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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji
(2013/2819(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Siriji z dne 23. januarja, 18. februarja, 11. 
marca, 22. aprila, 27. maja, 24. junija, 9. julija in 22. julija 2013; ob upoštevanju sklepov 
Evropskega sveta o Siriji z dne 8. februarja 2013,

– ob upoštevanju izjav visoke predstavnice EU Catherine Ashton o zadnjih poročilih o uporabi 
kemičnega orožja v Damasku z dne 21. avgusta 2013, o nujnosti politične rešitve za sirski 
konflikt z dne 23. avgusta 2013 (ki odraža dogovorjeno stališče EU o Siriji z dne 7. 
septembra 2013) ter o predlogu, da se sirsko kemično orožje prepusti mednarodnemu 
nadzoru z dne 10. septembra 2013,

– ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov, 
ženevskega protokola k haaški konvenciji o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih 
snovi in bakterioloških bojnih sredstev, podpisanega 17. junija 1925 v Ženevi, ter standardov 
iz konvencije o kemičnem orožju,

– ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je bilo v Siriji po navedbah Združenih narodov od začetka nasilnega ravnanja z 
miroljubnimi protestniki marca 2011 ubitih več kot 100.000 oseb, večinoma civilistov; ker je 
po podatkih Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA) 4,25 
milijonov notranje razseljenih oseb in več kot 2 milijona sirskih beguncev, predvsem v 
Turčiji, Jordaniji, Libanonu, Egiptu in Iraku;

B. ker je bil 21. avgusta 2013 na obrobju Damaska izveden obsežen napad s kemičnim orožjem, 
v katerem je bilo ubitih več sto ljudi, med njimi tudi ženske in otroci; ker ta napad 
predstavlja očitno kršitev mednarodnega prava, vojni zločin in zločin proti človečnosti; ker 
informacije iz veliko različnih virov potrjujejo, da je do napada prišlo, in ker očitno 
predstavljajo trden dokaz, da je za te napade odgovoren sirski režim;

C. ker se je sirska vlada 25. avgusta 2013, štiri dni po kemičnem napadu, strinjala, da inšpektorji 
ZN obiščejo mesto napada; ker je generalni sekretar ZN Ban Ki Mun inšpektorje pozval, naj 
čim prej predložijo svoje ugotovitve; ker je mandat misije inšpektorjev ZN omejen na 
ugotavljanje dejstva, ali je bilo kemično orožje uporabljeno ali ne, ne obravnava pa 
vprašanja, kdo je bil odgovoren za to dejanje;

D. ker sta generalni sekretar ZN Ban Ki Mun 9. septembra 2013 in visoka 
predstavnica/podpredsednica Catherine Ashton 10. septembra 2013 pozdravila predlog, da se 
kemično orožje sirskega režima preda mednarodni skupnosti v uničenje, predlog pa so 
sprejeli tudi Rusija, Iran in sirski režim; ker je Ban Ki Mun izjavil, da razmišlja o tem, da bi 
pozval varnostni svet, naj zahteva takojšen prenos tega orožja in zaloge kemičnih predhodnih 
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sestavin na mesta v Siriji, kjer jih bo mogoče varno shraniti in uničiti;

1. močno obsoja množično pobijanje civilistov s kemičnim orožjem 21. avgusta 2013, ko je po 
podatkih zahodnih obveščevalnih služb umrlo vsaj 1400 ljudi, od tega 400 otrok, ob 
upoštevanju, da je po navedbah različnih virov za napad odgovoren sirski režim;

2. poudarja, da se ob tej grozljivi uporabi kemičnega orožja mednarodna skupnost mora 
odzvati;  poudarja, da dokazana uporaba kemičnega orožja, zlasti proti civilistom, predstavlja 
hudo kršitev mednarodnega prava, vojni zločin in zločin proti človečnosti, ki zahteva jasen, 
odločen, osredotočen in enoten odziv, ki ne bo izključil morebitnih odvračilnih ukrepov, da 
bi jasno pokazali, da so takšni zločini nesprejemljivi in da bi preprečili uporabo kemičnega 
orožja v Siriji ali drugje v prihodnje;

