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B8-1123/2016 

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről 

(2016/2933(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 

2016. október 26-i, a szíriai helyzetről szóló nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a szíriai összecsapások egyre nagyobb méreteket öltenek, és számos polgári 

áldozattal járnak; 

1. határozottan elítéli a polgári lakosság és infrastruktúra elleni valamennyi támadást; 

2. megjegyzi, hogy az Európai Unió főként a konfliktus humanitárius szempontjaira 

helyezi a hangsúlyt; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a humanitárius segélyeket 

átjátszhatják terrorista csoportok javára; 

3. hangsúlyozza, hogy Törökország a szíriai konfliktusban ellentmondásos szerepet 

játszik, és fő célja a kurd milícia terjeszkedésének megállítása, nem pedig az ISIS szíriai 

területen való leküzdése; 

4. megállapítja, hogy az ISIS által ellenőrzött területekről a kőolajat Törökországba 

exportálják, ezzel pótlólagos bevételi forrásokat teremtve a Szíriában, Európában és 

másutt folytatott terrorista tevékenységhez; 

5. elítéli, hogy Törökország támogatja azokat az ellenzéki csoportokat, amelyekbe 

dzsihádista harcosok szivárogtak be; 

6. elítéli a fegyverszállításokat és az ISIS, a (hivatalosan an-Nuszraként ismert) Dzsabhat 

Fateh as-Sam és más szíriai dzsihádista csoportok bármely más formában való 

támogatását; 

7. aggodalmának ad hangot a hírszerző források azon jelentései miatt, melyek szerint az 

ISIS vegyi gáz bevetését tervezi a kelet-aleppói katonákkal és polgári lakossággal 

szemben; 

8. nyomatékosan kéri, hogy a Szíriát támogató nemzetközi csoport valamennyi résztvevője 

folytassa a tárgyalásokat a szilárd tűzszünet megteremtése érdekében, valamint hogy 

dolgozzanak erőteljesebben a szíriai helyzet tartós politikai rendezésének eléréséért; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ 

főtitkárának, valamint a szíriai konfliktusban részt vevő valamennyi félnek. 


