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B9-0123/2019

Usnesení Evropského parlamentu k turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a k 
jejím důsledkům
(2019/2886(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 15. března 
20181,

– s ohledem na závěry Rady o Sýrii, mj. ze dne 14. října 2019 o severovýchodní Sýrii,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zejména na prohlášení ze dne 9. října 2019 o 
nejnovějším vývoji v severovýchodní Sýrii,

– s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 11. 
října a 15. října 2019 o Sýrii,

– s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

– s ohledem na ženevské komuniké ze dne 30. června 2012,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Sýrii, včetně rezoluce č. 2254 ze dne 
18. prosince 2015,

– s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou 
republiku, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva, a na rezoluce Rady OSN pro 
lidská práva týkající se Sýrie,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 71/248 ze dne 21. prosince 2016 
o zřízení mezinárodního, nestranného a nezávislého mechanismu na pomoc při 
vyšetřování a stíhání osob odpovědných v souladu s mezinárodním právem za 
nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že vleklý konflikt v Sýrii je jednou z nejhorších humanitárních krizí v 
novodobé historii a nadále má pro syrské obyvatelstvo zničující důsledky; vzhledem k 
tomu, že tento konflikt, který podporují a prohlubují vnější aktéři, má hluboký dopad na 
stabilitu v širším regionu i ve vzdálenějších oblastech;

B. vzhledem k tomu, že dne 6. října 2019 americký prezident Trump informoval tureckého 
prezidenta Erdogana, že nebude bránit jeho oznámeným plánům na provedení vojenské 

1 Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 119.
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ofenzívy v oblastech kontrolovaných kurdskými Syrskými demokratickými silami 
(SDF) v severovýchodní Sýrii; vzhledem k tomu, že rozhodnutí USA stáhnout své 
jednotky umístěné v této oblasti bylo oznámeno krátce poté; vzhledem k tomu, že dne 9. 
října 2019 Turecko zahájilo vojenskou operaci s podporou syrských arabských milicí; 
vzhledem k tomu, že turecké orgány dlouhodobě sledují s obavami jakýkoli nárok na 
sebeurčení kurdského lidu v Turecku i za jeho hranicemi; vzhledem k tomu, že tato 
skutečnost vyústila v zásahy do práv na svobodu projevu a politické účasti na 
jihovýchodě Turecka a že obvinění z terorismu jsou z velké většiny vznášena bez 
přesvědčivých důkazů; vzhledem k tomu, že kurdské Syrské demokratické síly hrály 
zásadní úlohu v boji proti DÁ'IŠ/ISIS a nadále hraje důležitou úlohu při zajišťování 
bezpečnosti v této oblasti;

C. vzhledem k tomu, že od začátku turecké invaze bylo zabito několik desítek civilistů, 
zejména Kurdů, a nejméně 300 000 osob muselo uprchnout ze svých domovů; 
vzhledem k tomu, že od začátku vojenské operace bylo vysídleno 70 000 dětí a podle 
organizace UNICEF byly v severovýchodní Sýrii zabity nejméně čtyři děti a dalších 
devět bylo zraněno a v Turecku bylo údajně zabito sedm dětí; vzhledem k tomu, že 170 
000 dětí může v důsledku útoků potřebovat humanitární pomoc;

D. vzhledem k tomu, že turecký prezident oznámil plán na vytvoření „nárazníkové zóny“ 
podél severní hranice Sýrie, přičemž naznačil svůj záměr deportovat až 3 miliony 
syrských uprchlíků, kteří v současnosti žijí v Turecku, do „nárazníkové zóny“, což by se 
vzhledem k nestabilní a nebezpečné situaci v severovýchodní Sýrii v podstatě rovnalo 
navracení; vzhledem k tomu, že nucené vysídlení obyvatelstva představuje porušení 
mezinárodního humanitárního práva a představuje zločin proti lidskosti; vzhledem k 
tomu, že cílem nuceného vysídlení uprchlíků do nárazníkové zóny by rovněž bylo 
změnit demografickou strukturu severovýchodní Sýrie;

E. vzhledem k tomu, že síly vedené Kurdy v Sýrii dosáhly dohody s režimem Bašára 
Assada o ochraně před tureckým vojenským zásahem; vzhledem k tomu, že podrobnosti 
dohody zůstávají nejasné; vzhledem k tomu, že přítomnost Assadových sil v severní 
Sýrii zvyšuje riziko další regionální eskalace a vojenského konfliktu;

