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Resolucija Evropskega parlamenta o turških vojaških operacijah v severovzhodni Siriji 
in njihovih posledicah
(2019/2886(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji in Turčiji,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2018 o ugotovitvah in priporočilih 
posebnega odbora o terorizmu1

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, zlasti izjave z dne 9. oktobra 2019 o nedavnih dogodkih v 
severovzhodni Siriji,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. oktobra 2019 o severovzhodni Siriji,

– ob upoštevanju izjave, ki jo je 14. oktobra 2019 o Siriji podal tiskovni predstavnik 
generalnega sekretarja OZN,

– ob upoštevanju izjav tiskovnega predstavnika visokega komisarja OZN za človekove 
pravice o Siriji z dne 11. in 15. oktobra 2019,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Turčiji z dne 18. julija 2016,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. marca 2017 z naslovom „Elementi strategije EU za Sirijo“ (JOIN(2017)0011) in 
zaključkov Sveta o Siriji z dne 3. aprila 2017,

– ob upoštevanju ustreznih resolucij Varnostnega sveta OZN, zlasti resolucije 2254(2015) 
z dne 18. decembra 2015 in ženevskega sporočila iz leta 2012,

– ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine OZN 71/248 z dne 21. decembra 2016 o 
mednarodnem, nepristranskem in neodvisnem mehanizmu za pomoč pri preiskovanju in 
pregonu oseb, odgovornih za najtežja kazniva dejanja po mednarodnem pravu, ki so bila 
od marca 2011 storjena v Sirski arabski republiki,

– ob upoštevanju sporazuma iz Lozane iz leta 1923, v katerem so bile določene meje 
Turčije,

– ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je po odločitvi predsednika Donalda Trumpa, da umakne ameriške čete s 
severovzhoda Sirije, Turčija 9. oktobra 2019 v nasprotju z mednarodnim pravom začela 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0512.
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vojaško operacijo (operacija Mirna pomlad) na območjih pod nadzorom sirskih 
demokratičnih sil; ker je to terjalo civilne žrtve in povzročilo razseljevanje več deset 
tisoč državljanov; ker so se Turčija in Združene države Amerike 17. oktobra dogovorile 
o petdnevnem premirju v severovzhodni Siriji, da bi omogočili umik kurdskih sil;

B. ker EU ostaja zavezana enotnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti sirske države;

C. ker so sile Bašarja Al Asada vstopile v mesta v severovzhodni Siriji 14. oktobra 2019, 
potem ko so kurdske sile pristale na dogovor, sklenjen z ruskim posredovanjem, da bi 
zaustavili turški napad; ker po navedbah ruskega ministrstva za obrambo ruske sile 
nadzorujejo fronto med položaji turške in sirske vojske, da bi ostali ločeni;

D. ker je v regiji veliko evropskih in drugih tujih terorističnih borcev, ki so trenutno 
neevidentirani;

E. ker obstaja nevarnost, da borci Daiša, pridržani v taboriščih pod nadzorom Kurdov, 
pobegnejo, saj trenutno ni dovolj stražarjev;

F. ker so zaporniki, ki so pripadniki skupine Daiš, med katerimi so tudi državljani EU, 
pobegnili iz različnih zaporov v severni Siriji;

G. ker prisilno razseljevanje ljudi kot vojna taktika – tudi da bi dosegli demografske 
spremembe – pomeni jasno kršitev mednarodnega humanitarnega prava; ker 
preprečevanje varnega, nemotenega in neprekinjenega zagotavljanja humanitarne 
pomoči, evakuacije in zdravstvene oskrbe predstavlja kršitev mednarodnega 
humanitarnega prava in več resolucij Varnostnega sveta OZN (RVSZN); ker 
Organizacija združenih narodov in njeni partnerji še naprej zagotavljajo humanitarne 
potrebščine za več deset tisoč ljudi, razseljenih zaradi nasilja;

H. ker je Svet glede na razmere v Siriji vzpostavil vrsto avtonomnih omejevalnih ukrepov, 
ki so usmerjeni na posameznike, odgovorne za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v 
Siriji, ter posameznike ali subjekte, povezane z njimi;

I. ker so Združene države uvedle sankcije zoper Turčijo kot odgovor na vojaško ofenzivo 
države v severovzhodni Siriji;

J. ker je Evropski parlament priporočil, naj Komisija in Svet Evropske unije v skladu s 
pogajalskim okvirom EU-Turčija formalno začasno ustavita pristopna pogajanja s 
Turčijo;

