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B9-0127/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de Turkse militaire operaties in het 
noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan
(2019/2886(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Syrië en Turkije,

– gezien zijn resolutie van 12 december 2018 over conclusies en aanbevelingen van de 
Bijzondere Commissie terrorisme1,

– gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en met 
name de verklaring van 9 oktober 2019 over de recente ontwikkelingen in het 
noordoosten van Syrië,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 oktober 2019 over het noordoosten van Syrië,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN van 
14 oktober 2019 over Syrië,

– gezien de verklaringen van de woordvoerder van de Hoge Commissaris van de VN voor 
de mensenrechten van 11 en 15 oktober 2019 over Syrië,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 17 oktober 2019 over Turkije,

– gezien de gezamenlijke mededeling van 14 maart 2017 aan het Europees Parlement en 
de Raad getiteld “Elementen voor een EU-strategie voor Syrië” (JOIN(2017)0011) en 
de conclusies van de Raad van 3 april 2017 over Syrië,

– gezien de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, met name 
resolutie 2254 (2015) van 18 december 2015, en het communiqué van Genève uit 2012,

– gezien resolutie 71/248 van de Algemene Vergadering van de VN van 21 december 
2016 over een internationaal, onpartijdig en onafhankelijk mechanisme ter 
ondersteuning van het onderzoek naar en de vervolging van de personen die, uit hoofde 
van internationale wetgeving, verantwoordelijk zijn voor de ernstigste misdrijven die 
sinds maart 2011 in de Arabische Republiek Syrië zijn gepleegd,

– gezien het Verdrag van Lausanne van 1923, waarin de grenzen van Turkije werden 
bepaald,

– gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen hierbij,

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0512.
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– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Turkije, na het besluit van president Trump om de Amerikaanse 
troepen uit het noordoosten van Syrië terug te trekken, op 9 oktober 2019 in strijd met 
het internationale recht een militaire operatie (Operatie Ontluikende Vrede) is begonnen 
in gebieden die door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) worden 
gecontroleerd; overwegende dat dit heeft geleid tot burgerslachtoffers en tot de 
ontheemding van tienduizenden burgers; overwegende dat Turkije op 17 oktober met de 
Verenigde Staten overeenstemming heeft bereikt over een vijfdaags staakt-het-vuren in 
het noordoosten van Syrië om de terugtrekking van de Koerdische strijdkrachten 
mogelijk te maken;

B. overwegende dat de Europese Unie vasthoudt aan de eenheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit van de Syrische staat;

C. overwegende dat de troepen van Bashar al-Assad op 14 oktober 2019 een aantal steden 
in het noordoosten van Syrië zijn binnengetrokken, nadat de Koerdische strijdkrachten 
hadden ingestemd met een door Rusland bemiddeld akkoord in een poging een Turkse 
aanval tegen te houden; overwegende dat er volgens het Russische Ministerie van 
Defensie Russische troepen patrouilleren aan de frontlinies tussen de Turkse en 
Syrische strijdkrachten om deze uit elkaar te houden;

D. overwegende dat van talrijke Europese en andere buitenlandse terroristische strijders in 
de regio momenteel niet geweten is waar zij verblijven;

E. overwegende dat het risico bestaat dat strijders van Da’esh die in door de Koerden 
gecontroleerde kampen worden vastgehouden ontsnappen omdat er momenteel 
onvoldoende bewakers zijn;

F. overwegende dat Da’esh-gevangenen, waaronder EU-burgers, uit verschillende 
gevangenissen in het noorden van Syrië zijn ontsnapt;

G. overwegende dat de gedwongen ontheemding van mensen als oorlogstactiek, onder 
meer met het oog op demografische veranderingen, een duidelijke schending vormt van 
het internationaal humanitair recht; overwegende dat het verhinderen van de veilige, 
onbelemmerde en aanhoudende verstrekking van humanitaire hulp, evacuatie en 
medische zorg een schending vormt van het internationaal humanitair recht en van 
diverse resoluties van de VN-Veiligheidsraad; overwegende dat de VN en haar partners 
humanitaire hulpgoederen blijven leveren aan tienduizenden mensen die door het 
geweld ontheemd zijn geraakt;

H. overwegende dat de Raad, gezien de situatie in Syrië, een reeks autonome beperkende 
maatregelen heeft genomen tegen personen die verantwoordelijk zijn voor de 
gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië en personen en entiteiten 
die banden met hen hebben;

I. overwegende dat de VS sancties heeft opgelegd aan Turkije als reactie op het militaire 
offensief van het land in het noordoosten van Syrië;