F. vzhledem k tomu, že dne 17. října 2019 se USA a Turecko údajně dohodly na 
pětidenním příměří, během kterého se očekává, že se kurdské síly stáhnou z oblasti; 
vzhledem k tomu, že stav uplatňování příměří zůstává nejasný; vzhledem k tomu, že na 
22. října je naplánováno setkání prezidentů Erdogana a Putina;

G. vzhledem k tomu, že turecké orgány od začátku vojenského zásahu tvrdě zasahují proti 
každému, kdo tuto vojenskou operaci kritizuje, a to za použití tvrdých tureckých 
protiteroristických zákonů; vzhledem k tomu, že turecké orgány zahájily šetření týkající 
se více než 500 účtů na sociálních médiích a obvinily je z šíření „teroristické 
propagandy“; vzhledem k tomu, že podle tureckého ministra vnitra bylo již 121 osob 
zadrženo kvůli svým příspěvkům na sociálních médiích, které zpochybňující operaci; 
vzhledem k tomu, že od začátku operace bylo zatčeno více než 150 členů Lidové 
demokratické strany (HDP);

H. vzhledem k tomu, že podle OSN existují důvěryhodné zprávy o hromadných popravách, 
včetně popravy kurdské političky Hevrín Chalafové, tureckou ozbrojenou skupinou 
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Ahrar al-Šarkija; vzhledem k tomu, že hromadné popravy představují závažné porušení 
mezinárodního humanitárního práva a mohou představovat válečné zločiny, za které by 
rovněž mohlo nést odpovědnost Turecko;

I. vzhledem k tomu, že byly hlášeny útoky tureckých sil a spolupracujících ozbrojených 
skupin na zdravotnická zařízení a civilní infrastrukturu, včetně elektrického vedení a 
vodovodů; vzhledem k tomu, že kurdské úřady v provinciích Hasaka a Rakka musely 
přemístit nemocniční zařízení, které přestalo fungovat kvůli pokračujícímu 
intenzivnímu bombardování;

J. vzhledem k tomu, že podle kurdských Syrských demokratických sil je v Kurdy 
kontrolovaných táborech v severovýchodní Sýrii v současné době zadržováno 10 000 
bojovníků DÁ'IŠ/ISIS; vzhledem k tomu, že podle Rady OSN pro lidská práva bylo v 
červenci 2019 zadržováno 12 300 cizinců spojených s DÁ'IŠ/ISIS ve třech táborech v 
severovýchodní Sýrii, včetně více než 8 000 dětí majících více než 40 různých státních 
příslušností; vzhledem k tomu, že současná bezpečnostní situace představuje riziko 
oživení DÁ'IŠ/ISIS v regionu; vzhledem k tomu, že drtivá většina tisíců dětí z EU nebo 
třetích zemí se skutečnými nebo domnělými vazbami na DÁ'IŠ/ISIS byla umístěna ve 
třech různých táborech v severovýchodní Sýrii, konkrétně v táborech Hol, Roj a Ain 
Issa; vzhledem k tomu, že tábor Ain Issa byl převzat tureckými invazními silami a osud 
žen a dětí dříve zadržovaných v tomto táboře zůstává nejasný;

K. vzhledem k tomu, že v Sýrii od začátku konfliktu v roce 2011 zahynulo již přes 500 000 
osob, převážně civilistů; vzhledem k tomu, že 13,1 milionu osob stále zoufale potřebuje 
humanitární pomoc, včetně více než 6 milionů vysídlených osob a více než 2,9 milionu 
osob v obléhaných a nedostupných oblastech, včetně palestinských uprchlíků; vzhledem 
k tomu, že více než 5 milionů Syřanů muselo hledat útočiště v zahraničí, především v 
sousedním Libanonu, Jordánsku a Turecku;

L. vzhledem k tomu, že EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci v Sýrii 
i v sousedních zemích, přičemž od počátku krize na ni vyčlenila již více než 9 miliard 
EUR;

M. vzhledem k tomu, že Rada schválila dne 3. dubna 2017 strategii EU pro Sýrii, která 
stanoví šest klíčových cílů: ukončení války na základě skutečné politické transformace; 
podpora smysluplného a inkluzivního přechodu; řešení humanitárních potřeb 
nejzranitelnějších Syřanů; prosazování demokracie, lidských práv a svobody projevu 
posílením syrských organizací občanské společnosti; vymáhání odpovědnosti za 
válečné zločiny; a podpora odolnosti syrského obyvatelstva a společnosti;

