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Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir 
jos pasekmių
(2019/2886(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1945 m. Jungtinių Tautų Chartiją, ypač į jos 2 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo 
metu (Ketvirtoji Ženevos konvencija), kurią Turkija ratifikavo 1954 m. ir kuri taip pat 
yra tarptautinės paprotinės teisės dalis,

– atsižvelgdamas į 1993 m. Konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir 
panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (Cheminio ginklo uždraudimo konvencija 
arba CWC), ypač į jos 1 straipsnio 1 dalies b punktą,

– atsižvelgdamas į 1949 m. Šiaurės Atlanto sutartį, ypač į jos 1 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2001 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 390/2001 dėl 
paramos Turkijai pagal pasirengimo stojimui strategiją, visų pirma dėl Stojimo 
partnerystės įkūrimo1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą dėl principų, prioritetų ir 
sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystės su Turkijos Respublika programoje2,

– atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 29 d. ES ir Turkijos bendrą veiksmų planą ir į 
2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 14 d. savo rezoliuciją dėl 2015 m. ataskaitos dėl 
Turkijos3,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. savo rezoliuciją dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos 
dėl Turkijos4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 18 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas dėl plėtros ir 
stabilizacijos bei asociacijos proceso,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 9 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą Europos 
Sąjungos vardu,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 14 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas dėl šiaurės rytų 

1 OL L 58, 2001 2 28, p.  1.
2 OL L 51, 2008 2 26, p. 4.
3 OL C 58, 2018 2 15, p. 164.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0200.
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Sirijos,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2019 m. spalio 9 d. Turkijos vyriausybė pradėjo karinius išpuolius prieš kurdų 
pajėgas šiaurės rytų Sirijoje;

B. kadangi dėl šios karinės operacijos žuvo šimtai civilių gyventojų ir taip buvo pažeista 
tarptautinė humanitarinė teisė ir ypač Ketvirtoji Ženevos konvencija;

C. kadangi 2019 m. spalio 12 d. Turkijos remiamos pajėgos iš pasalų užpuolė ir nužudė 
Ateities Sirijos partijos generalinę sekretorę Hevrin Khalaf ir jos vairuotoją;

D. kadangi 2019 m. spalio 15 d. Turkija, vykdydama išpuolį prieš Sere Kanijė miestą, 
tariamai panaudojo fosforo bombas; kadangi fosforo bombų naudojimas pagal 
Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos sąlygas yra neteisėtas;

E. kadangi šimtai IS ir „Da'esh“ rėmėjų pabėgo iš sulaikymo stovyklų šiaurės rytų Sirijoje 
ir dėl to kyla didelė grėsmė saugumui ne tik šiame regione, bet ir Europos Sąjungoje;

F. kadangi Turkijos veiksmai šiaurės rytų Sirijoje kenkia kovai su islamo ekstremizmu ir 
sudaro sąlygas atsikurti kalifatui;

G. kadangi 2019 m. spalio 17 d. JAV ir Turkija derybose susitarė penkioms dienoms 
nutraukti ugnį;

H. kadangi Turkijos veiksmai šiaurės rytų Sirijoje kelia grėsmę tarptautinei taikai ir 
saugumui, kaip tai apibrėžta JT Chartijos VII skyriuje, ir pažeidžia Šiaurės Atlanto 
sutarties 1 straipsnį;

I. kadangi Turkija, būdama pilnateise Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) 
nare, savo veiksmais Sirijoje kenkia NATO aljansui ir kelia grėsmę Europos saugumui;

J. kadangi prezidentas R. T. Erdoğan kartą jau pagrasino atversiąs vartus migrantams į 
Europą;

K. kadangi Turkija vykdo neteisėtą gamtinių dujų žvalgybą prie Kipro krantų; kadangi 
Turkijos vyriausybė, pažeisdama 1923 m. Lozanos sutartį, reiškia teritorines pretenzijas 
į Kiprą ir Graikiją;

1. pažymi, kad abi pusės apkaltino viena kitą pažeidus susitarimą dėl ugnies nutraukimo; 
taip pat pažymi, kad Turkija ir toliau rengia išpuolius prieš Sirijos kaimus ir kad toliau 
nesilaikoma JAV ir Turkijos per derybas pasiekto susitarimo dėl ugnies nutraukimo 
sąlygų;

2. besąlygiškai smerkia Turkijos puolimą šiaurės rytų Sirijoje ir ragina Turkiją nedelsiant 
ir nekeliant sąlygų liautis vykdžius visus karinius išpuolius šioje teritorijoje, visų pirma 
karinius išpuolius, per kuriuos nesugebama atskirti karinių ir civilinių taikinių, kaip 
nustatyta tarptautinėje humanitarinėje teisėje;

3. palankiai vertina 2019 m. spalio 14 d. Užsienio reikalų tarybos sprendimą laikinai 
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sustabdyti ginklų eksportą į Turkiją; ragina visas ES valstybes nares taikyti oficialų 
visoje ES galiojantį ginklų embargą visiems į Turkiją eksportuojamiems ginklams ir 
nustatyti atskiras sankcijas Turkijos prezidentui R. T. Erdoğanui;

4. prašo valstybių narių nustatyti draudimą į Turkiją eksportuoti visus bet kokio pobūdžio 
ginklus, amuniciją, karines medžiagas ir prekes, kuriuos galima panaudoti karui;

5. palankiai vertina 2019 m. spalio 14 d. Užsienio reikalų tarybos sprendimą sudaryti 
sankcijų sąrašą, atsižvelgiant į Turkijos vykdomą gręžimo veiklą prie Kipro krantų; 
ragina Turkiją nedelsiant liautis vykdžius visokią gręžimo veiklą šioje teritorijoje;

6. smerkia prezidento R. T. Erdoğano grasinimus atverti sienas, kad į Europą galėtų 
atvykti daugiau kaip 3,5 mln. migrantų;

7. ragina ES valstybes nares sustabdyti neteisėtą migraciją, ginti ES išorės sienas ir, 
prireikus, apsaugoti vidaus sienas, siekiant užtikrinti Sąjungos ir jos valstybių narių 
vidaus saugumą;

8. ragina ES valstybes nares kartu parengti ir pradėti taikyti priemones, kuriomis būtų 
užtikrinamas visų su Turkija besiribojančių valstybių narių saugumas, teritorinis 
vientisumas ir nepriklausomumas;

9. ragina Komisiją ir Tarybą sustabdyti visą Turkijai skirtą finansavimą, susijusį tiek su 
pasirengimo narystei procesu, tiek su ES ir Turkijos veiksmų planu dėl migracijos;

10. ragina Komisiją ir Tarybą oficialiai ir galutinai nutraukti visas derybas dėl Turkijos 
stojimo į ES, nes tai ne Europos šalis ir ji nesivadovauja Europos vertybėmis, visų 
pirma tomis, kuriomis siekiama išsaugoti taikią Europą, todėl ši valstybė neturėtų tapti 
Europos Sąjungos nare;

11. siūlo Šiaurės Atlanto Tarybai nuo šiol nušalinti Turkiją nuo visų savo posėdžių, iki kol 
šalis liausis pažeidinėjusi Šiaurės Atlanto sutarties nuostatas;

12. ragina visas konflikto šalis pradėti derybas dėl taikaus konflikto sprendimo būdo, 
laikantis JT Chartijos ir Šiaurės Atlanto sutarties;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų 
tarnybai (EIVT), Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Turkija pirmininkui, 
Šiaurės Atlanto Tarybai ir Turkijos Respublikos vyriausybei.