3. pozdravlja sprejeto stališče EU o Siriji na neuradnem srečanju zunanjih ministrov EU 7. 
septembra 2013; poudarja, da tamkajšnje razmere zahtevajo usklajen skupni pristop držav 
članic EU; poziva EU in njene države članice, naj nadalje obravnavajo razmere v tej državi v 
okviru Sveta za zunanje zadeve in ocenijo, katere ukrepe bi EU lahko sprejela, da bi podprla 
demokratične sile sirske opozicije, omogočila dialog in skupen pristop z drugimi člani 
mednarodne skupnosti ter zagotovila nadaljnjo humanitarno pomoč prebivalstvu v Siriji in 
sosednjih državah; poudarja, da bi se morala EU posebej potruditi za sodelovanje z vsemi 
pomembnimi akterji in za spodbujanje procesa deeskalacije v regiji; 

4. poziva Združene narode, naj hitro zaključijo svojo temeljito preiskavo o uporabi kemičnega 
orožja v Siriji; poziva, naj se poročilo inšpekcijske skupine čim prej pošlje varnostnemu 
svetu ZN, da bo na osnovi ugotovitev inšpekcijske skupine ZN obravnaval množično 
pobijanje v Siriji in ocenil, katere ukrepe je treba sprejeti kot odziv na uporabo kemičnega 
orožja in kako zagotoviti, da bodo odgovorni odgovarjali za svoja dejanja; 

5. pozdravlja predlog, da se mednarodni skupnosti čim prej da na voljo sirski arzenal kemičnega 
orožja za njegovo uničevanje, po ultimatu, ki ga je dala mednarodna skupnost, ter zavezujočo 
resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov, ki se jo v primeru nespoštovanja lahko 
uveljavi na podlagi vseh instrumentov, predvidenih v Ustanovni listini Združenih narodov;

6. meni, da bi morala mednarodna skupnost poiskati politično rešitev za Sirijo, da bi ustavili 
nasilje, preprečili nadaljnjo uporabo kemičnega orožja in spodbujali demokratični prehod; 
poziva zlasti Rusijo in Kitajsko, kot stalni članici varnostnega sveta, naj prevzameta svoj del 
odgovornosti in pomagata doseči skupno stališče in diplomatsko rešitev krize v Siriji, ob tem 
ne izključuje obravnavanje zadeve v generalni skupščini ZN, če bi prišlo do trajne blokade 
varnostnega sveta ZN; je prepričan, da je mogoče trajno rešitev sedanje krize v Siriji doseči 
zgolj s političnim procesom pod vodstvom Sirije in s podporo mednarodne skupnosti; v tem 
duhu še naprej podpira prizadevanja EU in njenih držav članic ter skupnega posebnega 
predstavnika ZN in Arabske lige Lakdarja Brahimija za doseganje napredka v procesu 
Ženeva II in v varnostnem svetu; ponovno poziva varnostni svet, naj vprašanje razmer v 
Siriji preda v uradno preiskavo Mednarodnemu kazenskemu sodišču; ponovno poziva 
predsednika Asada in njegov režim, naj odstopita in omogočita prehod v demokracijo; 

7. izraža resno zaskrbljenost zaradi sedanje humanitarne krize v Siriji in posledic, ki jih ima v 
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sosednjih državah; poziva EU in njene države članice, naj izpolnijo svojo humanitarno 
odgovornost in povečajo svojo pomoč sirskim beguncem; ponovno poziva vse države, naj 
izpolnijo zaveze s konference donatorjev v Kuvajtu 30. januarja 2013; poziva vse strani, 
vpletene v konflikt, naj na vse možne načine olajšajo zagotavljanje humanitarne pomoči, tudi 
čez meje in konfliktne linije, in naj zagotovijo varnost vsega medicinskega osebja in 
humanitarnih delavcev;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici 
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in 
vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter vsem stranem, vpletenim 
v konflikt v Siriji.