1. důrazně odsuzuje tureckou vojenskou ofenzívu v severovýchodní Sýrii a požaduje 
okamžité příměří a rychlé stažení tureckých jednotek;

2. vyzývá všechny strany konfliktu, zejména Turecko, aby přísně dodržovaly své závazky 
podle mezinárodního humanitárního práva a chránily civilní obyvatelstvo, mimo jiné 
tím, že budou respektovat zákaz přímých útoků na civilní osoby a civilní objekty, 
včetně škol, a nahodilých a nepřiměřených útoků; naléhavě žádá všechny strany, aby 
umožnily civilním osobám bezpečný průchod a poskytly neomezený přístup k 
humanitární pomoci; naléhavě žádá všechny strany, aby vždy chránily děti;
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3. rozhodně odmítá plány Turecka na vytvoření tzv. bezpečné zóny podél hranice v 
severovýchodní Sýrii; zdůrazňuje, že jakýkoli násilný přesun syrských uprchlíků nebo 
vnitřně vysídlených osob do této oblasti a jakékoli činy, jejichž cílem jsou etnické 
čistky, by představovaly závažné porušení článku 3 Evropské úmluvy o lidských 
právech, mezinárodního práva uprchlíků a humanitárního práva, což může představovat 
zločin proti lidskosti nebo genocidu; připomíná, že jakýkoli návrat uprchlíků musí být 
bezpečný, dobrovolný a důstojný a že stávající okolnosti takové přesuny rozhodně 
vylučují; trvá na tom, aby do těchto oblastí nebyla poskytována žádná stabilizační ani 
rozvojová pomoc EU;

4. vyjadřuje svou plnou solidaritu s kurdským lidem a oceňuje klíčový přínos kurdských 
Syrských demokratických sil k potlačení pohromy, jíž je DÁ'IŠ/ISIS; naléhavě žádá EU 
a členské státy, aby využily veškerého svého diplomatického vlivu k zajištění toho, aby 
zájmy a historické nároky na sebeurčení Kurdů, jakož i lidská práva lidí žijících v 
regionu, byly uznány a zajištěny za jakéhokoli budoucího politického uspořádání Sýrie 
zítřka; vyzývá EU, aby posílila svou humanitární pomoc obyvatelstvu postiženému 
posledními vojenskými nepřátelskými zásahy v severovýchodní Sýrii;

5. vyjadřuje politování nad přetrvávající bezmocností EU tváří v tvář mezinárodní krizi, a 
to i v jejím bezprostředním sousedství, což má přímé důsledky pro vnitřní bezpečnost a 
stabilitu EU; očekává, že nadcházející místopředseda / vysoký představitel Komise 
využije příležitosti, kterou představuje nevypočitatelné stažení USA, aby se přesunul z 
role pasivního diváka v syrském konfliktu do úlohy aktivního diplomatického aktéra, 
který je v kontaktu se všemi regionálními a místními subjekty; naléhavě žádá členské 
státy, aby se řídily společným zájmem při hledání důvěryhodného, koordinovaného a 
účinného zapojení EU; vyzývá EU, aby uvedla řadu opatření v oblasti mediace a 
dialogu, zejména pokud jde o napětí mezi komunitami;

6. zdůrazňuje, že jednostranný turecký zásah představuje závažné porušení mezinárodního 
práva, které by nemělo zůstat bez trestu; v očekávání tureckých nápravných opatření 
vyzývá k důkladné revizi vztahů mezi EU a Tureckem; je přesvědčen, že za stávajících 
okolností nemohou proběhnout žádné přípravné práce ani kroky k modernizaci celní 
unie EU-Turecko; vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnost 
pozastavení dohody o celní unii mezi EU a Tureckem z roku 1995; vyzývá rovněž k 
revizi programů evropských finančních institucí (Evropské banky pro obnovu a rozvoj a 
Evropské investiční banky) v zemi a považuje za nezbytné zvážit, zda je vhodná další 
účast Turecka v některých regionálních organizacích;

7. vyzývá EU, aby přijala cílená opatření, včetně zmrazení aktiv a zákazu udělování víz, 
proti tureckým představitelům odpovědným za vojenskou invazi a následné porušování 
mezinárodních lidských práv a humanitárního práva; v této souvislosti připomíná své 
naléhavé výzvy k rychlému přijetí režimu cílených sankcí na úrovni EU kvůli 
porušování lidských práv;

