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Rezolucija Europskog parlamenta o turskoj vojnoj operaciji na sjeveroistoku Sirije i 
njezinim posljedicama
(2019/2886(RSP))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda iz 1945. godine, posebno njezin članak 2.,

– uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata (Četvrta 
ženevska konvencija) od 12. kolovoza 1949., koju je Turska ratificirala 1954. i koja čini 
sastavni dio međunarodnog običajnog prava,

– uzimajući u obzir Konvenciju o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja 
kemijskim oružjem i o njegovu uništenju iz 1993. godine (Konvencija o kemijskom 
oružju), posebno njezin članak 1. stavak 1. točku (b), 

– uzimajući u obzir Sjevernoatlantski ugovor iz 1949., posebno njegov članak 1.,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 390/2001 od 26. veljače 2001. o pomoći 
Turskoj u okviru pretpristupne strategije, a posebno o uspostavljanju Pristupnog 
partnerstva1,

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 18. veljače 2008. o načelima, prioritetima i 
uvjetima sadržanima u Pristupnom partnerstvu s Republikom Turskom2,

– uzimajući u obzir zajednički akcijski plan EU-a i Turske od 29. studenog 2015. i 
zajedničku izjavu EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.,

– uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. travnja 2016. o izvješću o 
Turskoj za 2015.3,

– uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Izvješću 
Komisije o Turskoj za 2018.4,

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 18. lipnja 2019. o proširenju i 
procesu stabilizacije i pridruživanja,

– uzimajući u obzir izjavu koju je potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica 
Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 9. listopada 2019. dala u ime 
Europske unije, 

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća za opće poslove od 14. listopada 2019. o 

1 SL L 58, 28.02.2001., str. 1.
2 SL L 51, 26.2.2008., str. 4.
3 SL C 58, 15.2.2018., str. 164.
4 Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0200.
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sjeveroistočnoj Siriji,

– uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je turska vlada 9. listopada 2019. pokrenula vojni napad protiv kurdskih 
snaga na sjeveroistoku Sirije;

B. budući da je ta vojna operacija dovela do smrti stotina civila, što predstavlja kršenje 
međunarodnog humanitarnog prava, a posebno Četvrte ženevske konvencije;

C. budući da su 12. listopada 2019. proturske snage iz zasjede otele glavnu tajnicu stranke 
„Budućnost Sirije” Hevrin Khalaf i njezina vozača te ih potom pogubile;

D. budući da je 15. listopada 2019. Turska u napadu na grad Sere Kaniye navodno koristila 
fosforne bombe; budući da je prema odredbama Konvencije o kemijskom oružju 
uporaba fosfornih bombi nezakonita;

E. budući da su stotine pristaša Islamske države / Daiša pobjegle iz pritvora na 
sjeveroistoku Sirije, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik ne samo za regiju već i za 
Europsku uniju;

F. budući da se turskim djelovanjima u sjevernoj Siriji podriva borba protiv islamskog 
ekstremizma i daje poticaj ponovnoj uspostavi kalifata;

G. budući da su SAD i Turska 17. listopada 2019. postigle dogovor o petodnevnom 
prekidu vatre;

H. budući da tursko djelovanje na sjeveroistoku Sirije predstavlja prijetnju međunarodnom 
miru i sigurnosti, kako je definirano u glavi VII. Povelje UN-a, i da se njime krši članak 
1. Sjevernoatlantskog ugovora;

I. budući da Turska, kao punopravna članica Organizacije sjevernoatlantskog ugovora 
(NATO), svojim djelovanjem u Siriji podriva NATO i ugrožava sigurnost Europe;

J. budući da je predsjednik Erdoğan još jednom zaprijetio da će migrantima otvoriti vrata 
prema Europi;

K. budući da Turska nezakonito traži prirodni plin uz obalu Cipra; budući da turska vlada 
ima teritorijalna potraživanja prema Cipru i Grčkoj, što predstavlja kršenje Ugovora iz 
Lausanne iz 1923. godine;

1. napominje da se obje strane međusobno optužuju za kršenje prekida vatre; nadalje 
napominje da Turska nastavlja s napadima na sirijska sela i da se stoga ne poštuju uvjeti 
prekida vatre koje su dogovorili SAD i Turska;

2. bezuvjetno osuđuje tursku ofenzivu na sjeveroistoku Sirije te poziva Tursku da odmah i 
bezuvjetno prekine sve vojne napade na tom području, posebno vojne napade u kojima 
se ne pravi razlika između vojnih i civilnih ciljeva u skladu s međunarodnim 
humanitarnim pravom;

3. pozdravlja odluku Vijeća za vanjske poslove od 14. listopada 2019. o obustavi izvoza 
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oružja u Tursku; poziva sve države članice EU-a da se u cijelom EU-u provede službeni 
embargo na izvoz oružja u Tursku i da se uvedu individualne sankcije protiv turskog 
predsjednika Erdoğana;

4. apelira na države članice da uspostave zabranu izvoza u Tursku sveg oružja, streljiva i 
vojnog materijala te svih vrsta robe koja se može iskoristiti u ratne svrhe;

5. pozdravlja odluku Vijeća za vanjske poslove od 14. listopada 2019. o uspostavi popisa 
sankcija s obzirom na turske operacije bušenja uz obalu Cipra; poziva Tursku da 
smjesta prekine sve operacije bušenja u tom području;

6. osuđuje prijetnju predsjednika Erdoğana o otvaranju granica kako bi se omogućilo da 
više od 3,5 milijuna migranata preplavi Europu;

7. poziva države članice EU-a da suzbiju nezakonite migracije, zaštite vanjske granice EU-
a i, ako je potrebno, zaštite unutarnje granice kako bi se zajamčila unutarnja sigurnost 
Unije i njezinih država članica;

8. poziva države članice EU-a da zajedno pripreme i provedu mjere kojima će se zajamčiti 
sigurnost, teritorijalni integritet i neovisnost svih država članica koje graniče s 
Turskom;

9. poziva Komisiju i Vijeće da zaustave svu dodjelu sredstava Turskoj, bilo na temelju 
pretpristupnog postupka, bilo na temelju akcijskog plana EU-a i Turske o migracijama;

10. poziva Komisiju i Vijeće da formalno i jednom za svagda okončaju sve pregovore u 
pogledu pristupanja Turske EU-u, s obzirom na to da Turska nije europska zemlja i da 
ne djeluje u skladu s europskim vrijednostima, posebno onima koje za cilj imaju 
očuvanje mira u Europi, i da stoga ne bi trebala postati članicom Europske unije;

11. predlaže da Sjevernoatlantsko vijeća ubuduće isključi Tursku sa svojih sastanaka, sve 
dok ne prestane kršiti odredbe Sjevernoatlantskog ugovora;

12. poziva sve sukobljene strane da pregovaraju o mirnom rješenju sukoba u skladu s 
Poveljom UN-a i Sjevernoatlantskim ugovorom;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj 
službi za vanjsko djelovanje, predsjedniku Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose 
s Turskom, Sjevernoatlantskom vijeću te vladi Republike Turske.