1. odločno obsoja enostransko turško vojaško posredovanje v severovzhodni Siriji, ki 
predstavlja hudo kršitev mednarodnega prava, ogroža stabilnost in varnost celotne 
regije, povzroča nadaljnje trpljenje prebivalstva, ki ga je vojna že prizadela, in ovira 
dostop do humanitarne pomoči; pozdravlja začasno premirje, sklenjeno med 
Združenimi državami in Turčijo; poziva Turčijo, naj konča vojaško posredovanje, ki ne 
bo odpravilo temeljnih varnostnih pomislekov države; meni, da je vsaka turška vojaška 
operacija zunaj meja Turčije, ki je ni vnaprej odobrila mednarodna skupnost, 
nezakonita;

2. poudarja, da bi bilo treba varnostne pomisleke Turčije v zvezi s severovzhodno Sirijo 
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obravnavati s političnimi in diplomatskimi sredstvi ter v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom, ne pa z vojaškim posredovanjem;

3. odločno obsoja vsa grozodejstva in številne kršitve človekovih pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava, storjene med konfliktom, in zlasti zločine, ki so jih zagrešile sile 
Asadovega režima; poudarja, da bodo storilci zločinov v Siriji, bodisi države bodisi 
posamezniki, zanje odgovarjali;

4. izraža globoko zaskrbljenost zaradi pobega zapornikov, ki so pripadniki Daiša, saj so 
številni od njih državljani EU in imajo verjetno potne liste EU ter obstaja večja 
nevarnost vračanja tujih terorističnih borcev v EU, glede na to, da so v regiji že prisotni 
neevidentirani evropski tuji teroristični borci;

5. zato naroča državam članicam, naj sistematično preverjajo osebe, ki imajo pravico do 
prostega gibanja v skladu s pravom EU in državljane tretjih držav v schengenskem 
informacijskem sistemu in drugih ustreznih nacionalnih, evropskih in mednarodnih 
podatkovnih zbirkah; poziva države članice, naj bodo še posebej pozorne in naj se v 
največji možni meri vzdržijo izvajanja izključno usmerjenih kontrol na zunanjih mejah;

6. poziva vse države članice, naj zagotovijo, da so vse pomembne informacije o tujih 
terorističnih borcih ustrezno zabeležene v podatkovnih zbirkah EU;

7. poziva države članice, naj aktivno uporabljajo podatke iz evidence podatkov o potnikih 
(PNR) in jih primerjajo z ustreznimi podatkovnimi zbirkami z namenom preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona posameznikov zaradi terorizma in drugih hudih 
kaznivih dejanj; poziva Europol, naj v celoti izkoristi svoje zmogljivosti, med drugim 
tudi skupino za informacijsko točko o tujih borcih, da podpre države članice pri 
njihovih prizadevanjih; je zaskrbljen, ker vse države članice niso v celoti prenesle 
direktive EU o PNR celo več kot eno leto po roku za njen prenos, zato nastajajo 
nepotrebne varnostne vrzeli;

8. poziva države članice in ustrezne agencije EU, naj spremljajo vse tuje teroristične borce 
in zagotovijo usklajene varnostne ukrepe ter nadaljnje pravosodno ukrepanje za 
identificirane povratnike v EU; poziva Komisijo, naj pomaga državam članicam pri 
oblikovanju usklajenih sistemov klasifikacije, da bi razlikovali med povratniki, ki 
predstavljajo visoko, srednje ali nizko tveganje;

9. zavrača vsak poskus turških oblasti, da bi svoje vojaško posredovanje v severovzhodni 
Siriji povezale z usodo sirskih beguncev na turškem ozemlju;

10. globoko obžaluje neuspeh večkratnih regionalnih in mednarodnih prizadevanj za 
končanje vojne v Siriji; poziva k obnovitvi in okrepitvi sodelovanja na svetovni ravni za 
mirno in trajno rešitev konflikta v skladu z resolucijo Varnostnega sveta 2254 in 
ženevskim sporočilom iz leta 2012;