8. vítá deklarovaný záměr několika členských států zastavit vydávání licencí na přesuny 
zbraní do Turecka, ale naléhavě je žádá, aby zajistily, že se pozastavení vztahuje i na 
přesuny, které již byly povoleny, zejména ze strany Francie, Německa, Spojeného 
království a Finska; je přesvědčen, že závěry Rady ze dne 14. října 2019 jsou 
nedostatečné, pokud jde o politiku EU v oblasti vývozu zbraní do Turecka, a vyzývá EU 
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a členské státy, aby okamžitě přijaly plnohodnotné embargo a pozastavily veškeré 
přesuny zbraní, jakož i veškeré formy bezpečnostní a vojenské pomoci a služby 
Turecku a dalším účastníkům konfliktu v Sýrii;

9. je zděšen slabou reakcí generálního tajemníka NATO, pokud jde o jednostranný zásah 
Turecka; je přesvědčen, že členové NATO by měli zaujmout pevný postoj a zvážit 
pozastavení hlasovacích práv Turecka v organizaci;

10. zdůrazňuje, že je třeba zajistit odpovědnost za všechna porušení mezinárodního 
humanitárního práva, včetně nejnovějších válečných zločinů spáchaných během turecké 
invaze; naléhavě žádá EU a její členské státy, aby podporovaly proces dokumentování 
těchto porušení a aby trvaly na tom, že tato porušení budou důkladně a nestranně 
vyšetřena a jejich pachatelé budou stíháni; vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, aby se 
touto otázkou dále zabývali a zvážili možnost předat věc Mezinárodnímu trestnímu 
soudu;

11. vyzývá Turecko, aby zajistilo odpovědnost za porušení práva spáchaná v zastoupení 
jeho milicemi; připomíná tureckým orgánům, že ponesou odpovědnost za veškerá 
porušení práva spáchaná jejich silami nebo milicemi v zastoupení, včetně vraždy Hevrín 
Chalafové a dalších mimosoudních poprav;

12. vyjadřuje vážné znepokojení nad zvýšeným rizikem rozptýlení bojovníků DÁ'IŠ/ISIS a 
obnovením hrozby džihádu v důsledku tureckého vpádu; naléhavě žádá členské státy, 
aby repatriovaly všechny své státní příslušníky, kteří jsou v současné době zadržováni 
kvůli podezření, že jsou bojovníky DÁ'IŠ/ISIS, jakož i jejich rodinné příslušníky a děti, 
a aby jim zajistily nezbytnou resocializaci a opětovné začlenění a případně pokračovali 
v trestním stíhání v souladu s mezinárodními normami;

13. vyzývá členské státy, aby navázaly kontakty s orgány odpovědnými za tyto tábory a aby 
vypracovaly koordinované politiky s cílem aktivně vyhledávat děti bojovníků 
DÁ'IŠ/ISIS pocházejících z EU nebo jiných údajně teroristických skupin, které operují 
v severovýchodní Sýrii, a vzhledem k eskalaci násilí je repatriovat; vyjadřuje politování 
nad tím, že členské státy EU dosud neučinily žádné kroky a že neexistuje žádná 
koordinace na úrovni EU; naléhavě žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost 
(ESVČ), aby v tomto procesu hrály proaktivní úlohu;

14. naléhavě žádá všechny zúčastněné strany, aby zajistily, že všechny děti budou mít 
přístup k humanitární pomoci, službám a pomoci v táborech, včetně tábora Hol; vyzývá 
proto všechny strany a vládu Sýrie, aby humanitárním subjektům umožnily okamžitý 
přístup do táborů s cílem zajistit dodávku základního zboží, potravin, čisté vody a léčiv;

15. důrazně odsuzuje probíhající zásahy tureckých orgánů v zemi vůči každému, kdo 
kritizuje nebo zpochybňuje vojenskou operaci, včetně zatčení více než 150 členů 
Lidové demokratické strany a šetření více než 500 účtů sociálních médií obviněných z 
šíření „teroristické propagandy“; dále odsuzuje zásah proti svobodě sdělovacích 
prostředků i pronásledování, kterému jsou vystaveni novináři informující o vojenské 
operaci; naléhavě žádá Turecko, aby stáhlo obvinění osob, které jsou zadržovány pouze 
na základě výkonu svého práva na svobodu projevu; očekává, že EU bude monitorovat 
a veřejně odsoudí probíhající zásahy v Turecku týkající se svobody projevu a kritiky 
vojenské operace;
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16. vyzývá všechny ruské diplomatické iniciativy, aby nenarušovaly úsilí OSN o dosažení 
politického řešení; v této souvislosti znovu stvrzuje trvalou prvořadost ženevského 
procesu vedeného OSN a podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN, Geira Pedersena, o 
zajištění skutečného politického přechodu v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN (RB); naléhavě žádá EU a její členské státy, aby prosazovaly silnější úlohu OSN v 
procesu vedoucím k dosažení míru a stability v Sýrii; znovu opakuje, že je důležité, aby 
ženy byly součástí procesu řešení konfliktů v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
č. 1325; trvá také na tom, že je důležité zapojit syrskou občanskou společnost a všechny 
etnické i náboženské menšiny do rozhovorů o budoucnosti Sýrie a o její správní 
struktuře;

