
 

RE\1110354SL.docx  PE593.685v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Dokument zasedanja 
 

B8-1251/2016 

21.11.2016 

PREDLOG RESOLUCIJE 

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice 

Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 

v skladu s členom 123(2) Poslovnika 

o razmerah v Siriji 

(2016/2933(RSP)) 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas 

Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 



 

PE593.685v01-00 2/4 RE\1110354SL.docx 

SL 

B8-1251/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji 

(2016/2933(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, vključno z resolucijo z dne 6. oktobra 

20161, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice, sprejete 21. 

oktobra 2016, 

– ob upoštevanju izjav o Siriji, ki jih je podala podpredsednica Komisije/visoka 

predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini, 

– ob upoštevanju poročila neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Sirski arabski 

republiki, 

– ob upoštevanju ustreznih resolucij varnostnega sveta Združenih narodov, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o Siriji, tudi tistih z dne 14. novembra 2016, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je v petletni državljanski vojni v Siriji umrlo že več kot 400.000 ljudi; ker vse strani 

konflikta resno in neprestano kršijo človekove pravice in mednarodno humanitarno 

pravo; ker storilci teh zločinov ostajajo nekaznovani; 

B. ker varnostni svet Združenih narodov kljub pozivom k nujnim ukrepom za preprečitev 

neizbežne humanitarne katastrofe v Alepu ni sprejel dveh osnutkov resolucij o Siriji; 

C. ker je kakršno koli premirje zelo težko uresničljivo zaradi zapletenosti in nepreglednosti 

sirskega bojišča z več lokalnimi konflikti po vsej državi, v katere so vključeni različni 

akterji; 

D. ker je Svet 14. novembra 2016 sklenil, da na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni 

ukrepi EU proti sirskemu režimu, doda 17 ministrov in guvernerja centralne banke 

Sirije, saj naj bi bili odgovorni za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, imeli 

koristi od režima ali ga podpirali in/ali so povezani s temi osebami; 

E. ker je Rusija večkrat razglasila enostransko premirje, da bi lahko uporniki zapustili 

vzhodni Alep; ker so se uporniki, tudi Džabat Fateh Al Šam, na ponudbo premirja 

odzvali z obsežno ofenzivo proti zahodnemu delu Alepa, ki je pod vladnim nadzorom; 

1. je zelo zaskrbljen zaradi vse večjega števila civilnih žrtev ter uničenja šol in bolnišnic 

zaradi zračnih napadov na Alep; v zvezi s tem spominja, da je posebni odposlanec 

generalnega sekretarja Združenih narodov za Sirijo izjavil, da so razmere v vzhodnem 
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Alepu dosegle nepredstavljivo raven groze; 

2. spominja vse strani na njihove odgovornosti v skladu z mednarodnim humanitarnim 

pravom in mednarodnim pravom s področja človekovih pravic, pa tudi na ustrezne 

sklepe varnostnega sveta Združenih narodov glede razmer v Siriji; 

3. pozdravlja odločitev generalnega sekretarja Združenih narodov, da oblikuje interni 

preiskovalni odbor Združenih narodov zaradi incidenta, ko je bil bombardiran konvoj 

operacije pomoči Združenih narodov in sirskega arabskega Rdečega polmeseca, 

namenjen v mesto Orum al Kubra v Siriji; 

4. poziva sirsko vlado, naj omogoči dostop neodvisnim mednarodnim opazovalcem, kot je 

neodvisna mednarodna preiskovalna komisija o Sirski arabski republiki v sklopu 

Združenih narodov, za vse osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter jim omogoči, da 

izvajajo nenapovedane inšpekcijske preglede v vseh centrih za pridržanje, da raziščejo 

in spremljajo razmere oseb v priporu; 

5. obsoja prisotnost tujih borcev v Siriji, zlasti skupin, kot so milice Hezbolah in Iraka, saj 

zelo ovirajo mirno rešitev konflikta in ogrožajo regionalno stabilnost; 

6. obsoja vedno številnejše teroristične napade v Alepu in na celotnem ozemlju države, ki 

jih izvaja tako imenovana Islamska država Iraka in Levanta (ISIL/Daiš), Džabat Fateh 

Al Šam in vsi drugi posamezniki in skupine, ki so z njimi povezani; poudarja, da morajo 

vsi, ki kršijo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo s področja 

človekovih pravic, za svoja dejanja odgovarjati; 

7. poziva regionalne akterje, naj ravnajo konstruktivno, ne krepijo konflikta ter zagotovijo, 

da materialna in finančna podpora ne doseže skupin, povezanih z ISIL/Daiš, Džabatom 

Fateh Al Šamom in Hezbolah. 

8. pozdravlja napredek operacije Evfratova jeza, ki so jo Kurdi in arabski borci začeli na 

začetku tega meseca, da bi ponovno zavzeli oporišče ISIL/Daiša v Raki; je zelo 

zaskrbljen zaradi številnih poročil, da je bilo v zračnih napadih zoper tarče ISIL/Daiš v 

tem mestu ubitih na stotine civilistov; 

9. odločno obsoja, da se kot metoda bojevanja uporabljajo blokade in stradanje civilistov; 

poziva akterje na terenu, naj humanitarnim agencijam Združenih narodov in njihovim 

izvajalskim partnerjem omogočijo hiter, varen in trajen dostop za humanitarno pomoč, 

tudi prek bojnih črt; 

10. je zaskrbljen, tako kot Združeni narodi, zaradi tveganja lakote v vzhodnem Alepu, saj 

zaloge hrane v mestu niso bile dopolnjene od sredine julija; poziva EU, naj si skupaj z 

regionalnimi in mednarodnimi partnerji prizadeva za uresničitev pogojev, ki bodo 

omogočili takojšnjo in trajno premirje, da bi omogočili dostavo živil in humanitarne 

pomoči v vzhodni Alep, kjer približno 250.000 prebivalcev že več mesecev živi pod 

obleganjem; 

11. v celoti podpira prizadevanja posebnega odposlanca Združenih narodov Staffana de 

Mistura in poziva vse strani v sirskem konfliktu, naj pri reševanju nujnih razmer v 

Alepu z njim sodelujejo konstruktivno in v dobri veri; 
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12. poudarja, da je vključujoč politični proces pod sirskim vodstvom, ki bo zadovoljil 

legitimne težnje sirskega prebivalstva, edina trajna rešitev za sedanjo krizo v Siriji; 

13. poziva EU, naj v celoti izpolni svojo vlogo z učinkovito in skladno zunanjo politiko za 

Sirijo, ki ni omejena samo na humanitarne dejavnosti; podpira pristop 

podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini, da se poveže s ključnimi 

akterji v regiji za priprave na spravo in obnovo po konfliktu; 

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

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

parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, posebnemu 

odposlancu Združenih narodov in Arabske lige za Sirijo ter vsem stranem, vpletenim v 

konflikt v Siriji. 