11. poziva k odločnemu in celovitemu odzivu EU na to krizo; poudarja, da bi morala EU v 
sodelovanju s svojimi mednarodnimi partnerji proučiti vse razpoložljive možnosti, 
vključno s pomočjo iz zraka in vzpostavitvijo območij prepovedi letenja na podlagi 
resolucije Varnostnega sveta;
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12. ponovno potrjuje svojo podporo prizadevanjem svetovne koalicije proti Daišu, katere 
članica je Turčija; poudarja, da so koalicija in sirske partnerske sile dosegle znaten 
napredek v prizadevanjih za zmago nad Daišem v Siriji; poudarja, da so imele sirske 
demokratične sile pomembno vlogo pri teh prizadevanjih;

13. poziva vse države članice, naj zagotovijo celovito spoštovanje Sklepa Sveta 
2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji2, zlasti kar 
zadeva zamrznitev premoženja posameznikov, navedenih v sklepu, in omejitve 
sprejema za osebe, ki so imele koristi od režima v Siriji ali ga podpirajo;

14. poudarja, da imajo etnične in verske skupine v Siriji pravico, da še naprej dostojno in 
varno živijo v svoji zgodovinski in tradicionalni domovini ali se tja vrnejo; je seznanjen, 
da EU ne bo nudila stabilizacijske ali razvojne pomoči na območjih, kjer se pravice 
lokalnega prebivalstva ne upoštevajo ali se kršijo;

15. poudarja, da je treba zagotoviti, da se sredstva EU ne bodo uporabljala za financiranje 
tekoče vojaške operacije ali za pomoč pri prisilnem vračanju sirskih beguncev na tako 
imenovano „varno območje“;

16. obžaluje, da Svet ni mogel sprejeti soglasne odločitve o prepovedi izvoza orožja v 
Turčijo na ravni EU; pozdravlja odločitev, da se uskladijo nacionalni ukrepi za embargo 
na prihodnjo prodajo orožja Turčiji; pozdravlja odločitev nekaterih držav članic EU, da 
nemudoma zaustavijo izdajanje dovoljenj za izvoz orožja v Turčijo; poziva k prepovedi 
izvoza orožja v Turčijo na ravni EU;

17. poziva države članice, naj oblikujejo skupno stališče o tem, kako obravnavati evropske 
tuje teroristične borce in njihove družine, ki ostanejo v regiji, glede na to, da tuji 
teroristični borci, ki so bili pridržani v regiji, prihajajo iz 50 različnih držav; zato 
zahteva, da se ustanovi mednarodno sodišče, ki bi preiskovalo posameznike zaradi 
terorističnih dejanj in hudih kaznivih dejanj, jim sodilo in jih obsodilo, kot je 
mednarodno urejeno;

18. poziva Svet, naj razmisli o sprejetju ustreznih in ciljno usmerjenih gospodarskih 
ukrepov proti Turčiji, ki ne smejo vplivati na civilno družbo ali ljudi, ki jih je 
gospodarska kriza države že hudo prizadela;

19. meni, da je – glede na resna in stalna prizadevanja Turčije, da bi ogrozila regionalno 
stabilnost z agresivnim obnašanjem do držav članic, ter njeno nedavno enostransko 
vojaško posredovanje v severovzhodni Siriji, usmerjeno na kurdsko prebivalstvo, ki je 
povzročilo nadaljnje razseljevanje sirskih beguncev, resno ogrozilo dostop do 
humanitarne pomoči, povzročilo hudo trpljenje civilistov, spodkopalo stabilnost celotne 
regije in oslabilo demokracijo, pravno državo in temeljne pravice – upravičeno ukiniti 
sredstva za Turčijo v okviru instrumenta za predpristopno pomoč in zamrzniti 
100 milijonov EUR (znesek, ki naj bi bil knjižen v rezervi); vendar poudarja, da 
zamrznitev in ukinitev sredstev ne bi smela biti usmerjena na civilno družbo ali sirske 
begunce ali preprečevati turškim študentom, da bi sodelovali v evropskih programih 
izmenjav, kot je Erasmus +;

2 UL L 147, 1.6.2013, str. 14.
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20. ponovno poziva k popolni začasni ustavitvi pristopnih pogajanj s Turčijo; opozarja, da 
bi morale vse oblike političnega sodelovanja med EU in Turčijo temeljiti na določbah o 
pogojevanju s spoštovanjem demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic;

21. 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 EU, generalnemu sekretarju OZN, vladi in parlamentu 
Turčije, članom mednarodne podporne skupine za Sirijo in vsem stranem, udeleženim v 
konfliktu.