17. vítá nedávné zřízení ústavního výboru díky mediaci OSN a dalších subjektů; naléhavě 
žádá všechny strany, aby i nadále vážně usilovaly o politické řešení syrského konfliktu; 
připomíná, že nemůže dojít k udržitelnému vojenskému řešení konfliktu, a vyzývá 
všechny jeho strany, aby plně dodržovaly rezoluce Rady bezpečnosti OSN vyžadující 
okamžité zastavení nepřátelských akcí, zrušení veškerého obléhání, plný přístup k 
humanitární pomoci pro celou zemi bez jakýchkoli překážek a ochranu humanitárních 
pracovníků všemi stranami;

18. je stále znepokojen zmizením obránkyně lidských práv a držitelky Sacharovovy ceny 
Razán Zajtúnaové, kterou podle dostupných zpráv unesla v prosinci 2013 v Dumě 
ozbrojená skupina Džajš al-Islám a která zůstává stále nezvěstná; požaduje zřízení 
zvláštní skupiny EU, jejímž úkolem by bylo koordinovat a zlepšit úsilí o odhalení místa, 
kde se Razán Zajtúnaová nachází, a dosáhnout jejího propuštění;

19. vítá odhodlání EU pokračovat v humanitární pomoci zemím sousedícím se Sýrií, 
zejména Turecku, které je nadále domovem milionů uprchlíků; vyzývá však členské 
státy, aby se mnohem rozhodněji zavázaly ke sdílení odpovědnosti a umožnily tak 
uprchlíkům, kteří odešli ze syrských válečných zón, nalézt ochranu mimo bezprostředně 
sousedící region, a to posílením systému EU pro znovuusídlování, vytvořením 
humanitárních přijímacích systémů a zavedením zjednodušeného slučování rodin a 
pružnějších vízových předpisů; trvá na tom, že financování poskytované v rámci 
prohlášení EU-Turecko by mělo být omezeno na službu zájmům a potřebám uprchlíků;

20. vyzývá EU a její členské státy, aby přísně dodržovaly zásadu nenavracení, aby upustily 
od navracení syrských uprchlíků do Turecka, pokud riskují deportaci do severovýchodní 
Sýrie, a veřejně vystupovaly proti pokračujícímu nucenému návratu Syřanů, kteří se v 
současné době nacházejí v zemích sousedících se Sýrií;

21. vyjadřuje politování nad beztrestností, jíž se pachatelé závažných trestných činů 
spáchaných během syrského konfliktu nadále těší, zejména Assadův režim; domnívá se, 
že absence odpovědnosti je živnou půdou pro další kruté zločiny a zhoršuje utrpení 
obětí; trvá proto na tom, že je třeba volat všechny pachatele k odpovědnosti, a to i 
prostřednictvím uplatňování všeobecné jurisdikce, a poskytnout obětem odškodnění; 
dále připomíná členským státům jejich povinnost podle mezinárodního práva zajistit 
zatčení a zadržení osob, které se vyskytují na jejich území a jsou podezřelé ze spáchání 
trestných činů, jejichž součástí jsou kruté zločiny;

22. připomíná, že veškerá opatření přijatá v rámci boje proti DÁ'IŠ a dalším teroristickým 
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skupinám uvedeným na seznamu Rady bezpečnosti OSN musí striktně dodržovat 
mezinárodní právo; připomíná členským státům a jejich spojencům, aby při své účasti 
na mezinárodním koaličním úsilí a v rámci své vojenské spolupráce se stranami 
konfliktu zajistily transparentnost, odpovědnost a důsledné dodržování mezinárodního 
humanitárního práva a lidskoprávních norem;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu 
vyslanci OSN-Arabské ligy v Sýrii a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.