J. overwegende dat het Europees Parlement de Commissie en de Raad van de Europese 
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Unie in overeenstemming met het onderhandelingskader EU-Turkije heeft aanbevolen 
de toetredingsonderhandelingen met Turkije formeel op te schorten;

1. veroordeelt krachtig de eenzijdige Turkse militaire interventie in het noordoosten van 
Syrië, die een ernstige schending vormt van het internationaal recht, de stabiliteit en 
veiligheid van de gehele regio ondermijnt, nog meer leed veroorzaakt voor mensen die 
reeds door de oorlog zijn getroffen en de toegang tot humanitaire hulp belemmert; 
verwelkomt het tijdelijke staakt-het-vuren dat tussen de Verenigde Staten en Turkije is 
overeengekomen; dringt er bij Turkije op aan een einde te maken aan zijn militaire 
interventie, die geen oplossing biedt voor de onderliggende zorgpunten van het land op 
veiligheidsgebied; beschouwt alle Turkse militaire operaties buiten de Turkse grenzen 
die niet van tevoren door de internationale gemeenschap zijn goedgekeurd als illegaal;

2. onderstreept dat Turkijes zorgpunten op veiligheidsgebied in het noordoosten van Syrië 
moeten worden aangepakt met politieke en diplomatieke middelen, niet met militair 
optreden, en in overeenstemming met het internationaal humanitair recht;

3. veroordeelt met klem de wreedheden en talrijke schendingen van de mensenrechten en 
het internationaal humanitair recht die tijdens het conflict zijn gepleegd, met name de 
misdaden die zijn begaan door de strijdkrachten van het regime van Assad; onderstreept 
dat degenen die zich schuldig maken aan misdrijven in Syrië, of het nu gaat om staten 
of individuen, ter verantwoording zullen worden geroepen;

4. geeft uiting aan zijn grote bezorgdheid over de ontsnapping van Da’esh-gevangenen, 
waaronder veel EU-burgers die waarschijnlijk beschikken over EU-paspoorten, en wijst 
erop dat het risico dat buitenlandse terroristische strijders terugkeren naar de EU is 
toegenomen, nu er al een aantal Europese terroristische strijders in de regio zijn 
waarvan niet geweten is waar zij verblijven;

5. vraagt de lidstaten daarom personen die onder het EU-recht inzake vrij verkeer vallen 
en onderdanen van derde landen systematisch te controleren aan de hand van het 
Schengeninformatiesysteem en andere relevante nationale, Europese en internationale 
databanken; dringt er bij de lidstaten op aan extra waakzaam te zijn en zoveel mogelijk 
te vermijden dat aan de buitengrenzen alleen gerichte controles worden uitgevoerd;

6. roept alle lidstaten op om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie over 
buitenlandse terroristische strijders naar behoren wordt geregistreerd in de 
EU-databanken;

7. dringt er bij de lidstaten op aan om PNR-gegevens actief te gebruiken en te vergelijken 
met relevante databanken met het oog op preventie, opsporing, onderzoek en vervolging 
van personen voor terrorisme en andere ernstige misdrijven; dringt er bij Europol op aan 
zijn capaciteiten, waaronder het Focal Point Travellers team, ten volle te benutten om de 
lidstaten bij hun inspanningen te ondersteunen; uit zijn bezorgdheid over het feit dat 
meer dan een jaar na de omzettingsdatum van de PNR-richtlijn nog steeds niet alle 
lidstaten de richtlijn hebben omgezet, waardoor onnodige veiligheidslacunes ontstaan;

8. verzoekt de lidstaten en de bevoegde EU-agentschappen toezicht te houden op alle 
buitenlandse terroristische strijders en te zorgen voor geharmoniseerde 
beveiligingsmaatregelen en een gerechtelijke follow-up van personen van wie geweten 
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is dat ze naar de EU zijn teruggekeerd; verzoekt de Commissie de lidstaten te steunen 
bij de vaststelling van onderling afgestemde classificatiesystemen om een onderscheid 
te maken tussen teruggekeerden met een hoog, gemiddeld en laag risico;

9. verwerpt elke poging van de Turkse autoriteiten om hun militaire optreden in het 
noordoosten van Syrië te koppelen aan het lot van de Syrische vluchtelingen op het 
Turkse grondgebied;

10. betreurt ten zeerste dat de herhaalde regionale en internationale pogingen om de oorlog 
in Syrië te beëindigen zijn mislukt; dringt aan op hernieuwde en intensieve wereldwijde 
samenwerking om tot een vreedzame en duurzame oplossing van het conflict te komen, 
in overeenstemming met resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad en het communiqué 
van Genève uit 2012;

