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B8-1123/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji 

(2016/2933(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko z dne 26. oktobra 2016 o razmerah v Siriji, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker se sovražnosti v Siriji zaostrujejo in povzročajo številne civilne žrtve;  

1. odločno obsoja vse napade na civiliste in civilno infrastrukturo; 

2. ugotavlja, da se Evropska unija v glavnem osredotoča na humanitarne vidike konflikta; 

je zaskrbljen, da bi humanitarna pomoč lahko bila preusmerjena v korist terorističnih 

skupin;  

3. poudarja dvoumno vlogo Turčije v sirskem konfliktu, katere glavni cilj je zaustaviti 

širjenje kurdskih milic namesto boja proti ISIS na sirskem ozemlju; 

4. ugotavlja, da se nafta z ozemelj pod nadzorom ISIS izvaža v Turčijo, s temi sredstvi pa 

se dodatno financirajo teroristične dejavnosti v Siriji, Evropi in drugod; 

5. obsoja dejstvo, da Turčija podpira opozicijske skupine, v katere so se infiltrirali 

džihadistični borci; 

6. obsoja dobavo orožja in vse druge oblike podpore ISIS, Jabhat Fateh al-Sham (prej znan 

kot al-Nusra) ter vsem drugim džihadističnim skupinam v Siriji; 

7. izraža zaskrbljenost glede poročil iz obveščevalnih virov, da ISIS načrtuje napade s 

kemičnim plinom na vojaško in civilno prebivalstvo na vzhodu Alepa; 

8. poziva vse člane mednarodne podporne skupine za Sirijo, naj obnovijo pogajanja za 

vzpostavitev trajnega premirja ter okrepijo prizadevanja za trajno politično rešitev v 

Siriji; 

9. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, 

generalnemu sekretarju Združenih narodov in vsem stranem, vključenim v konflikt v 

Siriji. 


