaných ISIS se vyváží do Turecka a zajišťuje tak 

další finanční prostředky pro teroristickou činnost v Sýrii, Evropě i jinde na světě; 

5. odsuzuje podporu, kterou Turecko poskytuje opozičním skupinám, do nichž pronikli 

bojovníci džihádu; 

6. odsuzuje dodávky zbraní a veškeré další formy podpory poskytované ISIS, organizaci 

Džabhat Fatah aš-Šám (původně známé jako an-Nusra) a dalším džihádistickým 

skupinám v Sýrii; 

7. je znepokojen zprávami informačních služeb o tom, že ISIS plánuje chemické útoky 

proti vojákům i civilnímu obyvatelstvu ve východní části Aleppa; 

8. naléhavě vyzývá všechny členy mezinárodní skupiny na podporu Sýrie, aby obnovili 

jednání, která by vedla ke stabilnímu příměří, a aby intenzivněji hledali trvalé politické 

řešení situace v Sýrii; 

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké 

představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, 

generálnímu tajemníkovi OSN a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii. 

 

 