11. dringt aan op een krachtige en alomvattende reactie van de EU op deze crisis; benadrukt 
dat de EU zich, in samenwerking met haar internationale partners, op alle mogelijke 
opties moet beraden, waaronder droppings van hulpgoederen vanuit de lucht en de 
instelling van no-flyzones op basis van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad;

12. bevestigt zijn steun voor de inspanningen van de wereldwijde coalitie tegen Da’esh, 
waarvan Turkije deel uitmaakt; onderstreept dat de coalitie en de Syrische 
partnertroepen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in het offensief om Da’esh in 
Syrië te verslaan; benadrukt dat SDF in deze strijd een belangrijke rol hebben gespeeld;

13. verzoekt alle lidstaten met klem volledig uitvoering te geven aan Besluit 
2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen 
tegen Syrië2, en in het bijzonder de vermogens van de in dat besluit genoemde personen 
te bevriezen en de toegang te beperken van de personen die voordeel hebben van of 
steun verlenen aan het Assad-regime;

14. onderstreept dat etnische en religieuze groepen in Syrië het recht hebben om waardig en 
veilig te blijven wonen of terug te keren naar hun historische en traditionele 
thuislanden; merkt op dat de EU geen bijstand voor stabilisatie of ontwikkeling zal 
verlenen in gebieden waar de rechten van de plaatselijke bevolking worden miskend of 
geschonden;

15. benadrukt dat erop moet worden toegezien dat er geen EU-middelen worden gebruikt 
om de lopende militaire operatie te financieren of de gedwongen terugkeer van Syrische 
vluchtelingen naar de zogenaamde “veilige zone” te faciliteren;

16. betreurt dat de Raad er niet in is geslaagd een unaniem besluit te nemen over een EU-
breed verbod op de uitvoer van wapens naar Turkije; is verheugd over het besluit om 
nationale embargo’s op de toekomstige verkoop van wapens aan Turkije te coördineren; 
is ingenomen met het besluit van sommige lidstaten om de verlening van 
wapenuitvoervergunningen aan Turkije onmiddellijk stop te zetten; dringt aan op een 
EU-breed verbod op de uitvoer van wapens naar Turkije;

2 PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.



PE637.868v01-00 6/6 RE\1191166NL.docx

NL

17. dringt er bij de lidstaten op aan een gemeenschappelijk standpunt in te nemen over hoe 
moet worden omgegaan met Europese buitenlandse terroristische strijders en hun 
families die zich in de regio bevinden, aangezien de buitenlandse terroristische strijders 
die in de regio worden vastgehouden afkomstig zijn uit 50 verschillende landen; vraagt 
daarom dat een internationale rechtbank of tribunaal wordt ingesteld met het oog op een 
gedegen internationaal onderzoek, vervolging en veroordeling van personen die zich 
schuldig hebben gemaakt aan daden van terrorisme en ernstige misdrijven;

18. verzoekt de Raad te overwegen om tegen Turkije passende en gerichte economische 
maatregelen vast te stellen, die echter geen nadelige gevolgen mogen hebben voor het 
maatschappelijk middenveld of voor mensen die reeds zwaar zijn getroffen door de 
economische crisis in het land;

19. is van mening dat, gezien de ernstige en aanhoudende actie van Turkije om de regionale 
stabiliteit in gevaar te brengen met agressief gedrag tegen de lidstaten, alsook zijn 
recente unilaterale militaire optreden tegen de Koerdische bevolking in het noordoosten 
van Syrië, die heeft geleid tot de ontheemding van meer Syrische vluchtelingen, 
ernstige belemmering van de toegang tot humanitaire hulp, immens lijden onder de 
burgerbevolking, ondermijning van de stabiliteit van de hele regio en verzwakking van 
de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten, het gerechtvaardigd is de toewijzingen 
voor Turkije uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun te verlagen en een 
bedrag van 100 miljoen EUR te bevriezen (op te nemen in de reserve); onderstreept 
evenwel dat deze bevriezing en verlaging niet gericht mogen zijn tegen de civiele 
samenleving of Syrische vluchtelingen en Turkse studenten niet mogen beletten om deel 
te nemen aan Europese uitwisselingsprogramma’s als Erasmus+;

20. herhaalt zijn oproep om de toetredingsonderhandelingen met Turkije volledig stop te 
zetten; herinnert eraan dat in alle politieke betrekkingen tussen de EU en Turkije 
voorwaarden moeten worden gesteld inzake de eerbiediging van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de regering en het parlement 
van Turkije, de leden van de Internationale Steungroep voor Syrië en alle bij het conflict 
betrokken partijen.


